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T-305 WELZIJN januari 2017 Invulling Programma 3 begroting raadsvoorstel ja ja Haring / Koster toezegging R 03-11-2016 Als onderdeel van de stukken/informatie die de raad in 

december over het begrotingsprogramma 3 Sociaal Domein 

tegemoet kan zien m.b.t. de financiën, wordt nader geduid wat 

precies de gelabelde middelen zijn en wat precies de 

algemene rijksmiddelen zijn.

De commissie Welzijn heeft op 24 januari 2017 het besluit genomen het voorstel 

niet te bespreken en in een raadswerkgroep tot een opzet richting de begroting 2018 

te komen.

P-040 WELZIJN januari 2017 Vervolg bijeenkomst Cultuur informatie 

bijeenkomst

ja Haring 12-03-15 Gepland voor november. Update 27-10: het college zal in november 2016 een RIB 

aan de raad zenden over de stand van zaken cultuursector. Daarna zal een nieuwe 

bijeenkomst worden gepland.

P-056 WELZIJN januari 2017 Gesprek over monitoren en indicatoren in 

het Sociaal Domein

informatie 

bijeenkomst

ja N.a.v. begrotingsbehandeling Programma 3 wordt op verzoek van het college een 

open gesprek georganiseerd met de raad over meten en weten in het Sociaal 

Domein.

T-294 WELZIJN januari 2017 Aanpak verwarde personen RIB toezegging C 05-10-2016

C 12-10-2016

Wethouder Koster zegt toe in januari/februari 2017 een 

raadsinformatiebrief over aanpak verwarde personen te sturen.

RIB 17R.00005 is op 26 januari naar de raad gestuurd.

T-313 WELZIJN februari 2017 Vervolg Inwonercloud / Cumulus ja C 07-12-2016 Wethouder Koster zegt toe:

- De beantwoording over de financiering in de 2e en 3e fase 

wordt schriftelijk aan de raad toegezonden.

- De raad wordt geïnformeerd over de wijze waarop Cumulus 

draait op eigen computerservers.

- In januari 2017 wordt een informatiebijeenkomst over dit 

onderwerp georganiseerd.

Op 2 februari vindt een informatiebijeenkomst plaats waarin  de genoemde punten 

worden meegenomen.

P-057 WELZIJN februari 2017 Inwonercloud informatie 

bijeenkomst

ja Presentatie vanuit college en presentatie Pazio (aangemeld door raadslid Niewold). 

Update 17-1: Pazio wordt meegenomen in het proces; dit komt aan de orde tijdens 

de informatiebijeenkomst

T-293 WELZIJN maart 2017 Kader preventie raadsvoorstel ja ja toezegging C 12-10-2016 Wethouder Haring zegt toe dat de raad binnenkort, in ieder 

geval nog in 2016, een voorstel ontvangt inzake een kader 

voor preventie.

RIB is onderweg naar de raad (17R.00030 d.d. 24-1-2017). Het thema preventie zal 

tevens aan de orde komen in een geplande informatiebijeenkomst in maart 2017.

P-051 WELZIJN maart 2017 Plan van aanpak inclusiebeleid raadsvoorstel Zie Rib 16R.00373

P-032 WELZIJN maart 2017 Minima en armoedebeleid 2017-2018 raadsvoorstel Koster C 22-11-2016 De wethouder zegt toe dat de raad eind van het eerste 

kwartaal 2017 een voorstel voor een integraal armoedebeleid 

ontvangt. 

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. Update 24-11: eind 1e kwartaal van 2017.

P-059 WELZIJN april 2017 Ontwikkeling De Hallen informatie 

bijeenkomst

ja Is behandeld in de informatiebijeenkomst van 1 december 2016. In het voorjaar 

2017 (i.v.m. daglicht) wordt op locatie een bijeenkomst gepland, waarbij de 

initiatiefnemers, raadsleden/fractieassistenten, de verantwoordelijk 

portefeuillehouders en de bij het onderwerp betrokken ambtenaren worden 

uitgenodigd.

