






PLANNING
Datum Onderwerp Commis-

sie

Door naar 

raad

Portefeuille-

houder

Algemene opmerkingen

oktober-13 bovenlokale afspraken omtrent 

decentralisaties

Welzijn ja Koster

november-13 informatie inzake inclusie (kadernota 

HNW)

Welzijn nee Koster d.d. 6 november geen rib meer, maar wellicht informatie.

december-13 Decentralisaties (inkoopnota's, 

verordeningen en beleidsplannen)

Welzijn ja Koster Inkoopnota bij transitiearrangement jeugdzorg bij informatiebijeenkomst 

gezet (nog in te plannen)

januari-14 Schuldhulpverlening Welzijn ja Koster Toegezegd tijdens de begrotingsbehandeling in de Commissie Middelen van 

16 oktober 2013

Nog in te plannen Herpositionering actieprogramma 

Groene Hart

Welzijn ja Duindam

Nog in te plannen Verslag leerplicht schooljaar 2012-

2013

Welzijn nee Van Tuijl

Nog in te plannen Evaluatie duurzaamheidsfonds Welzijn Duindam Conform raadsbesluit dd 26-9-2013.

voorjaar -13 Beleidsnotitie Rijnstraat Welzijn nee Duindam Toegezegd tijdens raadsvergadering 27-9-2012 tijdens mondelinge 

vragenhalfuur (vragen CDA over ontwikkelingen Rijnstraat).



Volg-

nummer

Oorsprong Onderwerp Toezegging Commissie Portefeuille-

houder

Stand van zaken

7 12-12-12 Wijkplatforms Wethouder Van Tuijl zegt toe om in een 

reeds geplande raadsinformatiebrief 

(beleidsbrief) over de wijkplatforms de 

suggestie van het CDA mee te nemen om 

te kijken naar de eventuele bureaucratische 

complexiteit bij het aanvragen van een 

participatiebudget.

Welzijn Van Tuijl In de Commissie Middelen 

van 16 oktober 2013 zegt de 

wethouder toe om nog deze 

raadsperiode met een 

raadsinformatiebrief te 

komen (ook in het kader van 

leefbaarheid)

9 09-01-13 Haven en Singel Inzicht in de exploitatiekosten wordt naar de 

raad gezonden.

Welzijn Duindam Toezegging in de commissie 

van 9 oktober aangehaald. In 

verband met afwezigheid 

portefeuillehouder geen 

stand van zaken. Gaarne 

alsnog een termijn 

aanleveren (ook al in 

september naar gevraagd 

door de commissie). 

12 28-03-13 Najaarsrapportage programma 

7, 2012

De raad wordt geïnformeerd over de 

activiteiten / maatregelen die de gemeente 

onderneemt inzake het voorkomen en 

bestrijden van fraude. Dit wordt 

meegenomen in de reguliere 

kwartaalrapportages.

Welzijn Koster Toezegging besproken in de 

commissie van 9 oktober 

2013. De tweede 

kwartaalrapportage zal in 

oktober aan de raad worden 

aangeboden.

TOEZEGGINGEN



Volg-

nummer

Oorsprong Onderwerp Toezegging Commissie Portefeuille-

houder

Stand van zaken

TOEZEGGINGEN

19 24-06-13 Startnotitie Jeugdbeleid Naar aanleiding van de bespreking van de 

Startnotitie integraal jeugdbeleid zegt de 

wethouder toe om terug te leggen in de 

organisatie hoe en of de door de commissie 

aangedragen toevoegingen in het beleid 

kunnen worden geïncorporeerd. Daarnaast 

zal de wethouder navragen wat de kosten 

zijn voor de organisatie (de genoemde 150 

uur in het stuk) en de vragen van de VVD 

inzake het accommodatiebeleid uitzetten in 

de organisatie. Tenslotte zegt de wethouder 

toe om jongeren actief (in de lead) te 

betrekken bij de totstandkoming van het 

beleid, alsmede de WMO-raad Woerden.

Welzijn Koster Integrale jeugdnota wordt 

besproken in de 

commissie van januari. Het 

is aan de commissie om te 

bepalen in hoeverre 

toezegging 19 is afgedaan.

