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Stand van zaken

feb-16 Investeringsplan Sociaal Domein: 

bestedingskaders 2016

Welzijn ja mrt-16 De Weger (wnd)  Cie. Welzijn d.d. 2 december 2015: wethouder Duindam zegt toe dat de raad in februari kan praten over de 

bestedingskaders voor 2016. De diverse thema's rond sociaal domein en  jeugdzorg (toezegging 230, inkoop jeugd, 

motie 27, procesagenda) staan op de agenda van de informatiebijeenkomst op 17 maart. 

mrt-16 Resultaatafspraken Ferm Werk Welzijn nee mrt-16 Koster

apr-16 Inkoop Jeugd 2017 Welzijn nee apr-16 De Weger (wnd) Toegezegd tijdens commissie d.d. 11 november 2015 agendapunt 8 (rib 15R.00552).Staat op agenda van de 

raadsinformatiebijeenkomst 17 maart

mrt-16 Voorstel inzake rolverdeling Ferm Werk in relatie 

tot deelnemende gemeenten

Welzijn ja mei-16 Koster Cie. Welzijn d.d. 2 december 2015: wethouder Koster zegt toe om in maart met een voorstel naar de raad te komen 

waarin wordt getracht de ‘democratische balans’ te herstellen in de relatie tussen Ferm Werk en de deelnemende 

gemeenten. In opdracht van het bestuur van FermWerk heeft BMC een notitie over de governance opgesteld. 

Deze is nog niet in het bestuur besproken. Een RIB is daarom niet mogelijk voor april/mei

mrt-16 Voorstel inzake jaarlijkse waardering mantelzorg Welzijn ja sep-16 Koster Toezegging gedaan tijdens begrotingsbehandeling in de commissie d.d. 15 oktober 2015. Uitstel tot na de 

zomervakantie (dit raakt ook toezeggingen 197 en 238). In de loop van maart zal een toelichtende proces-RIB  

worden aangeboden.

sep-16 Notitie instrumenten aantrekkelijk maken in 

dienst nemen inwoners met afstand tot 

arbeidsmarkt.

Welzijn nee sep-16 Koster Conform amendement A-2 tijdens begrotingsraad 29-10-2015.

Nog in te plannen Raadsvoorstel regelluwe bijstand Welzijn ja ? Koster Update 10 februari 2016: wethouder Koster geeft aan dat er een verzoek aan Ferm Werk is aangekondigd om deel 

te nemen aan de pilot van de gemeente Utrecht. Dat verzoek is nog niet ontvangen. Update 29 februari: het 

verzoek is inmiddels ontvangen en naar aanleiding daarvan heeft bij FermWerk een raadsinformatieavond 

plaatsgevonden. Afgesproken is dat de afzonderlijke gemeenten besluiten of ze wel of niet aan de pilot willen 

deelnemen. Dat zal mogelijk in april kunnen gebeuren.
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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 mrt-16 Vanuit het consensusoverleg op 27 oktober heeft het college een advies 

ontvangen. Vertraagd door werkzaamheden dossier onderwijshuisvesting

De RIB wordt in maart aan de raad gezonden. 

230 15-10-2015 

commissie 

agendapunt 6

Begrotingsbehandeling programma 3 

Sociaal domein

Het college zegt toe om bij het voorjaarsoverleg een doorlichting van het Sociaal domein 

plus kwantificering doelen aan de raad voor te leggen. Plus een raadsinformatiebrief met 

de procesagenda (motie 27). 

Welzijn Koster mrt-16 mrt-16 Zie ook motie 27. Staat op de agenda van de informatiebijeenkomst op 

17 maart

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 Schreurs (wnd) mrt-15 apr-16 Locatus gegevens waarover wij beschikken zijn in de nota Kloppende 

Binnenstad gezet. Dit deel van de toezegging is daarmee afgedaan. Door 

de gemeenteraad is tijdens de begrotingsraad van 29-10-2015, een motie 

aangenomen waarin een pilot wordt verzocht met gewijzigde tijden voor 

betaald parkeren. Zie daarvoor tabblad Planning.

214 02-07-2015 raad 

agendapunt 10

Economisch actieplan Het college zegt toe in oktober te komen met een (korte) raadsinformatiebrief inzake de 

effecten op dat moment van de verscheidene initiatieven.

Welzijn Schreurs (wnd) okt-15 apr-16 Vanwege langdurige ziekte en een vacature is dit vertraagd. De 

verwachting is dat de vacatures in februari zijn ingevuld en dat daarna de 

toegezegde informatie kan worden gegeven.

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 Schreurs (wnd) jan-16 mei-16 Stresstest 2015 wordt gedaan in maart 2016. Uitkomst wordt daarna met de 

raad gedeeld. Vertraagd door drukke werkzaamheden in de jeugddossiers. 

Update 29/2: stresstest wordt uitgevoerd op 17 maart; RIB zal in april 

worden aangeboden tbv eventuele bespreking in mei.

250 13-1-2016 

commissie 

agendapunt 10

Jongeren basisschool zonder 

zwemdiploma

Wethouder Stolk geeft aan de cijfers te zullen aanvullen en een nadere analyse maken 

van de redenen en oorzaken waarom kinderen zonder zwemdiploma de basisschool 

verlaten. De cijfers en analyse worden t.z.t. via een rib aan de raad aangeboden.

Welzijn Stolk (wnd) mei-16

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 sep-16 Wordt besproken met de Ondernemers Kring Woerden, in overleg 

november. Resultaat wordt meegenomen in voorstel mantelzorgwaardering, 

dat opgesteld wordt Q1 2016.  Update 29/2: zie ook bij Planning regel 15: 

uitstel tot na de zomervakantie. Toelichtende proces-RIB wordt in 

maart aangeboden. 

