PLANNING
Datum
Onderwerp
(oorspronkelijk)
juni-14 Debat/discussie met raad over
betekenis participatie
juni-14 Discussie positionering Woerden
Wijzer i.r.t. Ferm Werk
september-14 Vaststellen doorkijknota
WoerdenWijzer.nl
oktober-14 DVO Ferm Werk 2015

Commissie
Welzijn

Door naar
raad
nee

Welzijn

nee

nov-14

Koster

RIB 14R.00469

Welzijn

ja

sep-14

Koster

Afgedaan, bijlage bij beleidsplan Sociaal Domein

Welzijn

nee

dec-14

Koster

dec-14

Koster

Na vaststelling beleidsplan TSD en Visieodcument Ferm
Werk in raad, uiterlijk dec
Wethouder Koster komt in december 2014 met een
projectplan PGB c.a. (o.a. ingaan op pilot, integrale doelen).
Toegezegd in raadsvergadering 26 juni 2014.

ja

jan-15

Koster

Het college zegt toe om voor 1 januari 2015 een voorstel
aan te bieden aan de raad over compensatie meerkosten
chronisch zieken en gehandicapten.

Welzijn

nee

apr-15

Koster

Het college zegt toe om in april 2015 een notitie naar de
raad te zenden over hoe de gemeente om denkt te gaan met
de entreeopleiding.

juni-15 Analyse Armoedeval (toezegging
138)

Welzijn

nee

jun-15

Koster

Het college zegt toe om een analyse van de armoedeval
voor de zomer van 2015 aan de raad te doen toekomen.

juni-15 Ervaringen Sociaal Domein
(toezegging 135)

Welzijn

nee

jun-15

Koster

Het college zal uiterlijk in juni 2015 de raad informeren over
de ervaringen met het Sociaal Domein die relevant zijn voor
de besluitvorming richting 2016.

ja

nov-14

Duindam

In november 2014 leggen wij de raad een RIB voor die
vervolgens geagendeerd kan worden

nov-14

Duindam

Aangekondigd in nota "De kloppende binnenstad";
behandeling in raad 6 november

?

Duindam

november-14 Projectplan PGB

Welzijn

januari-15 Voorstel compensatie meerkosten Welzijn
chronisch zieken en
gehandicapten (toezegging 133)
april-15 Notitie Entreeopleiding
(toezegging 132)

Nog in te plannen

Herpositionering actieprogramma
Groene Hart

Welzijn

Nog in te plannen

Plan van Aanpak actief weren /
beëindigen detailhandel buiten
kansrijke winkelgebied
Onderzoek vakleerkrachten
(aangegeven bij
begrotingsbehandeling)

Welzijn

Eerste kwartaal
2015

Welzijn

nee

(nieuwe) Portefeuille- Algemene opmerkingen
deadline houder
dec-14 Koster
Dec in raad

TOEZEGGINGEN
VolgOorsprong
nummer

Onderwerp

Toezegging

Commissie Portefeuillehouder

deadline Stand van zaken

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

dec-14

De actuele cijfers zijn ontvangen. Analyse en
opstellen Rib was aangezegd voor oktober, maar
dit wordt december

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

nov-14

In februari 12/2 besproken in de cie. Middelen .
Rib (14R. 00036) inzake notitie Verbonden
Partijen. Zie ook planning

50

31-10-13 Begroting 2014

Het college zal in gesprek gaan met de cultuursector over kwaliteitscriteria Welzijn
rondom het cultuuraanbod.

Duindam

nov-14

Begin november worden de gesprekken vervolgd
met aandacht voor de kwaliteit vooruitlopend op
het in 2015 te formuleren cultuurbeleid. De Raad
zal hier uiteraard een rol gaan spelen.

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

Koster

okt-14

Afgedaan met rib. 14R.00429

73

08-01-14 Rondvraag VVD inzake
verzuim scholieren

Wethouder Duindam zegt namens de verantwoordelijk portefeuillehouder Welzijn
toe om de vragen schriftelijk te beantwoorden.

Duindam

sep-14

Afgedaan, kan van lijst

dec-14

Wethouder Koster komt in december 2014 met een
projectplan PGB c.a. (o.a. ingaan op pilot, integrale
doelen). Toegezegd in raadsvergadering 26 juni
2014.

