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P-100 WELZIJN januari 2018 Visie Beschermd Wonen en 

Maatschappelijke Opvang (U16)

raadsvoorstel ja ja ja Koster C 15-12-2017 De heer Bulk (CU/SGP) vraagt naar de extra woonruimte 

waarover wordt gesproken in het raadsvoorstel (17R.00747) 

regionale koers Maatschappelijke Opvang en Beschermd 

Wonen U16). De vraag wordt schriftelijk beantwoord door het 

college.

Besluitvorming heeft op 20 december plaatsgevonden. Beantwoording 

openstaande vraag resteert.

afgedaan

M-055 WELZIJN januari 2018 Motie huisartsenpost Woerden RIB Koster motie R 30-05-2017

C 15-11-2017

Wethouder Haring zegt toe dat de raad nog dit jaar over het 

onderwerp wordt geïnformeerd middels een 

raadsinformatiebrief.

In juli is de raad bijgepraat door de aanbieders van spoedzorg over het 

verplaatsen van de HAP naar Leidsche Rijn en over hun onmogelijkheden om in 

Woerden iets van spoedzorg te behouden. Over de voortgang van de activiteiten 

die de wethouder ontplooit voor spoedzorg in Woerden informeert zij de raad in de 

eerste helft van september. Agendering mogelijk voor de raadscyclus van 

december 2017.

Update 20/11: wethouder Koster heeft op 30 november nog een gesprek met een 

externe partij. Na dit gesprek kan de rib worden afgemaakt en is agendering van 

dit stuk mogelijk in de raadscyclus van janauri 2018. 

Update 18/12: de HAP is momenteel een levendig onderwerp waar veel gebeurt. 

Vele mondelinge vragen zijn inmiddels beantwoord. Eind januari is er weer een 

overleg met de vertegenwoordigers van de raad.

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

eenteraad/2017/24-mei/20:00/motie-huisartsenpost-

woerden.pdf

afgedaan

M-036 WELZIJN januari 2018 Pilot Praktijkondersteuners Jeugd-GGZ RIB Haring motie R 27-10-2016 17R.01010 is aangeboden aan de raad
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gem

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

Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-

en-moties/m3-motie-pilot-praktijkondersteuners-jeugd-

ggz.pdf

afgedaan

T-354 WELZIJN januari 2018 Techniekonderwijs: vervolginformatie Haring toezegging C 13-09-2017 "De heer Becht vraagt om de in de raadsinformatiebrief 

inzake techniekonderwijs toegezegde vervolginformatie toe te 

voegen aan de LTA. De heer Haring geeft aan dat een 

volgende raadsinformatiebrief ter bespreking in november 

naar de raad komt."

17R.00939 is aangeboden aan de raad afgedaan

T-337 WELZIJN januari 2018 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.

Update 25/10: aangepast naar januari 2018

Update 18/12: op 11 januari 2018 is er een presentatie over de Inwonercloud bij 

de raad. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële consequenties van het 

uitstel van Cumulus. Naar aanleiding van deze bijeenkomst wordt indien de raad 

dit wenst een RIB opgesteld. 

afgedaan

P-086 WELZIJN februari 2018 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

Update 19/12: concept RIB ligt klaar er worden nog enkele wijzigingen 

aangebracht. RIB wordt aangeboden voor de raadscylus van februari 2018. 

programmabegroting 2017-2020
afgedaan

P-126 WELZIJN februari 2018 Analyse wonen en sociaal domein RIB Koster afgedaan

M-061 WELZIJN april 2018 Motie Participatie en Ferm Werk raadsconsultatie

brief

ja Koster motie R 07-11-2017

C 13-12-2017

Het college wordt gevraagd dit onderwerp middels een 

raadsconsultatiebrief aan te bieden, in overleg met de griffie, 

om op deze wijze een discussie te faciliteren.

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

eenteraad/2017/02-november/17:00/m05-motie-

participatie-en-ferm-werk.pdf

open

M-062 WELZIJN april 2018 Stimuleren Woerdense economie RIB Haring motie R 7-11-2017
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gem

eenteraad/2017/07-november/20:00/m06-motie-

stimulering-woerdense-economie-1.pdf

open

M-037 WELZIJN april 2018 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.  Update 5/10: Veiligheid NL werkt de gevraagde 

kosten-baten analyse uit. Agendering mogelijk voor de raadscyclus van maart 

2018.

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

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

Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-

en-moties/m4-motie-vermindering-valongevallen-

ouderen.pdf

open

T-355 WELZIJN april 2018 Ferm Werk: informeren raad over 

succesvolle instrumenten 

arbeidsparticipatie

Koster toezegging C 13-09-2017 "Wethouder Koster zegt toe na te gaan bij Ferm Werk welke 

instrumenten er worden ingezet die succesvol lijken te zijn en 

de raad daarover te informeren."

open

T-379 WELZIJN geen termijn Stand van zaken wachtlijsten zorg C 17-01-2018 Wethouder Haring zegt toe om een RIB met een stand van 

zaken van de ontwikkelingen n.a.v. de wachtlijsten in de zorg 

aan de raad te sturen.

toegevoegd

M-069 WELZIJN geen termijn Motie Beleid ontwikkelen voor tijdige 

signalering en begeleiding KOPP 

kinderen

R 25-01-2018 Wethouder Haring geeft aan dat als het college de ruimte 

krijgt om deze motie in te interpreteren als in te passen in het 

beleid, is de motie uitvoerbaar.

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

eenteraad/2018/25-januari/20:00/motie-beleid-

ontwikkelen-voor-tijdige-signalering-en-begeleiding-

kopp-kinderen.pdf

toegevoegd

M-071 WELZIJN geen termijn Motie uitgebreide huisartsenzorg (HAZ) 

voor Woerden

R 25-01-2018
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gem

eenteraad/2018/25-januari/20:00/motie-uitgebreide-

huisartsenzorg-in-woerden.pdf

toegevoegd
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