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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 sep-15 Duindam RO OWZ Afgesproken in de commissievergadering van 19-01-2015 (n.a.v. RIB stresstest jeugd). 

De raad ontvangt de RIB naar verwachting in de tweede week van april.

Info d.d. 12-05: Op de uitvraag van de regionale inkooporganisatie hebben te weinig gecontracteerde 

aanbieders informatie aangeleverd om al een betrouwbaar beeld te schetsen over aantallen en korten van de 

geleverde zorg in 2015. De uitvraag van het 2e kwartaal zal wel een goed beeld geven in het aantal cliënten en 

de uitputting van het budget Jeugdhulp

april-15 Notitie Entreeopleiding (toezegging 132) Welzijn nee okt-15 Duindam RO OWZ Afstemming in de regio heeft nog niet tot resultaat geleid. Voor raadscyclus oktober wordt Rib aangeleverd

juni-15 Analyse Armoedeval (toezegging 138) Welzijn nee nov-15 Koster RO OWZ Het NIBUD heeft het onderzoek in juli opgeleverd. De beleidsmatige analyse van de uitkomsten 

hiervan vindt momenteel plaats. De raad ontvangt voor de commissie van november een RIB over 

de Armoedeval
jun-15 Pro Forma begroting Ferm Werk 2016 Welzijn ja sep-15 Koster RO OWZ Zie toezegging 194.

dec-15 Begroting Ferm Werk 2016 Welzijn ja dec-15 Koster RO OWZ Zie toezegging 194.
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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 RO JLV 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

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 okt-15 RO OWZ Afstemming in de regio heeft nog niet tot resultaat geleid. Voor 

raadscyclus oktober wordt Rib aangeleverd

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 nov-15 RO OWZ Het NIBUD heeft het onderzoek in juli opgeleverd. De 

beleidsmatige analyse van de uitkomsten hiervan vindt 

momenteel plaats. De raad ontvangt voor de commissie van 

november een RIB over de Armoedeval

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 okt-15 RO OWZ Van sept. naar okt. gezet. Waarom 

sept niet haalbaar?

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 okt-15 RS RBP Door ziekte verschoven naar oktober

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 RO OWZ / 

programma

Zie RIB 15R.00424 (publicatiedatum RIS 15 juli 2015)

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 jul-15 RO OWZ / 

programma

Rib (15R.00366; publicatiedatum RIS 17 juni 2015) communciatie 

transformatie sociaal domein 

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 RO OWZ Stresstest 2015 wordt gedaan in december. Uitkomst wordt daarna 

met de raad gedeeld

193 01-04-2015 

commissie 

agendapunt 7

Bespreking zienswijze DVO en 

begroting Ferm Werk

Wethouder Koster zegt toe om de raad over de volgende twee onderwerpen schriftelijk 

terug te koppelen: Een overzicht van de hoeveelheid mogelijk onrechtmatig toegekende 

uitkeringen in 2014, inclusief terugvorderbaarheid. Terugkoppeling aan de raad of er 

problemen zijn met de uitbetaling van de langdurigheidstoeslag.

Welzijn Koster 01-jul jul-15 RO OWZ Inmiddels informatie ontvangen. 

Aan griffie vraag gesteld hoe de 

toezegging nagekomen moet 

worden.

Overzicht onrechtmatige uitkeringen is gevraagd aan Ferm 

Werk. Zodra beschikbaar volgt verspreiding via Rib. Problemen 

met uitbetaling langdurigheidstoeslag zijn er niet. Is mogelijk 

één keer sprake van geweest

194 01-04-2015 

commissie 

agendapunt 7

Planning bespreking financiële stukken 

Ferm Werk

Wethouder Koster zegt toe dat de Pro forma begroting Ferm Werk 2016 in juni kan 

worden besproken en de definitieve begroting Ferm Werk 2016 in de vergadercyclus van 

december 2015. 

Welzijn Koster dec-15 RO OWZ Concept Begroting 2016 met meerjarenraming 2017-2019 is 

inmiddels voor een zienswijze aangeleverd aan de raad 

(15R.00493)

196 01-04-2015 

commissie 

agendapunt 8

Bespreking 15r.00102 rib 

ondersteuning mantelzorgers en 

jaarlijkse blijk van waardering

Wethouder Koster zegt toe om naar aanleiding van de bijdrage van D66 het volgende na 

te gaan / te regelen: Nagaan in hoeverre er bij Woerden Wijzer aandacht is voor 

mentorschap. Regelen dat er op de website van Woerden Wijzer een aparte ‘kop’ komt 

op de startpagina voor mantelzorg (inclusief aandacht voor jonge mantelzorgers).

