Termijnplanning gemeenteraad Woerden

nr.
T-187

commissie
WELZIJN

cyclus (maand)
september 2016

progr.
nr.
3

T-197

WELZIJN

oktober 2016

3

T-273

WELZIJN

oktober 2016

3

M-034

WELZIJN

oktober 2016

P-017

WELZIJN

november 2016

P-035

WELZIJN

november 2016

raadsvoorstel
Motie herinrichting parkeerparkeerplaatsen Cromwijck
Wethouder Stolk zegt toe met een (financierings)voorstel naar de raad
te komen m.b.t. de herinrichting van het parkeerterrein sportwijk
Cromwijck. Besluit uit motie: "Dat het college een uitwerkingsplan maakt
voor herinrichting/optimalisatie van de beide parkeerplaatsen op het
Sportpark Cromwijck en een voorstel aan de raad presenteert bij de
begroting 2017 e.v.,"
RIB
Overzicht financiën Jeugdhulp
Wethouder Haring zegt toe vóór de zomer 2016 een overzicht te sturen
van de financiën jeugdhulp.
raadsvoorstel
Voorstel aanpassing verordeningen Participatiewet

P-040

WELZIJN

november 2016

Vervolg bijeenkomst Cultuur

T-287

WELZIJN

november 2016

RIB
Stand van zaken Cumulus
De raad ontvangt via een rib nadere informatie over de doorontwikkeling
van Cumulus, mede in relatie tot de website van WoerdenWijzer

Koster

toezegging

C 05-10-2016
C 12-10-2016

T-266

WELZIJN

december 2016

RIB
Onderzoek inwoners afgewezen aanvragen Ferm Werk
De wethouder zegt toe de uitkomsten te delen van het onderzoek, dat in
de tweede helft van 2016 plaatsvindt, naar de situatie van inwoners
waarvan de aanvraag door Ferm Werk is afgewezen.

Koster

toezegging

C 09-03-2016

P-030

WELZIJN

december 2016

Evaluatie en voortzetting project Jongeren-Onderwijs-Werk

T-293

WELZIJN

december 2016

raadsvoorstel
Kader preventie
Wethouder Haring zegt toe dat de raad binnenkort, in ieder geval nog in
2016, een voorstel ontvangt inzake een kader voor preventie.

T-214

WELZIJN

december 2016

M-036

WELZIJN

december 2016

6.2.1.1

onderwerp / thema
resultaat
RIB
Veiligheid Sociaal Domein
De wethouder zegt toe om één keer per jaar een stresstest te
organiseren (voorbereid op een calamiteit) en de uitkomst hiervan te
delen met de raad.
raadsvoorstel
Ondersteuning mantelzorgers en jaarlijkse blijk van waardering
De wethouder 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 2015 gedeeld met de raad.
Respijtzorg/mantelzorgers
Begin volgend jaar (2016) 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.

Transformatieagenda Sociaal Domein & Investeringsplan Sociaal
Domein: bestedingskaders 2016-2017

Economisch actieplan
Informatie over de effecten van de verscheidene initiatieven.

Motie breed draagvlak- en effectenonderzoek zondagsopenstelling
Resultaten onderzoek

raadsvoorstel

overige

beeldvorming

oordeelsvorming
ja

ja

ja

ja (sept)

ja (okt)

ja

besluitvorming

portefeuille
houder
Haring

oorsprong
toezegging

Koster

toezegging

01-04-2015
29-10-2015

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. Update cie Welzijn 9 maart 2016: De fractie van D66 vraagt
aandacht voor het meenemen van mantelzorgbeleid richting ondernemers. Update 30/3 RIB
16R.00151 met een procesvoorstel mantelzorg, wordt eind maart aan raad aangeboden.
Update 12-10 RIB 16R.00559, die op beide aspecten van deze ozegging in gaat, is in
september aan de raad aangeboden

ja (okt)

Haring

toezegging

C 02-12-2015
R 05-04-2016
C 19-05-2016

Update 26-4: in september zal conform de toezegging in de raad van 5 april een voorstel
over de kaders worden aangeboden. Update 25-05: De toezegging is herhaald in de
commissie van 19 mei. Toegevoegd is de Transformatieagenda Sociaal Domein. Eerste
bespreking tijdens informatieavond 8 september domein. Update 12-10: deze toezegging is
verwerkt in raadsvoorstel 16R.00560, die in september aan de raad is aangeboden en op 5
oktober in de commissie algemeen is besproken.

ja

Stolk

motie

R 23-06-2016

Staat op raadsagenda 3 november

C 13-04-2016

Informatie over de financiën Jeugdhulp wordt in oktober 2016 aangeleverd. Update 12-10
RIB 16R.00615 is aan de raad aangeboden

ja

ja

bron
datum
C 04-03-2015

ja

ja

Haring

12-03-15

raadsvoorstel

status
Afgehandeld: rib 16R00293 besproken in commissie Welzijn van 14 september 2016.

