
Commissie-

cyclus

Onderwerp Commis-

sie

Door naar 

raad

(nieuwe) 

deadline

Portefeuille-

houder

Stand van zaken

maart-15 Evaluatie gebruikers WoerdenWijzer Welzijn nee apr-15 Koster In verband met prioriteit op de uitvoering van het primaire proces is dit nog niet opgepakt. De bedoeling is 

dat er in maart een evaluatie naar de raad wordt toegestuurd.

april-15 Notitie Entreeopleiding (toezegging 132) Welzijn nee mei-15 Duindam 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.

april-15 Raadsinformatiebrief m.b.t. de ervaringen 

rondom de jeugdzorg in het eerste kwartaal 

alsmede de stand van zaken van de 

aandachtspunten daaromtrent.

Welzijn nee apr-15 Duindam Afgesproken in de commissievergadering van 19-01-2015 (n.a.v. RIB stresstest jeugd).

april-15 Investeringsplan Sociaal Domein Welzijn ja apr-15 Duindam/ 

Koster

Geactualiseerd n.a.v. vragen commissie d.d. 4 februari 2015 (zie agendapunt 4 besluitenlijst)

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.

Eerste kwartaal 

2015

Onderzoek vakleerkrachten (aangegeven bij 

begrotingsbehandeling)

Welzijn nee apr-15 Duindam Wordt uiterlijk medio april aan raad aangeboden.

Nog in te plannen Herpositionering actieprogramma Groene Hart Welzijn ja mrt-15 Duindam Wethouder Duindam neemt dit onderwerp (herpositionering) mee in de economische agenda. Er komt één integraal 

stuk naar de raad van maart '15.
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Portefeuille-
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50 31-10-2013 raad Begroting 2014 Het college zal in gesprek gaan met de cultuursector over kwaliteitscriteria rondom het 

cultuuraanbod.

Welzijn Duindam sep-15 okt-15 Op 12 maart is een informatieavond over het nieuwe 

cultuurbeleid geweest. De raad krijgt in juni de 

gelegenheid om inhoudelijk de reageren op het stuk van 

de grote 5 cultuurinstellingen. In oktober 2015 wordt het 

nieuwe beleid inclusief financiële paragraaf en 

uitvoeringsplan voorgelegd aan de raad

129 25-09-2014 raad 

agendapunt 7

Vragenhalfuur - extra 

rijksmiddelen 

huishoudelijke hulp

Wethouder Koster zegt toe een plan terzake bij het Ministerie van VWS te zullen indienen en de 

raad op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen hieromtrent.

Welzijn Koster mrt-15 apr-15 Is afgedaan met rib 15R.00102 over mantelzorg (waarin 

ook HHT)

130 25-09-2014 raad 

agendapunt 7

Vragenhalfuur - 

fusiemelding Hofpoort / St. 

Antonius / Nza

De raad verzoekt het college te komen met een voorstel inzake hoe in afstemming met de raad 

te komen tot een oordeel van de fusieplannen zodra het moment is dat die gegeven kan worden.

Welzijn Koster ? mrt-15 Het Hofpoort zal niet voor 1 maart de fusietoets bij het 

NZA doen. Voordat dit wel gebeurt, zal het college een 

brief aan NZA sturen. Het college stuurt aan op 

verzending op of rond 6 maart.

132 09-10-2014 

commissie 

agendapunt 7

Integraal beleidsplan 

Sociaal Domein

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.

Welzijn Duindam apr-15 mei-15 Ambtelijk en bestuurlijk wordt op dit moment 

afstemming gezocht in de RBL/RMC regio. Daarna volgt 

Rib (mei) en mogelijk voorstel (uiterlijk juni)

134 09-10-2014 

commissie 

agendapunt 7

Integraal beleidsplan 

Sociaal Domein

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.

Welzijn Koster jun-15 jun-15

138 09-10-2014 

commissie 

agendapunt 7

Integraal beleidsplan 

Sociaal Domein

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

doen toekomen.

Welzijn Koster jun-15 sep-15 Nibud heeft heel veel verzoeken waardoor rapportage 

aan de raad voor de zomer niet lukt. Streven is om 

rapportage direct na de zomer in de raad te bespreken, 

uiterlijk september
147 16-10-2014 

commissie 

agendapunt 5.6

Begrotingsbehandeling: 

programma 5 Onderwijs 

en Sport

Burgemeester Molkenboer zegt toe samen met de portefeuillehouder het thema “keurmerk 

veilige school” in de overleggen met de schoolbesturen aan de orde te stellen.

