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M-038 WELZIJN mei 2017 Preventie door aanpak 

hechtingsproblematiek bij kinderen

Haring motie R 27-10-2016 17R.00345 is op 31 mei aan de raad aangeboden
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

afgedaan

P-032 WELZIJN juni 2017 Minima en armoedebeleid 2017-2018 raadsvoorstel ja ja ja Koster begroting C 22-11-2016 Raadsvoorstel 17R00142 is in de raadsvergadering van 22 juni geamendeerd 

aangenomen (nadat op 24 mei de stemmen staakten). De raad heeft gekozen voor 

scenario 3.

afgedaan

P-051 WELZIJN juni 2017 Plan van aanpak inclusiebeleid raadsvoorstel Koster toezegging R 05-04-2016 N.a.v. een ingediende motie Opstellen Lokaal Inclusiebeleid 

van de fracties van D66 en Progressief Woerden zegt 

wethouder Koster toe te komen tot een procesagenda. Gelet 

op de toezegging trekken de indieners de motie in. 

Zie routeplan Plan van Aanpak Lokaal Inclusiebeleid 17R.00060. Verschillende 

acties moeten leiden tot een plan van aanpak dat eind april klaar zal zijn en 

vervolgens aan de raad kan worden aangeboden in mei/juni 2017. De raad is hier 

in januari via Rib 17R.00060 over geinformeerd. Via Rib 17R.00236 zal de raad 

nogmaals over de voortgang op de hoogte worden gesteld. Het Plan van Aanpak 

zal eind april aangeleverd worden voor bespreking in mei/juni.  Update 29-5:  het 

college heeft een gedetailleerde routekaart naar een inclusief Woerden 

vastgesteld en deze met RIB 17R.00280 ter kennis van de raad gebracht

afgedaan

T-328 WELZIJN juni 2017 Taalonderwijs en integratie RIB Haring toezegging C 14-03-2017 Wethouder Haring zegt toe vóór het juni-overleg met 

informatie te komen over de inzet op integratie van 

vluchtelingen en statushouders;

Zie Rib 17R.00398.
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekom

en-brieven/17r-00398-rib-stand-van-zaken-proces-

integratie-statushouders-in-woerden-2016-2017-

merged.pdf

afgedaan

T-340 WELZIJN juni 2017 Jaarrekening programma 3 Sociaal 

Domein

ja ja Haring C 16-05-2017 Een voorstel voor de maximering van de reserve komt terug in 

het voorstel met betrekking tot het Sociaal Domein, ter 

bespreking in de commissie Welzijn van 7 juni. 

afgedaan

T-344 WELZIJN juni 2017 Jaarstukken 2016: duiding 

budgetreserveringen programma 3

Koster toezegging C 07-06-2017 Wethouder Koster zegt toe dat nader geduid wordt wat de 

aard is van het doorschuiven van de genoemde 

budgetreserveringen en de mate waarin de trajecten al dan 

niet zijn afgerond.

afgedaan

T-332 WELZIJN september 2017 Plan van aanpak Storytelling Koster toezegging R 20-04-2017 De wethouder zegt toe dat een plan van aanpak zal worden 

voorgelegd aan de werkconferentie Sociaal Domein, zodat 

kan worden vastgesteld of aan de informatiebehoefte van de 

werkconferentie wordt voldaan.

De werkconferentie heeft in april als input voor het plan van aanpak meegegeven 

dat clienten moeten worden betrokken. Inmiddels staan de interviews met clienten 

gepland. De werkconferentie wordt eind juni geinformeerd over de voorlopige 

bevindingen. Vanaf juli maakt dit onderdeel uit van de evaluaties Sociaal Domein.

open

P-063 WELZIJN september 2017 Uitkomsten raadswerkgroep Sociaal 

Domein

Koster C 24-01-2017 Op 28 juni is er een slotbijeenkomst waarin de resultaten tot nu toe worden 

besproken. De werkconferentie komt  op 5 september nog 1 keer bij elkaar om het 

conceptprogramma voor de begroting 2018 te bespreken.