P-063 WELZIJN mei 2017 Uitkomsten raadswerkgroep Sociaal 

Domein

C 24-01-2017

M-038 WELZIJN mei 2017 Preventie door aanpak 

hechtingsproblematiek bij kinderen

motie R 27-10-2016

M-039 WELZIJN mei 2017 Efficiëntie voordelen sociaal domein motie R 27-10-2016

M-046 WELZIJN juni 2017 Actieplan tegen voedselverspilling in 

Woerden

motie R 27-10-2016

P-007 WELZIJN september 2017 Governancestructuur Ferm Werk raadsvoorstel Koster toezegging C 02-12-2015

C 20-09-2016

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 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. 

T-302 WELZIJN september 2017 Inrichting governance structuur Ferm 

Werk

raadsvoorstel Uit Rib 16R.00634

M-036 WELZIJN oktober 2017 Pilot Praktijkondersteuners Jeugd-GGZ RIB motie R 27-10-2016

T-266 WELZIJN geen termijn Onderzoek inwoners afgewezen 

aanvragen Ferm Werk

RIB Koster toezegging C 09-03-2016 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.

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 20-11: Onderzoek door Ferm Werk is nog niet gestart. In het kader van de 

resultaatafspraken 2017 zullen met Ferm Werk afspraken gemaakt over uitvoering 

en rapportage voor de zomer. 

Update 19-1  Door capaciteitsproblemen is het Ferm Werk niet gelukt het 

onderzoek uit te voeren. In de resultaatafspraken 2017 is het onderzoek 

opgenomen voor het eerste halfjaar. Dit staat vermeld in de RIB over de 

resultaatafspraken 2017 Ferm Werk die naar de raad is gestuurd (17R.00017 d.d. 

17-1-2017).

M-037 WELZIJN geen termijn Vermindering valongevallen ouderen motie R 27-10-2016

M-045 WELZIJN geen termijn Zorg op het MBO motie R 27-10-2016

T-309 WELZIJN geen termijn Norm in verordening Inkomenstoeslag RIB Koster toezegging C 22-11-2016 De wethouder neemt de vraag over de verhoging van de norm 

voor de inkomenstoeslag van 110 naar 120 procent mee in het 

bestuur van Ferm Werk en zegt toe de raad te informeren over 

de consequenties.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m16-motie-preventie-door-aanpak-hechtingsproblematiek-bij-kinderen-aangepast.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m16-motie-preventie-door-aanpak-hechtingsproblematiek-bij-kinderen-aangepast.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m5-motie-efficientie-voordelen-sociaal-domein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m17-actieplan-tegen-voedselverspilling-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m17-actieplan-tegen-voedselverspilling-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m3-motie-pilot-praktijkondersteuners-jeugd-ggz.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m4-motie-vermindering-valongevallen-ouderen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m15-motie-zorg-op-het-mbo.pdf


T-288 WELZIJN geen termijn Nieuwe kaders investeringsbudget 

sociaal domein

Koster toezegging C05-10-2016 Het college zal nagaan op welke wijze het 

inwonerservaringsonderzoek /cliëntervaringsonderzoek input 

heeft geleverd voor de aanbevelingen en de voorstellen rond 

het investeringsfonds.

T-313 WELZIJN geen termijn Gebiedsontzeggingen (APV 2.78) C 06-12-2016 Burgemeester Molkenboer zegt toe: 

- De nader op te stellen beleidsregels worden ter kennisname 

aan de raad gestuurd (o.a. met rol Boa’s).

- Op een nader te bepalen moment worden de effecten van de 

wijziging van het Apv-artikel geëvalueerd.

De beleidsregels zijn ter kennisname aan de raad gestuurd. Evaluatie staat gepland 

in Q4.

T-311 WELZIJN geen termijn Reactie Participatieraad 

mantelzorgondersteuning

Koster toezegging C 07-12-2016 Wethouder Koster zegt toe dat de Participatieraad ontvangt 

nog vanuit het college een schriftelijke reactie op haar advies.

T-312 WELZIJN geen termijn Evaluatie regieondersteuning Koster toezegging C 07-12-2016 Wethouder Koster zegt toe dat de evaluatie m.b.t. de 

regieondersteuning wordt (zodra beschikbaar) ter kennisname 

aan de raad gezonden.

Toegezegd bij de behandeling van het advies Participatieraad over de 

mantelzorgondersteuning.