24 11-09-13 Bespreking rib Wmo-

verantwoordingsverslag

De wethouder zegt toe om de aard van 

zelfregie en de mate waarin en de wijze 

waarop de gemeente daar mee om gaat zo 

spoedig mogelijk naar de raad te zenden. 

Een onderzoek is uitgezet door het college.

Welzijn Koster Toezegging besproken in de 

commissie van 9 oktober 

2013. De wethouder zegt 

een rib toe inclusief advies 

WMO-Raad (adviesaanvraag 

gepland op 30 oktober 2013)

25 11-09-13 Bespreking rib rapportages 

IASZ en Wmo jaarverslagen 

2012 en 1e kwartaal 2013

De wethouder zegt toe om nog in 

september (volgende week) met de 

prognoses te komen inzake de WW en de 

WWB. Wat er is wordt met de raad 

gedeeld.

Welzijn Koster De wethouder zegt toe om 

de informatie nog in 

september naar de raad te 

zenden.



Volg-

nummer

Oorsprong Onderwerp Toezegging Commissie Portefeuille-

houder

Stand van zaken

TOEZEGGINGEN

28 11-09-13 Bespreking raadsvoorstel 

beleidsbrief Gezondheidsbeleid

De wethouder zegt toe om met een verdere 

differentiatie te komen richting raad inzake 

de 16% matig tot ernstig overgewicht. 

Kortom, hoeveel procent van die 16% is 

matig overgewicht en hoeveel procent is 

ernstig overgewicht?

Welzijn Koster Toezegging besproken in de 

commissie van 9 oktober 

2013. De wethouder zegt 

een rib toe die nog in oktober 

aan de raad zal worden 

aangeboden.

40 16-10-13 Programma 2 begroting 2014 Wethouder Koster geeft aan dat de afdeling 

Sport in samenwerking met de afdeling 

Vastgoed een aantal scenario’s ontwikkelt 

om te kijken hoe er met 

binnensportaccommodaties in de toekomst 

moet worden omgegaan. Daar wordt de 

raad over geïnformeerd.

Welzijn Koster Informeren Raad januari 

2014.

44 16-10-13 Programma 6 begroting 2014 Wethouder Koster zegt inzake 

inwonersinitiatieven nog in 2013 een notitie 

toe hoe op een duurzame manier kan 

worden omgegaan met de sterke 

samenleving. Hierin wordt ook de rol van de 

raad meegenomen. De wethouder nodigt de 

raad uit om zelf ook na te denken hoe om te 

gaan met inwonersinitiatieven.

Welzijn Koster

45 16-10-13 Programma 7 begroting 2014 Wethouder Koster zegt toe dat er een 

notitie zal verschijnen over hoe de 

gemeente Woerden zich in het algemeen 

moet verhouden tot gemeenschappelijke 

regelingen (qua controle, invloed, 

enzovoort)

Welzijn Koster



Volg-

nummer

Oorsprong Onderwerp Toezegging Commissie Portefeuille-

houder

Stand van zaken

TOEZEGGINGEN

47 31-10-13 Subsidie Thuishuis Het college zegt toe de raad: 1. Te 

informeren over de wijze waarop het project 

wordt geëvalueerd, alsmede de criteria van 

de evaluatie.

2. De raad een toetsingskader voor 

experimenten / pilots binnen het sociale 

domein voor te leggen.

Welzijn Koster

50 31-10-13 Begroting 2014  Het college zal in gesprek gaan met de 

cultuursector over kwaliteitscriteria rondom 

het cultuuraanbod.

Welzijn Duindam

51 13-10-13 Begroting 2014 Het college zal de raad een notitie 

voorleggen inzake privacy in relatie tot 

(uitvoering van de) jeugdzorg.

Welzijn Koster

54 13-10-13 Begroting 2014 De raad ontvangt een raadsinformatiebrief 

waarin onder meer rondom Ferm Werk is 

opgenomen: analyse van de 

kostenontwikkeling binnen De Sluis, de 

DVO (beïnvloedbaar en niet-beïnvloedbaar) 

en verdeling verantwoordelijkheden GR 

versus NV. 

Welzijn Koster

55 28-11-13 Rondvraag inzake budget the 

game 2011

Bij de vragen van de fractie van STERK 

Woerden over het budget van The Game 

doet portefeuillehouder Duindam de 

toezegging om het bedrag van € 2.500 

aan Watersportvereniging Woerden te 

laten toekomen om in 2014 bij de 

Cattenbroekerplas activiteiten te 

organiseren voor jongeren.