Welzijn Koster sep-15 sep-15 RO WW

197 01-04-2015 

commissie 

agendapunt 8

Bespreking 15r.00102 rib 

ondersteuning mantelzorgers en 

jaarlijkse blijk van waardering

Wethouder Koster zegt toe om na te denken over de mogelijkheid om iets te doen richting 

werkgevers met betrekking tot mantelzorg. De uitkomsten worden na de zomer 

(september/oktober) gedeeld met de raad.

Welzijn Koster okt-15 okt-15 RO OWZ

201 19-05-2015 

commissie 

agendapunt 8

Studietoeslagenregeling 

arbeidsbeperkte jongeren

Naar aanleiding van de bijdrage in eerste termijn van D66 zegt de wethouder toe om voor 

1 juli 2015 een raadsinformatiebrief aan de raad te zenden met een uitwerking van de 

gestelde vragen van de heer Becht (in ieder geval aandacht voor de hoeveelheid 

jongeren die het dit jaar betreft en een financieel overzicht van beschikbare rijksmiddelen 

versus de (mogelijke) aanvulling door gemeente).

Welzijn Duindam jul-15 jul-15 RO OWZ Zie DLIS rib 15R.00427

207 28-05-2015 raad 

agendapunt 7

Investeringsplan 2015 Sociaal 

Domein

Wethouder Duindam zegt toe de raad binnen een maand een raadsinformatiebrief te 

zenden inzake stand van zaken en achtergrondinformatie inwonercloud.

Welzijn Duindam ? ? RO OWZ Zie DLIS rib 15R.00433

208 03-06-2015 

commissie 

agendepunt 8

Nota Indicatoren Sociaal Domein (rv 

15R.00253)

De openstaande technische vragen zullen door het college, voor de 

raadsvergadering van 25 juni 2015, schriftelijk worden afgedaan. De technische 

vragen kunnen naar raadsgriffie@woerden.nl worden gezonden, waarna deze 

worden doorgezet voor beantwoording.

Welzijn Koster jun-15 jun-15 RO OWZ Zie DLIS 15.011921

209 03-06-2015 

commissie 

agendepunt 8

Nota Indicatoren Sociaal Domein (rv 

15R.00253)

Wethouder Duindam stelt serieus aan de slag te gaan met de opmerkingen van de 

VVD over taalachterstand en hechting als indicator voor jeugdbeleid. De wethouder 

komt in een later stadium terug op de indicator jeugd.

Welzijn Duindam 15-dec dec-15 RO OWZ In de rapportage Digitaal Dossier JGZ van GGD RU wordt 

gerapporteerd over taalontwikkeling. Het percentage in Woerden 

van kinderen van 2 tot 4 jaar is relatief hoog (14.9) (t.o.v. de 

regio 12,8)). Over hechting is nog geen informatie beschikbaar. 

Binnen het jeugd- en gezondheidsbeleid onderzoeken en 

bespreken we met GGD RU of nadere beleidsvorming en 

interventies noodzakelijk zijn.

TOEZEGGINGEN
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210 03-06-2015 

commissie 

agendepunt 9

Nota Indicatoren Sociaal Domein (rv 

15R.00253)

Burgemeester Molkenboer zegt toe dat het college meeneemt in de 

contractbesprekingen: er wordt een (pro)actievere houding van de GGDrU gevraagd 

in de transformaties. Het resultaat wordt in oktober of november teruggekoppeld 

aan de raad.

Welzijn Koster nov-15 nov-15 RO OWZ

2 van 2



INFORMATIEBIJEENKOMSTEN / WERKBEZOEKEN
Datum Onderwerp Portefeuillehouder Algemene opmerkingen

10-sep-15 Veiligheid en openbare ruimte / zwerfvuil Raad Contactpersoon: Jelmer Vierstra van Progressief Woerden. Was 9 april, i.v.m. ruimtegebrek uitgesteld.

10-sep-15 Herhuisvesting gemeentelijke organisatie Schreurs

10-sep-15 Vervolgproces nav evaluatie IBOR De Weger

nog in te plannen Resultaten enquête gasboring Raad ovb Contactpersson: Elias Bom van STERK Woerden

nog in te plannen Beheer bermen, wegen, groen, water, riool, etc. De Weger Conform Rib 15R.00130

nog in te plannen Glasvezel Duindam

nog in te plannen Gebiedscommissie Utrecht West Schreurs

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

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 Woerden Ruimtelijk: bestemmingsplannen: flexibiliteit versus 

rechtszekerheid

Schreurs geannuleerd voor 12 maart 2015, inplannen na de zomer

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

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).

nog in te plannen Ontmoeting met bestuur Stadshart Woerden nvt Op locatie. Was 15 september 2015, wordt maart 2016.

27-aug-15 Werkbezoek BASF in De Meern raad Afgesproken op 21 mei 2015, aanmelden bij mevrouw Berkhof, VVD. Datum: 27 augustus 2015

nog in te plannen Werkbezoek aan AVU raad Afgesproken op 21 mei 2015