open

P-077 WELZIJN september 2017 Gesprek WoerdenWijzer beeldvormende 

bijeenkomst

ja Koster / Haring toegevoegd

T-341 WELZIJN september 2017 Capaciteitsproblemen Sociaal Domein Koster toezegging C 17-05-2017 - Wethouder Koster zegt toe dat er vóór 1 juni een overzicht 

komt van de gevolgen van de beleidscapaciteitsproblemen in 

het Sociaal Domein voor de acties uit de termijnagenda. (juni: 

afgedaan)

- Daarnaast zal zij de gemeentesecretaris vragen om de raad 

regelmatig te informeren over de capaciteitsproblemen 

(september)

- Update 07-06: De wethouder geleidt de vraag over het 

oplossen van de werkdruk in het Sociaal Domein door naar de 

gemeentesecretaris.

Op 31 mei heeft wethouder Koster een bericht naar de raad gestuurd inzake de 

gevolgen van de capaciteitsproblemen. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

Commissie-Welzijn/2017/07-juni/20:00/bericht-

wethouder-koster-inzake-gevolgen-

capaciteitsproblemen-sociaal-domein-voor-

termijnagenda.pdf

gewijzigd

M-050 WELZIJN september 2017 Ferm Werk: Motie Kaderbrief Ferm Werk 

en voorbereiding debat begroting 2018 

Ferm Werk

Koster motie R 23-02-2017 "• Bovengenoemde vragen en uitgangspunten worden 

expliciet meegenomen in de begroting 2018 van FermWerk.

• Voordat de raad gaat spreken over de begroting 2018 van 

FermWerk en daar een zienswijze op gaat vaststellen, de 

raad te voorzien van inhoudelijke informatie die de raad in 

staat stelt om op de genoemde vragen en uitgangspunten een 

volwaardig debat te voeren en besluiten te nemen."

- Motie is ter kennis van Ferm Werk gebracht met de vraag deze mee te nemen in 

de voorbereiding van de begroting 2018. Inmiddels heeft het dagelijks bestuur 

Ferm Werk een beleidsarme begroting opgesteld. De raad heeft een raadsvoorstel 

zienswijze bij deze begroting ontvangen. Dat raadsvoorstel staat geagendeerd 

voor de raadsvergadering van 24 mei 2017. 

- Gekoppeld aan T-347 (nieuw begroting FW)

Ferm Werk heeft naar aanleiding van de zienswijzen die zijn uitgebracht een 

nieuwe begroting opgesteld. In die begroting is de motie van de raad van Woerden 

en de zienswijze van Woerden verdisconteerd. Op 6 juli heeft het AB Ferm Werk 

deze begroting vastgesteld. Deze nieuwe begroting zal via een Rib met de raad 

worden gedeeld, eventuele behandeling in september cyclus. Update 29-8: 

Commissie en Raad september. RIB 17R.00492.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2017/23-februari/20:00/motie-

kaderbrief-fermwerk.pdf

gewijzigd

P-065 WELZIJN september 2017 Ferm Werk: zienswijze begroting 2018 raadsvoorstel ja ja Koster verbonden 

partijen

- Behandeling tijdens Ferm Werk brede raadsinformatiebijeenkomt op 6 april en 

vervolgens in de mei cyclus. Raadsvoorstel is aangeleverd en geagendeerd

- Gekoppeld aan T-347 (nieuw begroting FW) en M-050 (motie mbt kaderbroef 

Ferm Werk 2018).                                                                                                      - 

Update 29-8: Behandeld in college op 22-8. Commissie en Raad september. RIB 

17R.00492

gewijzigd

T-352 WELZIJN september 2017 Ferm Werk: regulier informeren over 

voortgang gesprekken GR

RIB Koster toezegging C 17-05-2017 De wethouder zegt toe de raad via een reguliere mail op de 

hoogte te houden van de gesprekken met de deelnemende 

gemeenten \over de toekomst van Ferm Werk. (Zie ook P-

007)

Update 10-07-17: aanpassing governancestructuur en GR volgt nadat duidelijkheid 

is ontstaan over businessmodel en positionering Ferm Werk binnen sociaal 

domein (nav discussie over begroting Ferm Werk 2018). Commissie en Raad 

september. RIB 17R.00492. Vervolg in november (T-347).

afgedaan

T-347 WELZIJN september 2017 Ferm Werk: aangepaste begroting 2018 RIB Koster toezegging C 07-06-2017 Wethouder Koster meldt met betrekking tot Ferm Werk dat er 

wordt nu gewerkt aan nieuwe begrotingen, waarin de 

opvattingen van de raad zijn verwerkt. Een nieuwe begroting 

komt tijdig naar de raad toe ter vaststelling.

