
PLANNING
Datum Onderwerp Commis-

sie

Door naar 

raad

Portefeuille-

houder

Algemene opmerkingen

oktober-13 bovenlokale afspraken omtrent 

decentralisaties

Welzijn ja Koster Planning: eind februari

december-13 Decentralisaties (inkoopnota's, 

verordeningen en beleidsplannen)

Welzijn ja Koster Inkoopnota bij transitiearrangement jeugdzorg bij informatiebijeenkomst gezet 

(nog in te plannen)

maart-14 Zienswijze DVO Ferm Werk Welzijn ja Koster RIB 14R.00035 procesagenda Ferm WERK (toezeggingen 54 en 65)

Gestreefd wordt naar gezamenlijke behandeling DVO en begroting FW in 

raad van juni; dit is afhankelijk van besluitvorming bij Ferm Werk

maart-14 Notitie innovatiekracht Ferm Werk Welzijn nee Koster RIB 14R.00035 procesagenda Ferm WERK (toezegging 60)

maart-14 Implementeren cliëntparticipatie Ferm 

Werk

Welzijn nee Koster RIB 14R.00035 procesagenda Ferm WERK (motie 5)

Wordt meegenomen in programma TSD; zie document "Raad aan zet"

maart-14 Begroting GR Ferm Werk 2014 Welzijn ja Koster RIB 14R.00035 procesagenda Ferm WERK (toezegging 63)

Gestreefd wordt naar gezamenlijke behandeling DVO en begroting FW in 

raad van juni; dit is afhankelijk van besluitvorming bij Ferm Werk

maart-14 Beleidsdocument Werk & Inkomen 

Participatie

Welzijn ja Koster RIB 14R.00035 procesagenda Ferm WERK

mei-14 Prognose ontwikkeling rijksmiddelen Welzijn nee Koster RIB 14R.00035 procesagenda Ferm WERK

mei-14 Jaarrekening GR Ferm Werk Welzijn nee Koster RIB 14R.00035 procesagenda Ferm WERK

juni-14 Format periodieke rapportages Ferm 

Werk (kpi's)

Welzijn ja Koster RIB 14R.00035 procesagenda Ferm WERK

juni-14 Debat/discussie met raad over 

betekenis participatie

Welzijn nee Koster RIB 14R.00035 procesagenda Ferm WERK

juni-14 Discussie positionering Woerden 

Wijzer i.r.t. Ferm Werk

Welzijn nee Koster RIB 14R.00035 procesagenda Ferm WERK

juni-14 Risicoanalyse ontwikkeling doelgroep - 

beschikbare middelen

Welzijn nee Koster RIB 14R.00035 procesagenda Ferm WERK

juni-14 Visienota Ferm Werk Welzijn ja Koster RIB 14R.00035 procesagenda Ferm WERK

juni-14 Integraal beleidsstuk Sociaal Domein Welzijn ja Koster Bij bespreking rv 13R.00427 inzake integraal beleidsplan d.d. 8 januari 2014 

aangegeven dat er in juni een defintief stuk naar de raad komt.

juni-14 Integraal beleidsplan Sociaal 

Domein

Welzijn ja Koster RIB 14R.00130 inzake termijnagenda 2014 Sociaal Domein 

juni-14 Vaststellen privacy-protocol Welzijn ja Koster RIB 14R.00130 inzake termijnagenda 2014 Sociaal Domein 

juni-14 Scenario's PGB, PVB, Gezinsbudget Welzijn ja Koster RIB 14R.00130 inzake termijnagenda 2014 Sociaal Domein 

juni-14 Scenario's Indicatiestelling Welzijn ja Koster RIB 14R.00130 inzake termijnagenda 2014 Sociaal Domein 

juni-14 Integrale begroting Sociaal Domein Welzijn ja Koster RIB 14R.00130 inzake termijnagenda 2014 Sociaal Domein 

juni-14 Risicoanalyse TSD Welzijn ja Koster RIB 14R.00130 inzake termijnagenda 2014 Sociaal Domein 

september-14 Verordeningen en beleidsregels 

vertaling Jeugdwet, Participatiewet 

en AWBZ

Welzijn ja Koster RIB 14R.00130 inzake termijnagenda 2014 Sociaal Domein 

september-14 Vaststellen doorkijknota 

WoerdenWijzer.nl

Welzijn ja Koster RIB 14R.00130 inzake termijnagenda 2014 Sociaal Domein 

september-14 Sturen en monitoren (keuze uit 

scenario's)

