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1 41 programma 3 Gemeente bevordert VOG. Hoe gaat de gemeente dit doen? Weger Vrijwilligers die hulp of begeleiding bieden aan kwetsbare groepen 

of personen kunnen gratis een VOG aanvragen via de website 

www.gratisvog.nl. Wij wijzen onze vrijwilligersorganisaties hierop. 

2 86 programma 4 2e inspanning: herijkte… Wat houdt dit in? Waar denken we aan? Becht In 2018 zijn afspraken gemaakt over een inkoopmodel voor de 

dienstverlening van de bibliotheek, gebaseerd op ‘produkten’. De 

basisdienstverlening, het basisprodukt dient door alle gemeenten te 

worden afgenomen. Aanvullend kunnen dan extra produkten 

worden afgenomen al naar gelang de behoefte en doelstellingen 

van de gemeente. Dit inkoopmodel vindt haar beslag in een 

produktbegroting. Gezien de transformatieopgave de komende 

jaren en de verbinding met het sociaal domein in MFA’s zal de 

produktbegroting mogelijk moeten worden herijkt.

3 87 programma 4 1e inspanning: breedtecultuur. Wat houdt dat in? Becht Onder ‘breedtecultuur’ verstaan we een divers cultuuraanbod voor 

een zo breed mogelijk publiek.

4 98 programma 4 2e inspanning: adviseren of verplichten bij nieuwbouw? Weger

Met raadsbesluit 17R.00726 is vastgesteld dat vanaf 2018 alle 

nieuwbouw in Woerden CO2-neutraal is. Dat betekent dat alle 

nieuwbouw vanaf 2018 energieneutraal moet zijn om (RIB 

17R.00268, bijlage 3 17.008011). Nieuwbouw waarvan de 

vergunning na 1 juli 2018 wordt aangevraagd is gasvrij.

5 102 programma 4 Bedrag €1.000.000 voor de organisatie of ook voor bewoners? Weger

Wij hebben primair een faciliterende, stimulerende en  verbindende 

rol in duurzaamheidsprojecten (duurzaamheidsambasadeurs). 

Daarmee verbinden we andere partijen  en andere middelen (bijv. 

subsidies) aan de realisatie van de opgaven. De helft van de 

middelen is nodig voor ambtelijke capaciteit. Andere helft gaat 

rechtstreeks naar projecten en bewoners.

6 102 programma 4 Energietransitie-Verbinden partijen: ook met Woerdense bedrijven? Weger Ja, ook met Woerdense bedrijven

7 103 programma 5 Combifunctionarissen: wie zijn dat? Noorthoek/

Becht

Bij het Beweegteam werken buurtsportcoaches en de 

combinatiefunctionarissen die actief zijn in de hele gemeente 

Woerden. De kracht van buurtsportcoaches en 

combinatiefunctionarissen is het leggen van verbindingen tussen 

sport en bewegen en andere sectoren zoals gemeente, onderwijs, 

welzijn, kinderopvang en zorg. De verbinding tussen de 

verschillende sectoren zorgt ervoor dat gezamenlijk wordt gewerkt 

aan het stimuleren van een gezonde levensstijl en participatie op 

het gebied van sport, cultuur, educatie en het sociaal domein. 

Hierbij wordt verder gekeken dan de grenzen van de eigen sector 

en gebruik gemaakt van elkaars middelen en expertise.

De namen van de combinatiefunctionarissen staan op de website 

Beweegteam Woerden

8 24 programma 2 
Algemeen: Bij een aantal resultaten wordt geen tijdsindicatie 

aangegeven, kan dit alsnog worden gegeven?
Noorthoek

Dit wordt bij de domeinplannen ingevuld

9 24 programma 2 

1e inspanning: in hoeverre en wanneer wordt er een 

participatietraject gestart om tot een onherroepelijk raadsbeluit te 

komen?

Noorthoek

Nadat de raad zich heeft uitgesproken voor variant A (gildenbrug) of 

variant C (ten oosten van de rwzi) starten we het participatietraject 

op. Voorafgaand hieraan wordt een stakeholdersanalyse gehouden.

10 26 programma 2
5e inspanning: Worden ook andere mogelijkheden onderzocht 

waardoor de toegang tot de binnenstad verbeterd kan worden?
Noorthoek

Het doel is om de toegang tot de binnenstad voor fietsers te 

verbeteren. Daar zal de inspanning dan ook voornamelijk op gericht 

zijn. Dit wordt in samenhang opgepakt met de missiedoelstelling uit 

de Verkeersvisie om vermijdbaar of afwendbaar verkeer uit de 

binnenstad te weren. De mogelijkheden die passen bij deze 

doelstellingen worden eveneens onderzocht. 

11 27 programma 2

Resultaat: Wat wordt verstaand onder 'meer' (inwoners maken 

meer gebruik van duurzame vormen)? Wanneer is deze doelstelling 

gehaald? Hoe wordt dit resutaat gemeten?