Welzijn

109

16-06-14 Rv (14R.00203) inzake
De wethouder zegt toe dat de discussie met de raad over het PGB nog
Zienswijze met betrekking tot gaat volgen. Moet nog in planning worden opgenomen.
de DVO 2014 Ferm Werk

Welzijn

Koster

119

18-06-14 Rv (14R.00134) inzake
Vaststelling Preventie en
Handhavingsplan Alcohol
2014 – 2017
10-09-14 Rondvraag Inwonersbelangen
inzake privacybescherming
(vragen gepubliceerd bij
betreffende agendapunt)

De wethouder zegt toe om specifiek na te gaan hoe het zit met de
actualisering van de cijfers van de GGD.

Welzijn

Koster

Wethouder Koster zegt toe de antwoorden op schrift aan de raad toe te
zenden (voor definitieve besluitvorming over dit onderwerp). In de
komende Beleidsnotitie Sociaal Domein is een aparte paragraaf inzake
privacy opgenomen

Welzijn

Koster

okt-14

Schriftelijke beantwoording in ieder geval voor
bespreking van het Beleidsplan Sociaal Domein

126

10-09-14 Rib (14R.00359) inzake
Jaarstukken 2013 VWS De
Sluis en De Sluis Groep n.v.

Wethouder Koster zegt toe de nog openstaande vragen van Progressief Welzijn
Woerden te beantwoorden: Jaarstukken: een schuld van 6 miljoen die in
2017 in één keer moet worden afgelost. Hoe zit dat precies? Bezoldiging:
geen informatie over de vergoeding, omdat de directeur in dienst is van de
NV. Maar bij de stukken van de NV staat geen informatie over de
bezoldiging.

Koster

nov-14

Afgedaan met rib 14R.00435 (publicatiedatum RIS
08/10/2014)

127

10-09-14 Opmerking Ferm Werk bij
bespreking Rib (14R.00359)
inzake Jaarstukken 2013
VWS De Sluis en De Sluis
Groep n.v.

De verantwoording over de besteding van de participatiegelden 2014
wordt door ferm werk gedaan

Welzijn

Koster

nov-14

Afgedaan met rib 14R.00435 (publicatiedatum RIS
08/10/2014)

129

25-09-14 Vragenhalfuur - extra
rijksmiddelen huishoudelijke
hulp

Wethouder Koster zegt toe een plan terzake bij het Ministerie van VWS te Welzijn
zullen indienen en de raad op de hoogte te houden van de verdere
ontwikkelingen hieromtrent.

Koster

dec-14

Voor 15/10 melden wij dat Woerden gaat aanvragen.
Plan wordt voor 1/12 ingediend.

130

25-09-14 Vragenhalfuur - fusiemelding De raad verzoekt het college te komen met een voorstel inzake hoe in
Hofpoort / St. Antonius / Nza afstemming met de raad te komen tot een oordeel van de fusieplannen
zodra het moment is dat die gegeven kan worden.

Welzijn

Koster

?

College heeft het fusieplan opgevraagd bij de RvB
en gevraagd als stakeholder te worden
aangemerkt. Vervolgens zal het college het
oordeel met aanbevelingen formuleren die als
visie worden voorgelegd aan de Raad. De
planning is afhankelijk van de ontvangst van het
fusieplan.

132

09-10-14 Integraal beleidsplan Sociaal Het college zegt toe om in april 2015 een notitie naar de raad te zenden
Domein
over hoe de gemeente om denkt te gaan met de entreeopleiding.

Welzijn

133

09-10-14 Integraal beleidsplan Sociaal Het college zegt toe om voor 1 januari 2015 een voorstel aan te bieden
Welzijn
Domein
aan de raad over compensatie meerkosten chronisch zieken en
gehandicapten.
09-10-14 Integraal beleidsplan Sociaal Het college zal uiterlijk in juni 2015 de raad informeren over de ervaringen Welzijn
Domein
met het Sociaal Domein die relevant zijn voor de besluitvorming richting
2016.

Koster

jan-15

Koster

jun-15

09-10-14 Integraal beleidsplan Sociaal Het college zegt voor november 2014 een notitie toe over het Sociaal
Welzijn
Domein
Domein en privacy. En de wethouder gaat na of er rondom Ferm Werk en
privacy iets specifieks moet komen / gebeuren.
09-10-14 Integraal beleidsplan Sociaal Het college zegt voor december 2014 een notitie toe inzake de inrichting Welzijn
Domein
van de participatieraad en de klachtenregeling.

