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blz Vraag Antwoord  
7 P7. Laatste zin PGA: “geprobeerd 

om zorgproblematiek scherp te 
houden”. Onduidelijke zin, wat 
wordt bedoeld?  
 

De goede samenwerking doelt op de aangesloten 
partners die hun expertise op verschillende leefgebieden 
per casus inbrengen en bespreken, zodat er een aanpak 
op maat voor de overlastgevende of criminele inwoner 
(hierna: inwoner) wordt opgesteld die er voor moet 
zorgen dat de inwoner participeert. Dit betekent een 
aanpak op meerdere leefgebieden, zoals inkomen, werk 
en/of school, huisvesting en schulden, in samenwerking 
met meerdere partijen. Gezamenlijk worden er afspraken 
gemaakt over de in te zetten, op maat gemaakte, 
interventies per persoon. De inwoners die worden 
besproken hebben meerdere antecedenten op hun naam 
staan en zijn vaak verantwoordelijk voor de lokale 
criminaliteit/overlast. Een inwoner die op de PGA staat is 
verplicht om mee te werken. De partners die aansluiten 
zijn o.a. politie, SAVE, Streetcornerwork, Woerdenwijzer, 
RBL, Fermwerk, Kwadraad etc. De aanpak richt zich op 
het voorkomen van recidive, het verminderen/oplossen 
van problemen en het laten participeren in de 
samenleving. De zorgen die er zijn bij een inwoner 
worden door middel van maandelijkse casusoverleggen 
met betrokken partners besproken en gemonitord. Indien 
een inwoner meer zorg nodig heeft, wordt deze vaker 
besproken. Door de casussen te blijven monitoren en af 
te stemmen met de zorgpartners (indien van toepassing) 
kunnen we scherp zijn op ontwikkelingen.  

7 Idem één na laatste zin 
buurtaanpak: “deze manier van 
werken gebruikelijk wordt met 
behoud van de ruimte voor 
onconventionele oplossingen” (die 
onconventionele oplossingen is dan 
toch de gebruikelijke werkwijze?) 
 

Voor de Buurtaanpak Lekoord is de methodiek van 
Gebiedsgericht Werken gebruikt, een samenhangende 
aanpak op meerdere leefgebieden op sociaal en fysiek 
niveau. Het Gebiedsgericht Werken is de nieuwe manier 
waarop we het (oude) wijkgericht werken vormgeven: 
een benadering waarbij het draait om het aanpakken van 
problemen op de schaal waar de problemen zich 
manifesteren en meer multidisciplinair dan binnen het 
Wijkgericht Werken het geval was (meer gericht op de 
fysieke kant). Binnen het Gebiedsgericht Werken wordt 
net zoals in het Wijkgericht Werken op een andere, meer 
onconventionele, manier gekeken naar oplossingen.  

7 Idem laatste zin ondermijning: “In 
het tweede halfjaar wordt het 
BIBOB-beleid uitgebreid zodat ook 
hiervan gebruik kan worden 
gemaakt”. Wat wordt dan 
uitgebreid? En waarvan wordt 
gebruik gemaakt?  
 

Het huidige BIBOB beleid beslaat het standaard toetsen 
van horecavergunningen (lees: exploitatie- en DHW-
vergunningen), coffeeshops en de seksbranche. Met de 
uitbreiding van het BIBOB-beleid willen we het 
signaalgestuurd toetsen mogelijk maken bij o.a. vastgoed 
transacties, subsidies en evenementen. Heel concreet 
dus:  
Wat wordt uitgebreid: inzetbaarheid BIBOB-instrument. 
Waarvan gebruik gemaakt: BIBOB-instrument.  

8 P8. Dierenwelzijn: Als ik de 
toelichting lees, zie ik niet waar de 
afwijking zit. 

De beleidsnota is gereed, communicatie en voorlichting 
(via de WC) gebeurt. Er is inmiddels ook een bijeenkomst 
geweest. Deze is georganiseerd door de stichting 
dierenopvangcentrum Woerden. Hiermee is het punt 
inderdaad inmiddels conform planning en is er geen 
afwijking meer.  

12 P12. Bomenbeheer: wat is de 
afwijking?  
 

Er ontbreekt een vastgesteld beheerplan bomen nodig 
voor het realiseren van een gezond en vitaal bomen 
areaal. Zowel het raadvoorstel singelvisie groen als het 
groen/blauw beheerplan (met daarin het 
beheeronderdeel bomen) hebben vertraging opgelopen. 



Dit heeft invloed op de toezegging: waarborgen van een 
gezond en vitaal areaal bomen.  
De veiligheid van het areaal staat niet onder invloed en 
blijft derhalve gewaarborgd. 

12 P12. Openbare verlichting: ik snap 
oorzaak-gevolg hierbij niet. Dat uit 
inspectie blijkt dat de staat van 
palen zorgelijk is, betekent toch juist 
dat er snel vervangen moet 
worden? 

De 3.000 masten die ouder zijn dan 40 jaar worden in 
twee fasen doorgemeten. 1300 in 2017, 1700 in 2018. 
Tot nu toe blijkt 10% heel slecht. Alle slechte masten uit 
deze inventarisatie worden in 2018 vervangen.  

13 P13 Beschoeiingen: hoe kan dit? 
Kan me niet herinneren dat we als 
raad geen budget beschikbaar 
hebben gesteld om dit uit te voeren, 
terwijl het wel in de begroting 
benoemd stond als doel.  

Voor beschoeiing is € 154.000 beschikbaar gesteld voor 
kleinere onderhoudsprojecten. Er is geen budget 
beschikbaar gesteld voor grootschalige vervanging van 
zware beschoeiing. 

18 P18-19 Werken met kopjes was 
overzichtelijker geweest 

Wij zullen hier de volgende keer aandacht voor hebben.  

26 P26 branche- en 
belangenorganisaties: wat is de 
afwijking? Denkt het college dat het 
niet haalbaar is in 2017? 
 

In 2017 hebben zich vooralsnog geen twee nieuwe 
branche- en belangenorganisaties in Woerden gevestigd. 
Wel heeft de gemeente in 2017 een onderzoek naar 
vestigingscriteria van branche- en belangenorganisaties 
uitgevoerd. Dankzij dit onderzoek hebben wij inzicht 
gekregen in factoren van invloed op het aantrekken van 
branche- en belangenorganisaties. Momenteel wordt 
nagegaan hoeveel invloed de gemeente kan uitoefenen 
op deze factoren en welke inzet nodig is om branche- en 
belangenorganisaties naar Woerden te trekken.  

29 P29 Onderwijs: portefeuillehouders 
toevoegen 

Excuses, hierop zal de volgende keer beter worden gelet.  

29 P29 zwemdiploma: wat is de 
afwijking?  

Wellicht is dit wat behoudend verwoord. Met betrekking 
tot zwemonderwijs wordt samengewerkt met de GGD / 
Ferm Werk / Woerden sport die tijdens 
schoolonderzoeken vraagt of een kind in groep 7/8 een 
zwemdiploma heeft. Indien dit niet het geval is, dan wordt 
dit doorgeleid naar Woerdensport. Woerdensport heeft 
afspraken met Ferm Werk. 
Vooralsnog is dit jaar door 30 kinderen gebruik gemaakt 
van de bijzondere bijstand voor zwemles. Ons eigen 
budget is nog niet nodig geweest.  

 
 


