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3 03-11-11 Begroting 2012 Het college zal het initiatief nemen voor een 
werkgroep Sterke Samenleving

Welzijn Van Tuijl Update 22-11-2012: Rib 
aangekondigd voor het 
voorjaar 2013. 

4 07-03-12 Verslavingsbeleid de wethouder belooft informatie te sturen 
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. 

Welzijn Koster Update 30-01-2013: 
waarschijnlijk in het 
voorjaar meer informatie 
in het licht van de 
invoering van de nieuwe 
Drank- en Horecawet 
bezien. In maart komt het 
Jaarplan Nuchter Verstand 
dat gaat over 
verslavingsbeleid.

13 28-05-12 Beleidsoverwegingen 
Sportoverleg

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

Welzijn Koster Update 30-01-2013: wordt 
waarschijnlijk maart. 
Toezegging college 1 
november 2012: het college 
gaat in overleg met de 
buitensportverenigingen over 
de taakstelling van € 50.000 
en de ontwikkelingen van de 
tarieven. In maart een 
voorstel richting raad.

TOEZEGGINGEN



Volg-
nummer

Oorsprong Onderwerp Toezegging Commissie Portefeuille-
houder

Stand van zaken

TOEZEGGINGEN

14 27-09-12 Mondelinge vraag CDA inzake 
afsluiting Grechtkade

Het College zegt toe de raad op een later 
moment te informeren (per Rib) over de 
afsluiting, na overleg met diverse 
betrokkenen.

Welzijn Duindam Update 09-01-2013: de 
wethouder doet de 
toezegging mondeling af 
onder agendapunt 8 
Commissie Welzijn d.d. 9 
januari 2013.

29 04-12-12 Rondvraag verlichting Het 
Kasteel

Het college zal de mondelinge vragen over 
dit onderwerp schriftelijk terugkoppelen aan 
de raad

Welzijn Duindam Update 09-01-2013: 
mondeling afgedaan 
tijdens agendapunt 8 
Commissie Welzijn d.d. 9 
januari 2013.

30 04-12-12 Bezuinigingen Regiobibliotheek Het college zal indien beschikbaar de visie 
van de bibliotheek aan de raad toezenden 
en de uitkomst van de discussie rondom de 
speelotheek zal aan de raad worden 
teruggekoppeld

Welzijn Duindam Update 30-01-2013: de 
visie van de bibliotheek is 
in het bezit van de raad. Er 
is geen duidelijkheid over 
de speel-o-theek. Hier 
wordt aan gewerkt.

31 12-12-12 Wijkplatforms Wethouder Van Tuijl zegt toe om in een 
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.

Welzijn Van Tuijl Voorjaar 2013.

33 09-01-13 Haven en Singel Beleid inzake historische schepen komt 
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.

Welzijn Duindam
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34 09-01-13 Kunstschatten Een document met een overzicht van 
alle beelden, inclusief foto's wordt 
evenals een definitieve lijst naar de raad 
gezonden.

Welzijn Duindam Zie RIB 13R.00015 inzake 
Toelichting voortgang 
project 'Kunschatten van 
Woerden'.

35 09-01-13 Kwarap IASZ en WMO In een volgende rapport age zal meer 
informatie staan over de mate waarin en 
de wijze waarop de participatie zich 
ontwikkelt.

Welzijn Koster

36 09-01-13 Aanvraag MAU Het analyserapport ten behoev e van de 
MAU aanvraag zal ter kennisname aan 
de raad worden gezonden.

Welzijn Koster Juni naar de raad.

37 09-01-13 Themasessie stijging van van 
aanvragen op de terreinen 
van SHV en 
Inkomensondersteuning

Na verkennende gesprekken een 
evaluatie of het organiseren van een 
themasessie zinvol is.

Welzijn Koster Afronding verkennende 
gesprekken voor de zomer 
van 2013.