Koster

nov-14

Koster

dec-14

137

09-10-14 Integraal beleidsplan Sociaal Het college zegt toe de openstaande vraag rondom de termijn van
Domein
leertrajecten nog voor de vergadering van 6 november schriftelijk af te
doen.

Welzijn

Koster

nov-14

138

09-10-14 Integraal beleidsplan Sociaal Het college zegt toe om een analyse van de armoedeval voor de zomer
Domein
van 2015 aan de raad te doen toekomen.

Welzijn

Koster

jun-15

142

15-10-14 Begrotingsbehandeling:
Wethouder Koster zegt toe om in de loop van november 2014 een plan
programma 3 Sociaal Domein voor het investeringsfonds aan de raad aan te bieden.

Welzijn

Koster

dec-14

143

15-10-14 Begrotingsbehandeling:
Wethouder Duindam zegt toe, voor zover mogelijk, om komende week
Welzijn
programma 3 Sociaal Domein een duidelijk tabel signalering en preventie (bladzijde 24) aan de raad aan
te bieden.
16-10-14 Begrotingsbehandeling:
Burgemeester Molkenboer zegt toe samen met de portefeuillehouder het Welzijn
programma 5 Onderwijs en
thema “keurmerk veilige school” in de overleggen met de schoolbesturen
Sport
aan de orde te stellen.

Duindam

okt-14

Molkenboer

mei-15

06-11-14 Kloppende Binnenstad

Duindam

124

134

135

136

147

150

Wethouder Duindam zegt naar aanleiding van vragen van het CDA
Welzijn
toe om de locatus gegevens in de vorm van een RIB te delen met de
raad. In de evaluatie van het parkeerbeleid aandacht voor de vragen
van het CDA over parkeren (onder meer de late eindtijd betaald
parkeren (vrijdag en zaterdag tot 00:00 uur)).

ntb 2016 4-jaarlijks gezondheidsionderzoek door GGD,
daarvan is alcohol en drugs een onderdeel. Gepland
2016

apr-15

?

Rib in de maak, komt in november naar de raad.

Informatie over termijn leertrajecten is uitgevraagd bij
Ferm Werk. Antwoord communiceren wij bij
ontvangst direct door naar raad.

Kan van lijst, zie rib 14R.00489

TOEZEGGINGEN
VolgOorsprong
nummer

Onderwerp

Toezegging

Commissie Portefeuillehouder

deadline Stand van zaken

151

06-11-14 Integraal beleidsplan
Sociaal Domein

Wethouder Koster zegt inzake de pilot i-PGB als bij het bevorderen
van de PGB binnen de huidige wettelijke kaders toe extra oog te
hebben voor arbeidsmarktgevolgen (in dienst nemen / verdringing).

Welzijn

Koster

?

152

06-11-14 Integraal beleidsplan
Sociaal Domein

Inzake privacy zegt wethouder Koster toe om in de notitie privacy de Welzijn
door D66 aangedragen aandachtspunten mee te nemen: helderheid
relatie m.b.t. Europese en Nederlandse wetgeving, ICT en burgers
die zich als eigenaar van hun dossier te manifesteren.

Koster

?

153

10-11-14 Integraal beleidsplan
Sociaal Domein

Wethouder Koster zegt toe dat deze maand een investeringsplan
Welzijn
naar de raad komt. Dat investeringsplan geeft inzicht in hoe de
sociale infrastructuur er uit dient te zien, inclusief investeringsfonds.

Koster

dec-14

154

10-11-14 Integraal beleidsplan
Sociaal Domein

Welzijn

Koster

mrt-15

155

10-11-14 Integraal beleidsplan
Sociaal Domein

Welzijn

Koster

mrt-15

156

10-11-14 Integraal beleidsplan
Sociaal Domein

Welzijn

Koster

?