Welzijn ja Koster RIB 14R.00130 inzake termijnagenda 2014 Sociaal Domein 

oktober-14 DVO Ferm Werk 2015 Welzijn nee Koster RIB 14R.00035 procesagenda Ferm WERK

oktober-14 Beleidsdocument Werk & Inkomen 

Participatie

Welzijn ja Koster RIB 14R.00035 procesagenda Ferm WERK

december-14 Begroting GR Ferm Werk 2015 Welzijn ja Koster

Nog in te plannen Herpositionering actieprogramma 

Groene Hart

Welzijn ja Duindam

Nog in te plannen Evaluatie duurzaamheidsfonds Welzijn Duindam Conform raadsbesluit dd 26-9-2013.

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 Notitie Kloppende binnenstad Welzijn ja Duindam Consultatie geweest op 13 maart 2014.



Volg-

nummer

Oorsprong Onderwerp Toezegging Commissie Portefeuille-

houder

Stand van zaken

7 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 Beleidsbrief Leefbaarheid 

wordt onderdeel van 

coalitiebesprekingen

9 11-12-13 Haven en Singel 09-01-13: inzicht in de exploitatiekosten 

wordt naar de raad gezonden. 11-12-13: de 

portefeuillehouder geeft aan dat hij onder 

meer naar aanleiding van de vragen van de 

inspreker duidelijkheid zal gaan verschaffen 

inzake de kostendekkende exploitatie met 

aandacht voor marktconformiteit 

(Havengelden 2014, verhoging kosten 

vaste ligplekken).

Welzijn Duindam Inspreker heeft een 

uitgebreide schriftelijke 

reactie op zijn vragen en 

bezwaren ontvangen. 

Aanvullend daarop heeft 

op 3 maart een gesprek 

plaatsgevonden met 

booteigenaren over de 

exploitatie en de daaraan 

verbonden kosten.

12 28-03-13 Najaarsrapportage programma 

7, 2012

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 

kwartaalrapportages.

Welzijn Koster 8-1-14: wethouder zegt dat 

het wordt meegenomen in de 

DVO van Ferm Werk. 

20 12-09-13 Bestemmingsplan Haven De raad ontvangt a) z.s.m. een voorstel 

inzake een permanente oplossing van de 

sanitair-unit, en b) een exploitatieplan 

inzake het algemeen beheer van de haven. 

Welzijn Duindam Voorstel sanitairunit: eind 

oktober 2013; 

exploitatieplan: medio 

november 2013.

25 11-09-13 Bespreking rib rapportages 

IASZ en Wmo jaarverslagen 

2012 en 1e kwartaal 2013

De wethouder zegt toe om nog in 

september (volgende week) met de 

prognoses te komen inzake de WW en de 

WWB. Wat er is wordt met de raad 

gedeeld.

Welzijn Koster Uit RIB 14R.00035 

procesagenda Ferm Werk: 

rib aangekondigd voor mei 

2014

40 16-10-13 Programma 2 begroting 2014 Wethouder Koster geeft aan dat de afdeling 

Sport in samenwerking met de afdeling 

Vastgoed een aantal scenario’s ontwikkelt 

om te kijken hoe er met 

binnensportaccommodaties in de toekomst 

moet worden omgegaan. Daar wordt de 

raad over geïnformeerd.

Welzijn Koster Informeren Raad januari 

2014.