Welzijn Koster



Volg-

nummer

Oorsprong Onderwerp Toezegging Commissie Portefeuille-

houder

Stand van zaken

TOEZEGGINGEN

56 04-12-13 Bespreking GR Ferm Werk Wethouder Koster zegt toe de 

uitkomsten van een ‘ambtelijk’ 

onderzoek inzake de situatie bij de Sluis, 

zoals die onder meer is verwoord door 

de heer Rijsdijk in zijn 

insprekersbijdrage, terug te koppelen 

aan de raad

Welzijn Koster

57 04-12-13 Bespreking GR Ferm Werk Wethouder Koster zegt toe dat zij de 

raad tijdig en uitgebreid in de 

gelegenheid zal stellen om van 

gedachten te wisselen over de 

definitieve invulling van de DVO’s en 

uitvoeringsplannen

Welzijn Koster Eerste kwartaal 2014

58 04-12-13 Bespreking GR Ferm Werk Wethouder Duindam zegt toe de 

risicoanalyse (toename omvang van de 

doelgroep i.r.t. beschikbare financiële 

middelen) begin januari aan te bieden 

aan de raad 

Welzijn Koster jan-14

59 04-12-13 Beleidsplan Sociale Domein De wethouder vertelt dat er in januari 

een beleidsplan naar de raad komt waar 

inzichtelijk wordt gemaakt hoe het 

Sociale Domein wordt (her)ingericht. 

Onderdelen zijn de jeugdzorg, 

decentralisaties, privacy, zelfregie en 

een schema waarin staat vermeld 

wanneer de raad (kaderstellend) aan zet 

is

Welzijn Koster jan-14

60 04-12-13 Bespreking GR Ferm Werk Wethouder Koster zegt een notitie toe 

inzake de wijze waarop invulling 

gegeven gaat worden aan de 

innovatiekant van het verhaal 

(innovatiekracht). De wethouder schat 

dat de notitie in februari beschikbaar kan 

worden gesteld aan de raad

Welzijn Koster feb-14



MOTIES
Volg-

nummer

Oorsprong Nummer/titel Korte inhoud Commissie Portefeuille

houder

Stand van zaken

9 Raad 31-10-2013 Ferm Werk Financiële belangen van 

Woerden borgen; zeggenschap 

raadsleden bevorderen; 

maatregelen om financien in 

beeld te krijgen en te 

beheersen. 

Welzijn Koster



INFORMATIEBIJEENKOMSTEN / WERKBEZOEKEN
Datum Onderwerp Portefeuillehouder Algemene opmerkingen

INFORMATIEBIJEEN-

KOMSTEN 

Presentatie Economic Board Utrecht Duindam

Jaarbrief Wonen en Locatiemonitor Schreurs

Dienstverlening i.r.t. informatiebeleid Schreurs

Resultaten extern onderzoek verkeersdoorstroming 

Rembrandtlaan

Van Tuijl Mogelijk naar januari (conform toezegging 

wethouder op 7-11-2013)

Leefbaarheid Van Tuijl

nog in te plannen Manieren van inkoop (keuzes en kwaliteit) bij 

transitiearrangement jeugdzorg

Koster Toezegging wethouder Koster tijdens 

behandeling transitiearrangement jeugdzorg 

d.d. 6 november 2013

nog in te plannen Update organisatieontwikkeling Molkenboer

nog in te plannen Brandweerkazernes / VRU Molkenboer Toegezegd tijdens begrotingsbehandeling.

nog in te plannen IBOR i.r.t. financiële middelen Van Tuijl Toegezegd tijdens begrotingsbehandeling.

nog in te plannen Doorlopen regionaal crisisplan Molkenboer Zie toezegging 32 cie middelen

WERKBEZOEKEN

apr-14 Gesprek Onderwijsveld (LEA) introductieprogramma raad 2014

12-dec-13 Gesprek Ondernemers Binnenstad Zie informatiebijeenkomst 12 december 

2013 / Op locatie

nog in te plannen Gesprek Stichting Klasse Op locatie (uitnodiging van Stichting 

Klasse)

16-jan-14

13-feb-14