157

12-11-14 Rib (14R.00378) inzake
Informatie transitie
jeugdzorg

Wethouder Koster zegt inzake M3 (adempauze
(mantelzorg/respijtzorg)) toe om uiterlijk aan het eind van het eerste
kwartaal een plan aan de raad te zenden.
Wethouder Koster zegt inzake M8 (kaders van de raad) toe om zich
in te spannen om in het eerste kwartaal van 2015 met een stand van
zaken te komen voor wat betreft de uitvoering.
Wethouder Duindam zegt inzake M2 (realisatie ontmoetingsruimte)
toe om een raadsinformatiebrief aan de raad te doen toekomen. In
deze RIB over ontmoetingsruimten zal worden gewerkt met
scenario’s.
Wethouder Duindam zegt toe dat het inzicht in de financiën (transitie
jeugdzorg) in februari 2015 compleet is en kan worden aangeboden
aan de raad.

Welzijn

Duindam

feb-15

Rib is in de maak en zal eind november (na
publicatie van deze termijnagenda) of begin
december aan de raad worden aangeboden.
Eventuele bespreking vindt dan plaats in januari
2015.

MOTIES
VolgOorsprong
numme
r
5.
Raad 26-06-2014

Nummer/titel

Korte inhoud

Commissie Portefeuilleho
uder

Programma TSD

Het zomerreces te gebruiken voor een informatiecampagne
over de veranderingen in het sociale domein per 1 januari
2015; De raad hierover begin september te informeren; De
kosten hiervan te dekken uit de huidige begrotingsmiddelen.

Welzijn

10.

Raad 30-10-2014

Motie jongeren uit
de bijstand

Verzoekt het college een naar oordeel van het college Welzijn
gepast deel van het aanvullend participatiebudget
van de gemeente Woerden in te zetten, bijvoorbeeld
richting FermWerk of een andere daarvoor
aangewezen partij, met de onderliggende opdracht
deze groep jongeren naar een arbeidscontract met
aantoonbaar 16 uur werk per week te begeleiden.

Koster

?

12.

Raad 10-11-2014

Motie
bestedingskaders
investeringsfonds
Sociaal Domein

Overwegende dat: de intentie van dit fonds is te investeren, waarbij de Welzijn
plannen binnen dit fonds worden gebaseerd op een business case en
er sprake is van aantoonbare return-on-investment, zowel in financiële,
maar ook in kwalitatieve zin; de middelen binnen het fonds alleen
aangewend kunnen worden middels een door de raad goedgekeurd
plan en bijbehorende begroting; de middelen binnen het fonds
aangewend worden voor versterking van taken op het gebied van: 1)
preventie, 2) versterking van de aansluiting bij natuurlijke vindplaatsen
in de wijken, 3) ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers en 4)
zelfregie. Waarmee het beoogd effect van de decentralisatie opdracht:
verschuiving van zorg naar 2e naar 0e lijn, ook daadwerkelijk
gefaciliteerd wordt. Verzoekt het College: deze overwegingen te
verwerken in het plan en zodanig aan te bieden aan de raad in
november 2014;

Koster

nov-14

13.

Raad 10-11-2014

Verzoekt het college om uiterlijk 1 april 2015 te komen met een Welzijn
Motie Adempauze
(mantelzorg/respijtz voorstel dat beoogt om mantelzorgers actief en integraal te
ondersteunen en daarin onder meer aandacht te geven aan: het
org)
actief bij de doelgroep onder de aandacht brengen van de
mogelijkheid van respijtzorg/kortdurend verblijf (adempauzes),
het voortzetten van de huidige regeling mantelzorgcompliment
of te zoeken naar andere vormen van gelijkwaardige waardering,
waarbij mantelzorgers & mantelzorgorganisaties (zoals het
steunpunt mantelzorg, Mezzo, etc.) worden betrokken,

Koster

apr-15

14.

Raad 10-11-2014

Motie Werk moet
lonen

verzoekt het college om: in de zienswijze op de
Welzijn
participatieverordening aan te geven dat de premie stimulerend
en substantieel dient te zijn; Ferm Werk te vragen de
mogelijkheden te onderzoeken om de premie te verhogen tot
minimaal de helft van het wettelijk maximum met het
voorbehoud dat het totale bedrag van uitkering + premie +
andere mogelijke vergoedingen / toeslagen etc, niet hoger is
dan het minimumloon; hier de raad over te informeren,

Koster

?

15.