44 16-10-13 Programma 6 begroting 2014 Wethouder Koster zegt inzake 

inwonersinitiatieven nog in 2013 een notitie 

toe hoe op een duurzame manier kan 

worden omgegaan met de sterke 

samenleving. Hierin wordt ook de rol van de 

raad meegenomen. De wethouder nodigt 

de raad uit om zelf ook na te denken hoe 

om te gaan met inwonersinitiatieven.

Welzijn Koster Loopt mee in programma 

TSD (i.c.m. nr. 62)

45 16-10-13 Programma 7 begroting 2014 Wethouder Koster zegt toe dat er een 

notitie zal verschijnen over hoe de 

gemeente Woerden zich in het algemeen 

moet verhouden tot gemeenschappelijke 

regelingen (qua controle, invloed, 

enzovoort)

Welzijn Duindam In februari 12/2 besproken 

in de cie. Middelen . Rib 

(14R. 00036) inzake notitie 

Verbonden Partijen

50 31-10-13 Begroting 2014  Het college zal in gesprek gaan met de 

cultuursector over kwaliteitscriteria rondom 

het cultuuraanbod.

Welzijn Duindam In gesprek op 5 maart jl zegt 

G5 toe met een nadere 

invulling te komen.

51 13-10-13 Begroting 2014 Het college zal de raad een notitie 

voorleggen inzake privacy in relatie tot 

(uitvoering van de) jeugdzorg.

Welzijn Koster 8-1-14: toelichting volgt in de 

verdere inrichting van het 

sociaal domein. Voor de 

zomer meer informatie (juni 

vaststelling inrichting sociaal 

domein).

TOEZEGGINGEN



Volg-

nummer

Oorsprong Onderwerp Toezegging Commissie Portefeuille-

houder

Stand van zaken

TOEZEGGINGEN

55 28-11-13 Rondvraag inzake budget the 

game 2011

Bij de vragen van de fractie van STERK 

Woerden over het budget van The Game 

doet portefeuillehouder Duindam de 

toezegging om het bedrag van € 2.500 aan 

Watersportvereniging Woerden te laten 

toekomen om in 2014 bij de 

Cattenbroekerplas activiteiten te 

organiseren voor jongeren.

Welzijn Koster Update 1-2-14: Er is contact 

gelegd met de 

Watersportvereniging 

Woerden. Zij zullen een plan 

indienen dat in lijn is met het 

winnende plan van The 

Game. Na beoordeling wordt 

hen het bedrag dat bestemd 

was voor het winnende plan 

The Game ter beschikking 

gesteld.

56 04-12-13 Bespreking GR Ferm Werk Wethouder Koster zegt toe de uitkomsten 

van een ‘ambtelijk’ onderzoek inzake de 

situatie bij de Sluis, zoals die onder meer is 

verwoord door de heer Rijsdijk in zijn 

insprekersbijdrage, terug te koppelen aan 

de raad

Welzijn Koster Uit RIB 14R.00035 

procesagenda Ferm Werk 

(nr. 16): rib aangekondigd 

voor maart; door vertraging 

wordt dit april

60 04-12-13 Bespreking GR Ferm Werk Wethouder Koster zegt een notitie toe 

inzake de wijze waarop invulling gegeven 

gaat worden aan de innovatiekant van het 

verhaal (innovatiekracht). De wethouder 

schat dat de notitie in februari beschikbaar 

kan worden gesteld aan de raad

Welzijn Koster Uit RIB 14R.00035 

procesagenda Ferm Werk 

(nr 7): rib aangekondigd voor 

maart; Gaat FW na de 

zomer oppakken

61 18-12-13 Raadsbehandeling GR Ferm 

Werk

De Rekenkamercommissie Woerden heeft 

toegang tot alle informatie. Wethouder 

Koster zal de onderzoeksbevoegdheid van 

een Rekenkamercommissie aan de orde 

stellen in het bestuur van Ferm Werk.

Welzijn Koster 8-1-14: er ligt een schriftelijk 

verzoek bij Ferm Werk. 

Zodra er antwoord is wordt 

dit gemeld.

62 18-12-13 Raadsbehandeling GR Ferm 

Werk

De raad ontvangt in het begin van 2014 een 

uitnodiging voor een debat/discussie over 

de betekenis van "participatie" in het sociale 

domein.