Commissie en Raad september. RIB 17R.00492. toegevoegd

P-088 WELZIJN oktober 2017 Uitvoering nota cultuurbeleid RIB Koster begroting Q3 2017 RIB wordt in september verstuurd. Agendering mogelijk in raadscyclus oktober.
programmabegroting 2017-2020

toegevoegd

P-089 WELZIJN oktober 2017 Bibliotheekbeleid nieuwe stijl RIB Koster begroting Q3 2017 Afhankelijk van informatievoorziening door bibliotheek. In dit geval mogelijk 

vertraging. Beoogd voor oktober. Update 29-8: RIB wordt in september verstuurd. 

Agendering mogelijk in raadscyclus oktober.

programmabegroting 2017-2020
toegevoegd

T-312 WELZIJN oktober 2017 Evaluatie regieondersteuning RIB Koster toezegging C 07-12-2016 Wethouder Koster zegt toe dat de evaluatie m.b.t. de 

regieondersteuning (zodra beschikbaar) ter kennisname aan 

de raad wordt gezonden.

Conform voorstel gewijzigde begroting wordt de raad in Q2 geïnformeerd over 

regieondersteuning.

Status 29/8: omdat juni niet haalbaar is, is dit onderwerp opgeschoven naar 

uiterlijk Q3 (september). Behandeling RIB in college: 5 september.

gewijzigd

P-082 WELZIJN oktober 2017 Onderzoeksbegeleiding 

cliëntervaringsonderzoeken

RIB Koster begroting RIB behandeling 29-8 in het college en zal daarna doorgeleid worden naar de 

raad.

programmabegroting 2017-2020
toegevoegd

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/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/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
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00398-rib-stand-van-zaken-proces-integratie-statushouders-in-woerden-2016-2017-merged.pdf
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00398-rib-stand-van-zaken-proces-integratie-statushouders-in-woerden-2016-2017-merged.pdf
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00398-rib-stand-van-zaken-proces-integratie-statushouders-in-woerden-2016-2017-merged.pdf
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00398-rib-stand-van-zaken-proces-integratie-statushouders-in-woerden-2016-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Welzijn/2017/07-juni/20:00/bericht-wethouder-koster-inzake-gevolgen-capaciteitsproblemen-sociaal-domein-voor-termijnagenda.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Welzijn/2017/07-juni/20:00/bericht-wethouder-koster-inzake-gevolgen-capaciteitsproblemen-sociaal-domein-voor-termijnagenda.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Welzijn/2017/07-juni/20:00/bericht-wethouder-koster-inzake-gevolgen-capaciteitsproblemen-sociaal-domein-voor-termijnagenda.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Welzijn/2017/07-juni/20:00/bericht-wethouder-koster-inzake-gevolgen-capaciteitsproblemen-sociaal-domein-voor-termijnagenda.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Welzijn/2017/07-juni/20:00/bericht-wethouder-koster-inzake-gevolgen-capaciteitsproblemen-sociaal-domein-voor-termijnagenda.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/23-februari/20:00/motie-kaderbrief-fermwerk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/23-februari/20:00/motie-kaderbrief-fermwerk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/23-februari/20:00/motie-kaderbrief-fermwerk.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/begroting gemeente woerden 2017-2020 - definitief.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/begroting gemeente woerden 2017-2020 - definitief.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/begroting gemeente woerden 2017-2020 - definitief.pdf
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T-350 WELZIJN oktober 2017 Openstaande vraag: ontwikkelingen 

Careyn

Koster toezegging R 22-06-2017 De heer Bakker stelt vragen over de ontwikkelingen en zorgen 

omtrent de Careyngroep. Wethouder Koster geeft aan dat ze 

zeer binnenkort een gesprek heeft met het bestuur van 

Careyn. Zij zal de vragen van de VVD meenemen in het 

overleg met het bestuur. De wethouder zal de beantwoording 

met de raad delen. Mocht Careyn de vragen niet kunnen 

beantwoorden, dan volgt de beantwoording i.v.m. 

capaciteitsproblemen na het reces.