Welzijn Molkenboer mei-15 jun-15 Opzet is het consensusoverleg op 26 mei een advies te 

laten uitbrengen. Daarna zal het college  de raad 

informeren. 
150 06-11-2014 raad 

agendapunt 5

Kloppende Binnenstad Wethouder Duindam zegt naar aanleiding van vragen van het CDA 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)).

Welzijn Duindam mrt-15 apr-15

154 10-11-2014 raad 

agendapunt 6

Integraal beleidsplan 

Sociaal Domein

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.

Welzijn Koster mrt-15 mrt-15 Plan wordt in maart aangeboden ter behandeling in de 

raad van april.
155 10-11-2014 raad 

agendapunt 6

Integraal beleidsplan 

Sociaal Domein

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.

Welzijn Koster mrt-15 mei-15 Aanlevering stand van zaken in april (d.w.z.: t.b.v. de 

meicyclus)

157 12-11-2014 

commissie 

agendapunt 8

Rib (14R.00378) inzake 

Informatie transitie 

jeugdzorg

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 mrt-15 mrt-15 inzicht financien is afgedaan met 15R.00032

160 03-12-2014 

commissie 

agendapunt 7

Rib (14R.00429) inzake 

Verkenning "Signalen De 

Sluis / Ferm Werk"

Wethouder Koster zegt toe dat het Plan van Aanpak (verbeterplan) Ferm Werk zo spoedig 

mogelijk naar de raad wordt gezonden. Oproep van de wethouder aan de aanwezige 

directieleden van Ferm Werk om zo spoedig mogelijk te laten weten wanneer het verbeterplan 

beschikbaar is.

Welzijn Koster apr-15 jun-15 Raad wordt via een  Rib op de hoogte gesteld, uiterlijk 

voor vergadering commissie Welzijn in juni

165 17-12-2014 raad 

agendapunt 6

Vragenhalfuur stukken 

Ferm Werk 2015

1. De raad bespreekt de DVO 2015 en Begroting 2015 Ferm Werk in april 2015. De wethouder 

zegt toe de eis van de commissie om de begroting in april 2015 te bespreken nadrukkelijk na te 

streven (eventueel met een latere aanlevertijd). Ook zal er een technische informatieavond 

georganiseerd worden door het college om eventuele technische vragen vóór de 

commissiebespreking te tackelen.

Welzijn Koster apr-15 apr-15 DVO en begroting 2015 zijn afgedaan met 15R.00141

170 07-01-2015 

commissie 

agendapunt 9

Ferm Werk Wethouder Koster zegt toe om in ieder geval voor de cyclus van april een geactualiseerde 

procesagenda Ferm Werk in de vorm van een raadsinformatiebrief aan de raad te zenden.

Welzijn Koster apr-15 apr-15 procesagenda is afgedaan met 15R.00141

171 07-01-2015 

commissie 

agendapunt 11

Rib (14R.00773) inzake 

Financiële ondersteuning 

chronisch zieken en 

gehandicapten

Wethouder Koster zegt een raadsinformatiebrief toe voor de vergadercyclus van september waar 

inzicht wordt gegeven hoe het proces is verlopen en hoe er verder moet worden gehandeld.

Welzijn Koster sep-15 sep-15

TOEZEGGINGEN
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Portefeuille-

houder
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TOEZEGGINGEN

174 19-01-2015 

commissie 

agendapunt 12

Voortgang procesagenda 

FermWerk oktober 2014

Wethouder Koster zegt toe:                                                 - Het college gaat na of de nieuw 

geïntroduceerde “kwartaal in beeld”-rapportage (let wel, geen formele kwarap) voldoende 

informatiewaarde voor de raad heeft. Indien dit het geval is, zal het college deze kwartaal in 

beeld-rapportage ter kennisname aan de raad aanbieden.                                                                      

- Het college streeft ernaar vóór de commissievergadering van 4 februari a.s. een 

indicatie/richting van de begroting 2015 FermWerk te kunnen geven.

Welzijn Koster apr-15 apr-15 Kwartaal in beeld 4e kwartaal 2014 is inmiddels naar de 

raad.

Kwartaal in beeld 1e kwartaal 2015 kan in mei in de raad 

aan de orde zijn (moet nog worden aangeleverd door 

Ferm Werk)

Over het 2e deel van deze toezegging: afgedaan met rib 

15R.00040  (Voortgang begroting Ferm Werk 2015).