Welzijn Koster Loopt mee in programma 

TSD (i.c.m. nr. 44)

63 18-12-13 Raadsbehandeling GR Ferm 

Werk

De PM-posten die nu nog in de begroting 

van Ferm Werk staan, zijn aan het eind van 

het eerste kwartaal 2014 (maart) ingevuld. 

Voorwaarde is dat Ferm Werk voor 01-04-

14, zoals toegezegd, met de begroting 2014 

komt. Daarvoor is het wel nodig dat college 

de DVO heeft vastgesteld inclusief de 

daarbij behorende middelen.

Welzijn Koster Uit RIB 14R.00035 

procesagenda Ferm Werk 

(nr 14): rib aangekondigd 

voor maart; Update 8/4: 

Gestreefd wordt naar 

gezamenlijke behandeling 

DVO en begroting FW in 

raad van juni; dit is 

afhankelijk van 

besluitvorming bij Ferm 

Werk

65 18-12-13 Raadsbehandeling GR Ferm 

Werk

De raad ontvangt z.s.m. de DVO, waar de 

raad een zienswijze op kan geven. Voorts 

wordt de raad meegenomen / op de hoogte 

gehouden in de doorontwikkeling van de 

DVO (eerste kwartaal 2014).

Welzijn Koster Uit RIB 14R.00035 

procesagenda Ferm Werk 

(nr 3): rib aangekondigd voor 

maart; Update 8/4: 

Gestreefd wordt naar 

gezamenlijke behandeling 

DVO en begroting FW in 

raad van juni; dit is 

afhankelijk van 

besluitvorming bij Ferm 

Werk

69 16-12-13 Commissiebehandeling 

handhavingsverordening wwb, 

ioaw en ioaz

Wethouder koster zegt naar aanleiding van 

opmerkingen van de fractie van de 

ChristenUnie/SGP toe om te kijken naar de 

paragraaf preventie in de 

handhavingsverordening van de gemeente 

Bodegraven-Reeuwijk.

Welzijn Koster



Volg-

nummer

Oorsprong Onderwerp Toezegging Commissie Portefeuille-

houder

Stand van zaken

TOEZEGGINGEN

71 08-01-14 rv integraal beleidsplan sociaal 

domein

procesafspraken zijn: tweewekelijkse 

update via een raadsinformatiebrief over de 

decentralisaties (inclusief sociale agenda), 

“Integrale Sociale Domein Cursus” voor de 

nieuwe raad, elke Commissie Welzijn een 

apart agendapunt over het Sociaal Domein 

en de herinrichting daarvan, het komende 

jaar vier aparte raadsinformatieavonden 

over het onderwerp en In juni 2014 wordt 

een definitief integraal beleidsstuk aan de 

raad aangeboden.

Welzijn Koster Gelet op de aard van de 

toezegging is het moeilijk 

een stavaza te geven. In de 

planning is het definitieve 

stuk in juni opgenomen en bij 

de informatiebijeenkomsten 

is de aangekondigde cursus 

opgenomen.

73 08-01-14 Rondvraag VVD inzake verzuim 

scholieren

Wethouder Duindam zegt namens de 

verantwoordelijk portefeuillehouder toe om 

de vragen schriftelijk te beantwoorden.

Welzijn Van Tuijl Februari?

75 16-01-14 Presentatie Economic Board 

Utrecht

De raad ontvangt een terugkoppeling m.b.t. 

de stand van zaken glasvezel in Woerden

Welzijn Duindam OKW heeft een 

inventarisatie onder haar 

leden gehouden en ook 

hierin werd een duidelijke 

wens uitgesproken. Om de 

realisatie mogelijk te maken 

zijn we in gesprek met 

diverse glasvezelaanbieders 

om hen bereid te krijgen hun 

netwerk uit te rollen. Ziggo 

heeft inmiddels een 

aanvraag gedaan voor het 

aanleggen van een 

glasvezelnetwerk tussen 

Kamerik en Kanis. Uitvoering 

zal in de loop van dit jaar 

plaatsvinden.

