TOEZEGGINGEN
Volgnummer

Oorsprong

Onderwerp

Toezegging

Commissie

Portefeuillehouder
Koster

Stand van zaken

2

07-03-12 Verslavingsbeleid

de wethouder belooft informatie te sturen
Welzijn
over de wijze waarop dit wordt opgepakt
met de GGD, met en voor jongeren. Voor
het zwaardere verslavingsbeleid bestaat er
een samenwerkingsverband met Utrecht.
De wethouder stelt voor een ambtenaar van
de gemeente Utrecht te vragen voor een
toelichting, maar het kan ook meegenomen
worden bij de transitie. Zij komt hierop
terug zodat er iets in de agenda komt te
staan. Zij spreekt de wens uit om het breder
te trekken, bijv. 8 en 9, om naar alle drie
die wat zwaardere doelgroepen te kijken
waarbij de Woerdense instellingen worden
betrokken.

8

28-05-12 Beleidsoverwegingen
Sportoverleg

Het uitwerkingsplan wordt in de vorm van Welzijn
een raadsvoorstel na het reces in oktober
aan de raad aangeboden. Zodanig, dat het
bij de
begrotingsbehandeling kan worden
betrokken.

Koster

bespreekpunt in mei

04-12-12 Speel-o-theek

De uitkomst van de discussie rondom de
speelotheek zal aan de raad worden
teruggekoppeld

Koster

Update 03-04-2013:
verwachting is dat er in
mei meer duidelijkheid zal
zijn over het dossier van
de Speel-o-theek.

19

Welzijn

In mei ontvangt de raad
een Rib over nuchter
verstand jaarplan 2013 en
evaluatie 2012.
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12-12-12 Wijkplatforms

22

23

31

09-01-13 Haven en Singel

Toezegging

Commissie

Wethouder Van Tuijl zegt toe om in een
Welzijn
reeds geplande raadsinformatiebrief
(beleidsbrief) over de wijkplatforms de
suggestie van het CDA mee te nemen om
te kijken naar de eventuele bureaucratische
complexiteit bij het aanvragen van een
participatiebudget.

Beleid inzake historische schepen komt
Welzijn
naar de raad, de suggestie van Progressief
Woerden voor een demontabel gebouw
wordt in een verkenning meegenomen en
het beheer haven en inzicht in de
exploitatiekosten wordt naar de raad
gezonden.
09-01-13 Themasessie stijging van van Na verkennende gesprekken een evaluatie Welzijn
aanvragen op de terreinen van of het organiseren van een themasessie
SHV en
zinvol is.
Inkomensondersteuning
nadere onderbouwing van de situatie Welzijn
06-03-13 BABYLON: Bespreking Rib
(12R.00462) inzake Beleidsbrief rondom Babylon (organisatie, financiën,
Jeugdparticipatie 2013-2016
mogelijkheden om Babylon overeind te
houden). De wethouder zegt een evaluatie
toe over Babylon waar in globale zin staat
aangegeven hoe Babylon tot op heden de
waarderingssubsidie heeft besteed. Dit naar
aanleiding van een initiatief van het CDA
om te komen tot een soort van
projectenfonds waar iedereen aanspraak
op kan komen in plaats van een subsidie
alleen voor Babylon.

Portefeuillehouder
Van Tuijl

Stand van zaken

Duindam

Beleid historische schepen
in mei en de
exploitatiekosten in juni.
Tegelijkertijd zal er
informatie verschijnen
over het demontabele
gebouw.
Afronding verkennende
gesprekken voor de zomer
van 2013.

Koster

Koster

De beleidsbrief
Leefbaarheid is 7 mei in
het college. Eigen
krachtcafés zijn erin
opgenomen als instrument
bij totstandkomen van de
wijkagenda's leefbaarheid.

Wordt meegenomen in
kader van (startnotitie)
integraal jeugdbeleid.

TOEZEGGINGEN
VolgOorsprong
Onderwerp
nummer
32
06-03-13 Algemene vragen en tips:
Bespreking Rib (12R.00462)
inzake Beleidsbrief
Jeugdparticipatie 2013-2016

34

28-03-13 Najaarsrapportage
programma 7, 2012

35

28-03-13 Najaarsrapportage
programma 7, 2012

Toezegging

Commissie

De wethouder zegt toe om na te vragen Welzijn
welke argumenten ten grondslag liggen aan
het ontbreken van de JOP’s in de
beleidsbrief. kijken naar de beleidsdoelen
om te zien hoe deze doelen meer SMART
geformuleerd kunnen worden (positiever
(wat wel in plaats van wat niet) en
scherper). Maatschappelijke stages in een
eerstvolgend LEA overleg opnieuw aan de
orde brengen en gezamenlijk kijken of
maatschappelijke stages op een actieve en
creatieve mogelijk gemaakt kunnen worden
(ook in overleg met private partijen). De
fractie van D66 vraagt of er voldoende
wordt gekeken naar bijvoorbeeld Toolkits
als “Be involved”? daarnaast heeft de
gemeente Gouda een aparte pagina voor
jongeren. De wethouder zegt toe om het
jeugdplatform en de verantwoordelijk
ambtenaar te laten kijken naar de
opmerkingen van D66.

Welzijn
De raad wordt geïnformeerd over de
activiteiten / maatregelen die de
gemeente onderneemt inzake het
voorkomen en bestrijden van fraude. Dit
wordt meegenomen in de reguliere
rapportages.
De cijfers m.b.t IAU en MAU worden
Welzijn
eveneens aan de raad ter beschikking
gesteld.

Portefeuillehouder
Koster

Stand van zaken

Koster

De raad wordt
geïnformeerd via de
reguliere
kwartaalrapportages IASZ
en de buraps.

Koster

De raad ontvangt in juni
een Rib terzake.

Wordt meegenomen in
kader van (startnotitie)
integraal jeugdbeleid.
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25-04-13 Sociaal Makelpunt

39

25-04-13 Accommodatiebeleid

Toezegging

Commissie

Stand van zaken

Welzijn

Portefeuillehouder
Koster

De opbrengsten en kosten van het
Sociaal Makelpunt worden inzichtelijk
gemaakt (financiële onderbouwing).

Voor het zomerreces worden de
uitgangspunten voor het
accommodatiebeleid in relatie tot de
maatschappelijke functies naar de raad
gezonden.

Welzijn

Koster

Voor het zomerreces

Wordt meegenomen in de
stukken die reeds gepland
staan om naar de raad te
worden gezonden.