Noorthoek

We hebben een aantal inspanning geformuleerd waar we als 

gemeente invloed kunnen uitoefenen om het gebruik van duurzame 

mobiliteit te stimuleren. Omdat nu nog niet te zeggen is hoe de 

techniek zich ontwikkelt (bepaalde vormen moeten nog ontwikkeld 

of zelfs uitgevonden worden), kunnen we het resultaat op dit 

moment niet concreter formuleren. We houden de ontwikkelingen in 

de gaten en informeren onze inwoners daarover.

12 27 programma 2 
Het resultaat beperkt zicht tot de inwoners. In hoeverre worden 

ondernemers/bedrijven gestimuleerd tot duurzame mobiliteit? 
Noorthoek

Bij de inspanningen richten we ons op stimuleren van het gebruik 

van duurzame mobiliteit in het algemeen. Dat betekent dat ook 

ondernemers van deze initiatieven gebruik kunnen maken. Ook 

worden ondernemers gefaciliteerd wanneer zij zelf initiatieven 

ontplooien. 

13 33 programma 2 1e resultaat: Hoe wordt dit resultaat gemeten? Bolderdijk

klimaatadaptatiemaatregelen zijn bijvoorbeeld groene daken, 

minder verharding en meer groen in tuinen. Daarnaast kunnen 

huiseigenaren en bedrijfsterreinen afkoppelen van het 

vuilwaterriool. De toename aan groen (op dag en in de tuinen) 

monitoren wij middels luchtfoto's en infraroodbeelden. De 

afkoppeling wordt bijgehouden in ons beheersysteem en middels 

subsidieaanvragen.

14 114 Programma 6
Algemeen: Bij een aantal resultaten wordt geen tijdsindicatie 

aangegeven, kan dit alsnog worden gegeven?
Weger

Voor de resultaten zonder jaartal geldt: raadsvoorstel nieuwe 

Huisvestingsverordening voor 1 juni 2019 en raadsvoortel 

Kredietvotering verduurzamen tweede cluster gebouwen in 2019. 

Voor andere resultaten zonder jaartal geldt dat in 2019 de planning 

concreter wordt gemaakt.

15 43 programma 3 Op basis waarvan kan men stellen dat deze onderzoeken bijdragen 

aan het gekoppelde resultaat, namelijk het doen stijgen van het 

aantal bewoners dat voldoet aan de beweegrichtlijnen? 

Noorthoek  ‘Onderzoeken’ houdt in dat we met de GGD in kaart brengen welke 

subgroepen inwoners gebaat zijn bij meer bewegen en welke 

interventies voor welke doelgroep succesvol zijn. Ook willen we 

actuele inzichten betrekken bij de afwegingen voor interventies. Een 

interventie zoals Bewegen op Recept kan wellicht nog specifieker of 

nog breder dan nu worden ingezet. 

Technische vragen over programmabegroting 2019-2022

Fractie ChristenUnie/SGP



16 43 programma 3 Wat verstaat men bij ‘resultaat’ onder ‘beweegrichtlijnen’? Noorthoek De beweegrichtlijn voor volwassenen en ouderen luidt als volgt:

- Bewegen is goed, meer bewegen is beter.

- Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve 

inspanning, zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse 

dagen. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra 

gezondheidsvoordeel.

- Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende 

activiteiten, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen.

- En: voorkom veel stilzitten.

Voor kinderen van vier tot en achttien jaar geldt de volgende 

beweegrichtlijn:

-Bewegen is goed, meer bewegen is beter.

- Doe minstens elke dag een uur aan matig intensieve inspanning. 

Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra 

gezondheidsvoordeel.

- Doe minstens driemaal per week spier- en botversterkende 

activiteiten.

- En: voorkom veel stilzitten.

17 43 programma 3 Wat is concreet de doelstelling achter dit beleid? Gaat het om 

mensen toegang geven tot sportfaciliteiten of meer mensen laten 

bewegen?

Noorthoek Het betreft de mogelijkheid geven om te kunnen sporten  en zo het 

meer bewegen te faciliteren. Sporten heeft natuurlijk ook bredere 

doelstellingen dan alleen meer bewegen, zoals ontmoeting.

18 44 programma 3 Wat verstaat men onder ‘eenvoudig communiceren’ naar 

laaggeletterden?

Molkenboer Belangrijk in communicatie naar laaggeletterden is o.a.: aansluiten 

bij het taal- en woordgebruik van bewoners, korte zinnen en 

eenvoudige woorden gebruiken, zoveel mogelijk in de 

tegenwoordige tijd schrijven, de informatie beperken tot 2-3 

kernpunten, concrete informatie geven en waar het kan gebruik 

maken van beelden.
19 47 programma 3 4e inspanning: welke inspanning ligt bij de gemeent ten aanzien van 

het voorzetten van centering pregnancy door de verloskundige 

praktijk? 

Noorthoek Centering pregnancy is bij de verloskundige praktijk ondersteund 

met subsidie vanuit het gemeentelijke innovatiebudget sociaal 

domein. Dit als aanvulling op de eigen middelen die de praktijk 

hiervoor inzet. We zijn in gesprek over hoe dit aanbod structureel 

gemaakt kan worden, aangezien  er alleen gemeentelijke financiële 

ondersteuning in de startfase was. De inspanning van onze kant is 

er bovendien op gericht dat de aanpak van centering pregnancy 

aansluit op het sociaal domein. 