89 16-04-14 rondvraag Minkema College 

STERK Woerden

de fractie van STERK Woerden vraagt 

waarom een rondvraag inzake het 

Minkema College van de fractie niet op 

de toezeggingenlijst staat. Deze 

toezegging is op de lijst gezet, omdat er 

nog geen antwoord is gegeven

Welzijn Van Tuijl

93 16-04-14 Rib (14R.00130) inzake 

Termijnagenda 2014 

Transformatie Sociaal 

domein: de Raad aan zet

Wethouder Koster zegt toe om zoveel als 

mogelijk per decentralisatie met een 

aparte (termijn)agenda te komen zoals 

bij Ferm Werk en nu het Sociaal Domein 

het geval is. Jeugdzorg is met name 

genoemd.

Welzijn Koster

94 16-04-14 Rib (14R.00130) inzake 

Termijnagenda 2014 

Transformatie Sociaal 

domein: de Raad aan zet

Wethouder Koster zegt toe om de 

discussie in mei en juni te ondersteunen 

met zoveel mogelijk concrete cijfers.

Welzijn Koster "Zachte" toezegging waar 

de raad zelf moet 

beoordelen in hoeverre dit 

het geval is.



MOTIES
Volg-

nummer

Oorsprong Nummer/titel Korte inhoud Commissie Portefeuille

houder

Stand van zaken

3 Raad 31-10-2013 Ferm Werk Financiële belangen van 

Woerden borgen; zeggenschap 

raadsleden bevorderen; 

maatregelen om financien in 

beeld te krijgen en te 

beheersen. 

Welzijn Koster samenhang P&C cyclus gemeente en 

Ferm Werk rib aangekondigd voor mei 

2014 (procesagenda Ferm werk 

14R.00035)

5 Raad 18-12-2013 Ferm Werk / 

cliëntparticipatie

1. Implementeren van sterke 

cliëntparticipatie bij Ferm Werk; 

2. Raad daarover 1 keer per 

kwartaal informeren.

Welzijn Koster 8-1-14: voor het einde van het eerste 

kwartaal meer informatie.



INFORMATIEBIJEENKOMSTEN / WERKBEZOEKEN
Datum Onderwerp Portefeuillehouder Algemene opmerkingen

INFORMATIEBIJEEN-

KOMSTEN 

23-apr-14 Brandweerkazernes / VRU Molkenboer Informatiebijeenkomst op 23 april, formele 

zienswijzen/bedenkingen-procedure in 

april en/of mei-cyclus.

juni-14 Werkbezoek IJsselstein inzake cameratoezicht. Toegezegd 

tijdens bespreking rv inzake wijziging APV nav paracommerciële 

verordening cie middelen d.d. 15 januari 2014.

Molkenboer Zie ook toezeggingen 55 en 79

20-mei-14 Voorjaarsbijeenkomst Rekenkamercommissie

20-mei-14 (ovb) Dienstverlening i.r.t. informatiebeleid Schreurs Was 13 februari, is vanuit collegezijde 

uitgesteld o.v.b. op 20 mei 

tweede kwartaal 2014 Manieren van inkoop (keuzes en kwaliteit) bij 

transitiearrangement jeugdzorg

Koster Toezegging wethouder Koster tijdens 

behandeling transitiearrangement jeugdzorg 

d.d. 6 november 2013

nog in te plannen (rondom 

zomer 2014)

Huurdebat Schreurs Afgesproken in commissie Ruimte dd 6-2-

2-2014

nog in te plannen Verkeer(scirculatie) rond en in Woerden Van Tuijl Afgesproken tijdens inwerkprogramma

nog in te plannen Ontwikkelingen en systematiek MPG Schreurs Afgesproken tijdens inwerkprogramma

nog in te plannen Update organisatieontwikkeling Molkenboer

nog in te plannen Doorlopen regionaal crisisplan Molkenboer Zie toezegging 32 cie middelen

WERKBEZOEKEN