Raad 10-11-2014

Motie Kaders van
de raad deel

De lagen- of lijnenstructuur (Signaleren, Preventie, 0e lijn,
Welzijn
Toegang, 1e lijn, 2e lijn en overig) te gebruiken en nader uit te
werken. In 2015-2016 geleidelijk een verschuiving van zwaardere
naar lichtere vormen van zorg en preventie te realiseren, waarbij
decentraal eigen kracht en de zelfredzame samenleving door
inwoners ontwikkeld kunnen worden. Daar waar inwoners
aangewezen blijven op zwaardere zorg blijft deze aanwezig blijft
en deze van goede kwaliteit is. Binnen het sociaal domein
gebruik te maken van de volgende volgordelijkheid:
Zorg wordt door inwoners en hun sociale netwerk in wijken en
kernen zelf georganiseerd.Concreet houdt dit in dat inwoners
eerst in de eigen omgeving ondersteuning en hulp zoeken.
Vervolgens bij gemeente Woerden. De gemeente Woerden biedt
hier de nodige faciliteiten voor aan: inloopmogelijke heden,
telefoon en internet. In de wijken kunnen inloopmogelijkheden
worden ondergbracht in bijvoorbeeld buurthuizen, kerken of
verenigingsgebouwen. naar behoefte en initiatief van de
inwoners. Via de telefoon kan informatie gegeven worden. En
via de website, e-mail en whatsapp kunnen de digitaal
behendige inwoners de benodigde informatie vinden. Op deze
wijze krijgen de inwoners de toegang die het beste bij hen past.
De inwoner formuleert zelf zijn/haar eigen zorgplan en blijft zelf
eigenaar van het eigen dossier. Bij een ongecompliceerd
probleem blijft de inwoner na beschikkingstelling door de
Woerdenwijzer consulent, eigen regisseur. Bij een
gecompliceerd probleem wordt (tijdelijke)ondersteuning door
de gemeente georganiseerd. Bij multiprobleem situaties binnen
een gezin wordt gewerkt met het principe, 1 huishouden, 1
ondersteuningsplan, 1 coördinator. De cliënt of het gezin blijft in
beginsel zelf regisseur, conform punt 2. De uitwerking van
bovenstaande uitgangspunten wordt aangeboden als voorstel
aan de gemeenteraad. Hierin bijzonder aandacht aan hoe
vrijwilligers, organisaties zoals kerken en verenigingsleven en

Koster

?

Koster

deadline Stand van zaken

sep-14

Mondeling informatie 10 september en RIB
14R.00454

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN / WERKBEZOEKEN
Datum

Onderwerp

Portefeuillehouder

Algemene opmerkingen

Manieren van inkoop (keuzes en kwaliteit) bij transitiearrangement
jeugdzorg

Koster

nog in te plannen
nog in te plannen
nog in te plannen

Verkeer(scirculatie) rond en in Woerden
Doorlopen regionaal crisisplan
Planvorming Exercitieveld

Stolk
Molkenboer
Stolk

11-dec-14

Huurdebat + Woondebat

Schreurs

Toezegging wethouder Koster tijdens
behandeling transitiearrangement jeugdzorg
d.d. 6 november 2013.
Afgesproken tijdens inwerkprogramma.
Zie toezegging 32 cie middelen.
Afgesproken in commissie Ruimte dd 11
november 2014: voordat college besluit
neemt wordt raad geïnformeerd in
informatiebijeenkomst.
Afgesproken in commissie Ruimte dd 6-22014. Voorgesteld wordt dit te koppelen aan
het jaarlijkse woondebat, mede als input voor
de herziening van de woonvisie.

11-dec-14

Vervolgonderzoek Rembrandtlaan / Boerendijk (Grontmij)

Stolk

15-jan-15
15-jan-15
12-feb-15

Brainstormsessie interactie inwoner – lokale overheid
Speel-, sport en beweegbeleid
City Marketing 2015

Stolk
Stolk

12-feb-15

Veiligheid en OR / zwerfvuil

Raad

WERKBEZOEKEN
nog in te plannen

Excursie gerenoveerde gebouwen

Schreurs

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN
tweede kwartaal 2014

Vervolg op de informatiebijeenkomst van 1302-2014

City Marketing heeft zelf contact gezocht
en het plan van aanpak 2015 aangemeld
voor de informatiebijeenkomst van 12
februari
Contactpersoon: Jelmer Vierstra van
Progressief Woerden

In de commissie Ruimte van 12-06-14 is
afgesproken zo mogelijk in september een
themabijeenkomst te beleggen en daarna een
excursie te organiseren naar gebouwen met
Woerdense ambitieniveau (Rabobank,
Rijkswaterstaat).