Toezegging is hiermee nagekomen en kan afgevoerd.

175 19-01-2015 

commissie 

agendapunt 12

Communicatie rondom 

TSD

Wethouder Koster zegt toe het communicatieplan 2015 vóór de zomer 2015 aan de raad voor te 

leggen (vooralsnog juni), in de loop van het proces vindt een nadere duiding van de termijn 

plaats. Tevens gaat zij na of communicatie met een WhatsApp-account mogelijk is.

Welzijn Koster jun-15 jun-15

177 29-01-2015 raad 

agendapunt 6

Vragenhalfuur - proces 

toekomst 

Hofpoortziekenhuis

Wethouder Koster zegt toe zodra de schriftelijke reactie vanuit het Hofpoortziekenhuis op 

het verzoek om als gemeente Woerden stakeholder te zijn is ontvangen, de raad per rib 

wordt geïnformeerd over de vervolgstappen die het college overweegt in dit proces.

Welzijn Koster mrt-15 mrt-15 Deze RIB zal rond 11 maart verzonden worden.

180 04-02-2015 

commissie 

agendapunt 7

Ferm Werk Wethouder Koster zegt toe om ‘Kwartaal in beeld’ ter kennisname naar de raad te zenden. Welzijn Koster mrt-15 mrt-15 Zie stand van zaken bij toezegging 174. Toezegging 

afgehandeld.

181 04-02-2015 

commissie 

agendapunt 8

Rv (15R.00005) inzake 

Concept Kadernota 2016 

GGD regio Utrecht

Wethouder Koster zegt toe om het commentaar en de opmerkingen van de commissie 

worden te verwerken in een aan te passen zienswijze die vóór besluitvorming op 19 

februari aan de raad wordt gezonden.

Welzijn Koster feb-15 feb-15 Afgedaan per 10 februari 2015

186 19-02-15 raad 

agendapunt 8

Interpellatie 

ontwikkelingen Ferm 

Werk

Wethouder Koster zegt toe de raad te informeren over het moment dat de raad het rapport 

inzake het onderzoek naar de bedrijfsvoering Ferm Werk tegemoet kan zien.

Welzijn Koster jun-15 jun-15 De raad wordt uiterlijk geïnformeerd voor de 

junivergadering

187 04-03-2015 

commissie 

agendapunt 6

Rondvraag VVD inzake 

veiligheid Sociaal 

Domein

Wethouder Duindam zegt toe om één keer per jaar een stresstest te organiseren 

(voorbereid op een calamiteit) en de uitkomst hiervan te delen met de raad.

Welzijn Duindam jan-16 jan-16 Stresstest 2015 wordt gedaan in december. Uitkomst 

wordt daarna met de raad gedeeld

188 04-03-15 

commissie 

agendapunt 7

Bespreking Economisch 

Actieprogramma

Wethouder Duindam zegt toe om de vrijdag voorafgaand aan de raadsvergadering een 

stuk aan de raad te zenden met aandacht voor: de financiën (uit welke potjes komt wat?; 

bestaand geld versus ‘nieuw’ geld) en het benoemen van de verwachte effecten 

(onderbouwing).

Welzijn Duindam mrt-15 mrt-15 datum afdoening toegezegd: 20 maart 2015
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MOTIES
Volg-

numm

er

Oorsprong Nummer/titel Korte inhoud Commissie Portefeuilleh

ouder

deadline Stand van zaken

10. Raad 30-10-2014 Motie jongeren uit de 

bijstand

Verzoekt het college een naar oordeel van het college 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.

Welzijn Koster apr-15 Wordt meegenomen in College- en raadsvoorstel 

DVO en Begroting Ferm Werk 2015 (in april in de 

raad)

13. Raad 10-11-2014 Motie Adempauze 

(mantelzorg/respijtzor

g)

Verzoekt het college om uiterlijk 1 april 2015 te komen met een voorstel dat beoogt om mantelzorgers actief en integraal te 

ondersteunen en daarin onder meer aandacht te geven aan: het 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,

Welzijn Koster apr-15 Zie toezegging no. 154

14. Raad 10-11-2014 Motie Werk moet 

lonen

verzoekt het college om: in de zienswijze op de 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,

Welzijn Koster apr-15 Wordt meegenomen in College- en raadsvoorstel 

DVO en Begroting Ferm Werk 2015 (in april in de 

raad)