238 29-10-2015 raad 

agendapunt 4

Begrotingsbehandeling Begin volgend jaar ontvangt de raad een Rib inzake een overzicht van instrumenten m.b.t. 

respijtszorg/mantelzorgers en wat het college voornemens is te gaan doen om 

mantelzorgers verder te ondersteunen.

Welzijn Koster feb-16 sep-16 Planning aangepast cf. tabblad Planning. Zie toezegging 197

248 13-1-2016 

commissie 

agendapunt 5

Planning c.a. Op verzoek van de commissie zal het college de raad een Rib inzake de stand van zaken 

glasvezel sturen. Afhankelijk van de Rib kan worden bepaald of een informatieavond 

wenselijk is.

Welzijn Schreurs (wnd) ?

259 10-02-2016 

commissie 

agendapunt 6

Opvang vluchtelingen Burgemeester Molkenboer zegt toe dat de raad begin maart 2016 een Rib ontvangt waarin 

de aangenomen motie (#26) is verwerkt.

Welzijn Molkenboer apr-16 De RIB wordt naar verwachting medio maart aan de raad aangeboden.

260 10-02-2016 

commissie 

agendapunt 9

Privacybeleid Sociaal Domein Burgemeester Molkenboer zegt toe dat de raad voor de aprilcyclus een Rib ontvangt waarin 

onder andere wordt ingegaan op de (financiële en personele) consequenties van het 

overnemen van de aanbevelingen en de gevolgen van het niet tekenen van 

toestemmingsverklaringen. De raad ontvangt nog de collegenota over Privacybeleid.

Welzijn Molkenboer apr-16

TOEZEGGINGEN
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27. Raad 16-12-2015 Motie sturing van de raad op 

het sociaal domein 2016-2017

Om in februari 2016 met betrekking tot het Sociaal Domein een duidelijke proces agenda 2016 te overleggen 

als aanzet voor een strategische agenda voor het sociaal domein voor de jaren 2016 en 2017; Hierin in 

hoofdlijnen op te nemen het informatie- en besluitvormingstraject van het Sociaal Domein 2016-2017; Om de 

gemeenteraad van Woerden tijdig en voldoende te informeren zodanig dat de raad aanvullende kaders kan 

stellen voor de uitvoering van het Sociaal Domein in 2017.

Welzijn Koster mrt-16 De wethouder geeft aan de motie zo te interpreteren dat aan 

toezegging 230 van de termijnagenda commissie Welzijn ook 

de komst van een procesagenda middels een 

raadsinformatiebrief wordt toegevoegd. Wordt geagendeerd 

voor informatiebijeenkomst maart.



INFORMATIEBIJEENKOMSTEN / WERKBEZOEKEN
Datum Onderwerp Portefeuillehouder Algemene opmerkingen

3-mrt-16 Woerden zegt: "ja, tenzij…" Stolk & De Weger Inclusief instrument "peilen van inwoners", zoals toegezegd door de burgemeester tijdens de raadsvergadering 

van 28 januari 2016.

17-mrt-16 Beleidsplan Schuldhulpverlening Koster

17-mrt-16 Diverse thema's Sociaal Domein en Jeugdzorg Koster + De Weger (wnd) ? Cie. Welzijn d.d. 2 december 2015: wethouder Duindam zegt toe dat de raad in februari kan praten 

over de bestedingskaders voor 2016. De diverse thema's rond sociaal domein en  jeugdzorg 

(toezegging 230, inkoop jeugd, motie 27, procesagenda) staan op de agenda van de 

informatiebijeenkomst in maart. 

17-mrt-16 O.v.b. Ervaringen zorgverleners Jeugdzorg De Weger (wnd) Afgesproken tijdens cie Welzijn van 13 januari 2016. Bijeenkomst in BESLOTENHEID

7-apr-16 Uitwerking afvalbeleid Stolk

7-apr-16 Stand van zaken Sociaal Domein Koster aangekondigd tijdens de informatiebijeenkomst van 10 december

7-apr-16 Voorjaarsoverleg Rekenkamer - raad

7-apr-16 BBZ-regeling Koster rapport BBZ-regeling van de Rekenkamercommissie

7-apr-16 Duurzaamheid De Weger

7-apr-16 Inkoop Jeugd 2017 De Weger (wnd) Toegezegd tijdens commissie d.d. 11 november 2015 agendapunt 8 (rib 15R.00552).

nog in te plannen Reisdata van de NS  RAAD onder voorbehoud april 2016

nog in te plannen Oprichten ICT coöperatie Woerden, Eindhoven, Boxtel Schreurs aankondiging

nog in te plannen Beheer bermen, wegen, groen, water, riool, etc. De Weger Conform Rib 15R.00130 (doorgeschoven - stond aangekondigd voor 10 september)

nog in te plannen Vervolg bijeenkomst Cultuur Koster (wnd) nav de presentatie op 12 maart 2015

nog in te plannen Externe deskundige in kader van grondexploitaties raad Afgesproken in Auditcommissie 13 oktober 2015; Griffie organiseert.
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 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

15-mrt-16 Ontmoeting met bestuur Stadshart Woerden raad Op locatie. Wordt 15 maart 2016

19-mrt-16 Werkbezoek / presentatie plannen streekmarkt / kaasexperience raad Zo mogelijk op een zaterdagochtend, op locatie Emmakade. O.v.b. 19 maart.