Op 24 augustus is er een gesprek tussen de wethouder en Careyn. Daarna volgt 

terugkoppeling naar de raad.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/vvd-inzake-

zorgelijke-ontwikkelingen-careyn.pdf

toegevoegd

M-046 WELZIJN oktober 2017 Actieplan tegen voedselverspilling in 

Woerden

Haring motie R 27-10-2016 De uitvoering van deze motie is in volle gang. RIB over stand van zaken wordt in 

september 2017 aangeboden. 

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

gewijzigd

P-095 WELZIJN oktober 2017 Begroting 2018-2021: verwerken 

doelstellingen armoedebeleid

Koster raadsbesluit R 22-06-2017 In de raad is door wethouder Koster verteld dat het voorliggende raadsbesluit meer 

als een principebesluit gezien moest worden; namelijk dat Woerden overgaat op 

een andere aanpak van armoedebestrijding. In het uitwerkingsplan worden meer 

concrete doelstellingen opgenomen. Die kunnen dus pas voor het eerst in de 

begroting 2019 opgenomen worden. Desondanks heeft de gemeenteraad met het 

amendement ingestemd. Daarom wordt er ook nog het e.e.a. in de begroting 2018 

verwerkt, maar in feite zie je daar alleen dat het principebesluit verwoord wordt. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/amendement-

output-op-armoedebeleid-2.pdf

toegevoegd

M-036 WELZIJN oktober 2017 Pilot Praktijkondersteuners Jeugd-GGZ RIB Haring motie R 27-10-2016 De huisartsen voeren samen met onderzoeksbureau Raedelijn een onderzoek uit 

naar hun samenwerking (Hagro). Op basis van de aanbevelingen uit het onderzoek 

willen de HA de samenwerking met de gemeente vormgeven. De POH GGZ valt 

onder die samenwerking. 

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

open

T-266 WELZIJN oktober 2017 Ferm Werk: Onderzoek inwoners 

afgewezen aanvragen

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).

Update 10-07: onderzoek vindt plaats na de zomer. Rib met resultaten kan uiterlijk 

in november worden besproken in de raad. Update 29-8: Commissie en Raad 

september. RIB 17R.00492.

gewijzigd

T-337 WELZIJN oktober 2017 Financieel overzicht gevolgen uitstel 

lancering Cumulus

Koster toezegging IB 11-05-2017 Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst van 11 mei wordt 

toegezegd dat de raad een overzicht krijgt van de financiële 

gevolgen van het uitstel van de lancering van Cumulus 

(gepland 1 juli) met 3 maanden wordt uitgesteld.

toegevoegd

P-007 WELZIJN november 2017 Ferm Werk: governancestructuur 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 na de zomer 2017, zie ook 

Rib 16R.00643. Update 10-07-17: aanpassing governancestructuur en GR volgt 

nadat duidelijkheid is ontstaan over businessmodel en positionering Ferm Werk 

binnen sociaal domein (nav discussie over begroting Ferm Werk 2018). Eind 

augustus ontvangt de raad een toelichtende Rib (17R.00492). Conform RIB naar 

november 2017.

open

P-098 WELZIJN november 2017 Onderwijshuisvesting: scenario's inzet 

middelen

RIB Haring begroting Collegebehandeling 5 september. Advies zal zijn om de RIB naar de raadscyclus 

van november te verschuiven consensusoverleg scholen. De reactie van de 

scholen kan dan meegenomen worden. 

programmabegroting 2017-2020
toegevoegd

P-087 WELZIJN november 2017 Evaluaties sociaal domein raadsvoorstel Koster begroting De evaluaties (staat van Woerden), zijn gestart. Vanuit de raad en de 

participatieraad is een afvaardiging in de begeleidingscommissie. 30 augustus 

begeleidingscommissie, 6 oktober begeleidingscommissie, 24 oktober college, 31 

oktober agendacommissie, 15 november commissie Welzijn, 30 november raad.

programmabegroting 2017-2020
toegevoegd

P-086 WELZIJN november 2017 Armoedebeleid: uitwerkingsplan n.a.v. 