15. Raad 10-11-2014 Motie Kaders van de 

raad deel

De lagen- of lijnenstructuur (Signaleren, Preventie, 0e lijn, 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 de inlooplocaties gerealiseerd worden. In de 

planning zijn de realisatie en oplevertijdstippen door gemeente Woerden opgenomen.  De “er op af” functie een belangrijke rol in 

vroegsignalering te laten spelen maar deze zal niet overgaan in bemoeizucht en stimulering van de zorgvraag. Dat het 

ondersteuningsplan wordt geëvalueerd op initiatief van de cliënt als verandering van de hulpvraag blijkt. Bij blijken van een (te) 

ruime of niet passende indicatie bijvoorbeeld vanwege verandering van de (zorg)situatie, moet ook door derden/gemeente de 

ondersteuningsplan kunnen worden geëvalueerd in samenspraak met de cliënt. Dat fraude met voorzieningen wordt bestreden.

Welzijn Koster mei-15 07-01-15: (agendapunt 5) zo spoedig mogelijk een 

uitnodiging richting raad om na te gaan op welke 

wijze invulling aan deze motie moet worden 

gegeven.

Zie ook toezegging 155



INFORMATIEBIJEENKOMSTEN / WERKBEZOEKEN
Datum Onderwerp Portefeuillehouder Algemene opmerkingen

9-apr-15 Monitoren sociaal domein Koster n.a.v. amendement raadsvergadering 6 november 2015

9-apr-15 Veiligheid en openbare ruimte / zwerfvuil Raad Contactpersoon: Jelmer Vierstra van Progressief Woerden

9-apr-15 Regionale samenwerking (U10 en Woerden in de regio) Molkenboer

28-apr-15 Jaarlijkse bijeenkomst Verbonden Partijen Duindam Conform nota Verbonden Partijen. Wordt ná 15 april en voor juni-overleg gepland.

26-mei-15 Hoorzitting raad in het kader van doorstroming Woerden-West, 

(voorafgegaan door een werkbezoek)

Presidium Wordt na ontvangst van het voorstel ter zaken in (tweede deel van) mei gepland).

2-jun-15 Verkeer(scirculatie) rond en in Woerden Stolk Afgesproken tijdens inwerkprogramma raad.

2-jun-15 Voorjaarsoverleg Rekenkamercommissie - Raad

2-jun-15 Informatieavond vorming provinciebrede RUD De Weger Zie toezegging 191 cie Ruimte

11-jun-15 Stand van zaken Vastgoed (met Rib als onderlegger) Schreurs

11-jun-15 Toekomst regionale bibliotheek Het Groene Hart Duindam contactpersoon: Ruud Niewold D66 en STERK Woerden)

11-jun-15 Ontwikkelingen onderwijshuisvesting Duindam voorheen Wijde blik Kamerik

10-sep-15 Beheer bermen, wegen, groen, water, riool, etc. De Weger Conform Rib 15R.00130

nog in te plannen Resultaten burger- en ondernemerspeiling Molkenboer / Koster

nog in te plannen IBOR-evaluatie De Weger wordt door het college een aparte avond ingepland

nog in te plannen Vervolg bijeenkomst Cultuur Duindam nav de presentatie op 12 maart 2015

nog in te plannen Stand van zaken woonvisie Stolk geannuleerd voor 12 maart 2015

nog in te plannen Woerden Ruimtelijk: bestemmingsplannen: flexibiliteit versus 

rechtszekerheid

Schreurs geannuleerd voor 12 maart 2015

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

nog in te plannen Beleidskader bomen (onderhoud/kap/etc.) De Weger Afgesproken in commissie Ruimte dd 5 maart 2015. Informatiebijeenkomst voor behandeling in commissie en raad.

nog in te plannen Planvorming Exercitieveld De Weger Afgesproken in commissie Ruimte dd 11 november 2014: voordat college besluit neemt wordt raad geïnformeerd in 

informatiebijeenkomst.

WERKBEZOEKEN

nog in te plannen Excursie gerenoveerde gebouwen Schreurs 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 Woerdens ambitieniveau (Rabobank, Rijkswaterstaat).

17 maart 2015 en 15 

september 2015

Ontmoeting met bestuur Stadshart Woerden nvt Op locatie.

nog in te plannen Resultaten burger- en ondernemerspeiling Molkenboer / Koster