Eind oktober zal raadsvoorstel 16R.01050 Zienswijze wijziging verordeningen werk &
inkomen aan de raad worden aangeboden.
Gepland voor november. Update 27-10: het college zal in november een RIB aan de raad
zenden over de stand van zaken cultuursector. Daarna zal een nieuwe bijeenkomst worden
gepland.
RIB16R.00630 wordt eind oktober aan de raad gezonden

Het onderzoek wordt - naar verwachting in het najaar - uitgevoerd door Ferm Werk.
Afhankelijk daarvan zal de raad geïnformeerd worden over de uitkomst. Update 27-10: naar
verwachting wordt de raad in december 2016 geinformeerd

Update griffie 11-04: Op basis van aangepast processchema PWI van september naar
oktober. Update sept: evaluatie wordt in oktober opgeleverd, maar wordt eerst in bestuur
RBL besproken en pas in december in de vorm van RIB of raadsvoorstel in raad Woerden
(en andere deelnemende gemeenten)
ja

ja

RIB

Haring

ja
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ja

toezegging

C 12-10-2016

toezegging

02-07-15

motie

R 30-06-2016

Vanwege langdurige ziekte en vacatures is dit vertraagd. De vacatures zijn in juni ingevuld,
per juni is de POVW opgericht, Gemeente en POVW werken samen aan een actualisering
van EAP 3.0 ook de POVW vraagt de tijd voor een zorgvuldige co-creatie in deze. De
verwachting is de toegezegde informatie in het 4e kwartaal kan worden gegeven.

Termijnplanning gemeenteraad Woerden
progr.
nr.
3

nr.
P-007

commissie
WELZIJN

cyclus (maand)
december 2016

onderwerp / thema
Voorstel inzake rolverdeling Ferm Werk in relatie tot deelnemende
gemeenten

resultaat
raadsvoorstel

T-289

WELZIJN

december 2016

T-286

WELZIJN

december 2016

T-294

WELZIJN

januari 2017

P-051
P-032

WELZIJN
WELZIJN

maart 2017
juni 2017

Plan van aanpak inclusiebeleid
Minima en armoedebeleid 2017-2018

raadsvoorstel
raadsvoorstel

T-302
M-028

WELZIJN
WELZIJN

september 2017
geen termijn

Inrichting governance structuur Ferm Werk
Motie streven naar betere zorg binnen het sociaal domein (link)

raadsvoorstel

T-248

WELZIJN

geen termijn

T-288

WELZIJN

geen termijn

RIB
Glasvezel
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.
Nieuwe kaders investeringsbudget sociaal domein
Het college
zal nagaan op welke wijze het inwonerservaringsonderzoek
/cliëntervaringsonderzoek input heeft geleverd voor de aanbevelingen en
de voorstellen rond het investeringsfonds.

beeldvorming

oordeelsvorming

Rapportage kwartaal 3 Ferm Werk
Wethouder Koster RIB
zegt toe dat in de aanbiedingsrib van de rapportage over kwartaal 3
nader wordt ingegaan op de onderdelen van het amendement, zoals dat
is aanvaard door de raad in de vergadering van 28 januari 2016 bij de
behandeling van het voorstel vaststellen nota beleid participatie, werk en
inkomen.
RIB
Raadsinformatiebrief stand van zaken zorg voor verwarde
personen
RIB
Aanpak verwarde personen
Wethouder Koster zegt toe in januari/februari 2017 een
raadsinformatiebrief over aanpak verwarde personen te sturen.

besluitvorming

portefeuille
houder
Koster

oorsprong

bron
datum
C 02-12-2015
C 20-09-2016

Koster

toezegging

C 05-10-2016

Koster

toezegging

C 05-10-2016

toezegging

C 12-10-2016

Zie Rib 16R.00373
Update 27-10: Wethouder Koster gaf in de commissie algemeen aan dat actuele
ontwikkelingen hieromtrent, mede ingegeven door kabinetsbeleid, ertoe leiden dat het
voorstel nog even op zich laat wachten. Op dit moment is het lastig een concrete termijn te
noemen. De verwachting is dat het beleidsstuk in 2017 Q12 besproken zal kunnen worden.

Koster

ja
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status
02-12-2015: 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. Update: 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. Update 26-04-2016: notitie is nog niet in bestuur FermWerk
besproken, de planning van de RIB is daarvan afhankelijk. Update 20-09-2016: Wethouder
Koster geeft dat de raad/commissie nog in 2016 het voorstel kan bespreken. Update 26-10:
Rib 16R.00634 met stand van zaken governance is aangeboden aan de raad. Vervolgactie
(T-302) na de zomer 2017.

Haring /
Koster
De Weger

motie

R 21-04-2016

toezegging

C 13-01-2016

Koster

toezegging

C05-10-2016

Uit Rib 16R.00634
De motie is door het college verwerkt in het aanbestedingsdocument, waarmee de
aanvullende voorwaarde deel uitmaakt van het aanbestedingsproces

aangepast raadsvoorstel 16R.00656 staat op de agenda van de raadsvergadering van 3
november 2016