scenariokeuze raad 

RIB Koster begroting In de raadsvergadering van 22 juni heeft de raad het college 

opgedragen om scenario 3 uit te werken

Planning: verzending RIB oktober, agendering mogelijk voor de raadscyclus van 

november. 

programmabegroting 2017-2020
toegevoegd

P-094 WELZIJN december 2017 Haalbaarheidsonderzoek openbaar 

onderwijs in de kernen 
RIB Haring begroting Q4 2017 RIB wordt op 21 november 2017 door het college behandeld. Agendering mogelijk 

in raadscyclus december.

programmabegroting 2017-2020
toegevoegd

P-083 WELZIJN december 2017 Subsidiebeleidsregels ? Koster ? college Q4 2017 Het actualiseren van de subsidiebeleidsregels staat op de planning voor Q1 2018. 

Dit in verband met het bepalen van de maatschappelijke opgaven en het maken 

van presatieafspraken.

toegevoegd

P-084 WELZIJN december 2017 Evaluatie investeringsfonds RIB Koster college Q4 2017 Raad december toegevoegd

P-085 WELZIJN december 2017 Overgang Wlz-Wmo: beleid op 

wetswijziging

RIB Koster college Q4 2017 toegevoegd

P-086 WELZIJN december 2017 Oriëntatie op Integrale KindCentra RIB Haring college Q4 2017 RIB wordt op 21 november 2017 door het college behandeld. Agendering mogelijk 

in raadscyclus december.

toegevoegd

P-100 WELZIJN december 2017 Visie Beschermd Wonen en 

Maatschappelijke Opvang (U16)

raadsvoorstel ja ja Koster toegevoegd

M-037 WELZIJN geen termijn Vermindering valongevallen ouderen Koster motie R 27-10-2016 Update 28-8-17: Raedelijn is ism de gemeente trekker van het project 

Valpreventie. Ook VeiligheidNL sluit aan voor advies. Begin september start de 

projectgroep om vorm te geven aan de uitvoering. Verschillende partijen vanuit 

Woerden zijn hierbij betrokken.  

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-

Beschouwingen-plus-aankondiging-

amendementen-en-moties/m4-motie-vermindering-

valongevallen-ouderen.pdf

open

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

In september zijn er gesprekken tussen het Mbo Woerden, de gemeente Woerden 

en zorgaanbieders om deze vorm van voorliggende jeugdhulp (pilot) in het najaar 

2017 te realiseren.

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

open

M-055 WELZIJN geen termijn Motie huisartsenpost Woerden Koster motie R 30-05-2017
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2017/24-mei/20:00/motie-

huisartsenpost-woerden.pdf

toegevoegd

P-059 WELZIJN geen termijn Ontwikkeling De Hallen Haring 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. Heeft plaatsgevonden op 23 mei.

gewijzigd

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/vvd-inzake-zorgelijke-ontwikkelingen-careyn.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/vvd-inzake-zorgelijke-ontwikkelingen-careyn.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/vvd-inzake-zorgelijke-ontwikkelingen-careyn.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/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/m17-actieplan-tegen-voedselverspilling-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/amendement-output-op-armoedebeleid-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/amendement-output-op-armoedebeleid-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/amendement-output-op-armoedebeleid-2.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/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/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/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/m3-motie-pilot-praktijkondersteuners-jeugd-ggz.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/begroting gemeente woerden 2017-2020 - definitief.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/begroting gemeente woerden 2017-2020 - definitief.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/begroting gemeente woerden 2017-2020 - definitief.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/begroting gemeente woerden 2017-2020 - definitief.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/m4-motie-vermindering-valongevallen-ouderen.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/m4-motie-vermindering-valongevallen-ouderen.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
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
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
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
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
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/24-mei/20:00/motie-huisartsenpost-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/24-mei/20:00/motie-huisartsenpost-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/24-mei/20:00/motie-huisartsenpost-woerden.pdf
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datum tekst toezegging status link gewijzigd

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.

De aanbevelingen en voorstellen rond het investeringsfonds zijn gebaseerd op alle 

beschikbare bronnen die er op dat moment (september/oktober) waren waaronder 

ook het inwonerservaringsonderzoek en het clientervaringsonderzoek.  

afgedaan

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.

College bespreekt Rib op 27 maart. open


