
PLANNING
Datum Onderwerp Commis-
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raad
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Algemene opmerkingen

januari-13 Plan Haven Welzijn nee Duindam De commissie heeft het college verzocht om, vóór de  geplande 
bespreking van het stuk op 9 januari 2013, schrifte lijk een aanvullende 
financiële onderbouwing te geven waarin duidelijk i s aangegeven hoe de 
gepresenteerde plannen binnen de bestaande financië le kaders vallen.

januari-13 Lokale gezondheidsnota (beleidsbrief) Welzijn nee Koster Reactie 22-10-2012 De planning schuift een paar maanden op. De redenen 
daarvoor zijn dat de nieuwe portefeuillehouder haar inbreng moet kunnen 
geven, dat de Wmo-raad om advies gevraagd moet worden en dat niet een 
RIB, maar een voorstel aan de raad wordt voorgelegd. Het college zal in 
januari een voorstel naar de raad zenden. Was oktober wordt januari

januari-13 Raadsinformatiebrief actieplan cultuur 
en informatie mbt beheer 
kunstcollectie gemeente Woerden

Welzijn nee Duindam Inclusief extra informatie over kunstschatten en cu ltuurplatform 
Woerden conform uitkomsten procedurevergadering d.d . 15-11-2012. 
Rapportage actieplan 2012 en actieplan 2013. Aangekondigd in rib 12r.00335 
inzake rapportage actieplan cultuur 2012

januari-13 Informatieverzoek inzake 
schuldhulpverlening en 
armoedebestrijding

Welzijn nee Koster Informatieverzoek Commissie Welzijn d.d. 15 november 2012. Naar 
verwachting in januari in procedurevergadering, inclusief terugkoppeling 213-
A onderzoek inzake schuldhulpverlening.

mei-13 Resultaten pilot inzake integrale 
toegang transities

Welzijn ja Koster Toezegging 6 juni 2012: De wethouder zegt toe dat zij in mei 2013 met de 
resultaten van de pilot naar de raad toe zal komen. Zij zal dan met een 
voorstel komen hoe verder te gaan. 

voorjaar -13 Beleidsnotitie Rijnstraat Welzijn nee Duindam Toegezegd tijdens raadsvergadering 27-9-2012 tijdens mondelinge 
vragenhalfuur (vragen CDA over ontwikkelingen Rijnstraat).

Nog in te plannen Voorstel Oortjespad Welzijn ja Duindam Juni 2013 vaststelling bestemmingsplan 'landelijk g ebied' Oortjespad  zie 
RIB 12R.00452 (Commissie Ruimte)  Tijdens de informatiebijeenkomst van 
20-9-2012 is aangekondigd dat de raad minimaal twee scenario's m.b.t. 
Oortjespad krijgt voorgelegd.


