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Wethouder Becht 

SP SP is benieuwd hoe de detachering gaat verlopen bij bijvoorbeeld Ferm 

Werk. Gelet op het nieuws en uit financiële overwegen bestaat de kans 

dat bedrijven tijdelijk geen extra handen nodig hebben en 

gedetacheerde elders moeten worden ondergebracht.  

Werk en 

Inkomen 

Progressief 

Woerden 

Ferm Werk: Regelingen uitvoeren: hoe loopt dat, op schema? Wie 

betaalt dat op termijn / Schuldhulpverlening: wat is bekend over 

gezinnen in armoede, meer aanvragen? Opties kwijtschelding 

schulden, geen beslaglegging inkomen, etc. Voedselbank geeft aan dat 

er minder aanloop is. .? / Hoe gaat het met de werknemers beschut 

werk? Lang thuis gezeten, knelpunten? 

Werk en 

inkomen 

CDA Wat zijn de plannen van Ferm Werk ten aanzien van het weer aan het 

werk gaan van hun medewerkers? Dit ook in relatie tot de toegenomen 

vervuiling van de openbare ruimte (vuilnisbakken)? 

Werk en 

inkomen 

Progressief 

Woerden 

Onderwijs: Kinderen onder de radar in Woerden? Leerlingenvervoer - 

kleine busjes kunnen niet rijden. Hoe dan kinderen naar school? 

Onderwijs 

CU/SGP Als leerlingen miv 11/5 of -1/06 weer naar school kunnen, hoe gaat 

leerplicht daarmee om indien ouders niet durven? 

Onderwijs 

Progressief 

Woerden 

Cultuur: hoe helpen we de cultuursector door de crisis heen, behalve 

dan die coulancemaatregelen. Is er meer denkbaar. Samen leuke 

dingen organiseren. Extra opdrachten aan lokale cultuurmensen? 

Cultuur  

STERK 

Woerden 

Zijn er op die moment bij bv. Het Klooster als het Museum grote 

financiële problemen en zo ja hoe denkt de gemeente hier mee om te 

gaan? 

Cultuur 

CU/SGP Wat houdt de ambtelijke werkgroep in genoemd bij cultuur? Cultuur 

Progressief 

Woerden 

Inclusie: specifieke aandacht voor toegankelijkheid gemeente en 

informatie. Laaggeletterden, doof, slechthorend, visueel beperkt. 

Ontmoetingsgelegenheden vallen weg voor lotgenoten (gebarenvafe, 

transavonden) - meer isolement. Wat daarmee te doen. 

Inclusie 

Progressief 

Woerden 

Horeca - terassenbeleid? Er is een wens voor een groot 

binnenstadsterras. Hoe kijkt wethouder daar tegenaan? 

Binnenstad 

CDA Er circuleren in de media al (wilde) plannen voor het Kerkplein. Hoe 

kunnen we tot een gezamenlijke oplossing komen, met medeneming 

van de belangen van alle betrokkenen, zoals horeca, markt, 

omwonenden, detaillisten, etc.? 

Binnenstad 

CU/SGP Bent u bereid om voor winkels de mogelijkheden van ene anderhalve 

meter economie zo ruim mogelijk te interpreteren? Bijv. Meer vierkante 

meters zodat ondernemers zo veel mogelijk omzet kunnen halen, en de 

gemeente toch precario inkomsten heeft? 

Binnenstad 

CU/SGP Hoe geven we ruimte aan initiatieven van ondernemers/horeca? Hoe 

gaan we om met onze regels of open en creatief? Misschien voor een 

bepaalde tijd initiatieven toestaan? 

Binnenstad 
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CU/SGP Wat zijn de mogelijkheden voor de weekmarkt om alle standhouders 

terug te laten keren (een halve markt is geen markt!) door ruimer op te 

zetten?  

Weekmarkt 

STERK 

Woerden 

Stand van zaken beschikbaarheid gemeentelijk apparaat qua bezetting Personeel en 

organisatie 

CU/SGP Is bekend of er al meer aanvragen zijn bij Voedselbank? Komen er 

meer verzoeken voor begeleiding binnen?  

Armoede 

CU/SGP Hoe houdt de automatisering zich met thuiswerken ook op langere 

termijn. Kan iedereen gewoon zijn werk doen? 

Automatisering 

 

CU/SGP Crisisorganisatie is samen met Oudewater opgezet, hoe gaan we om 

met toedeling van kosten? 

Oudewater 

CU/SGP Is er contact met wijk en dorp m.b.t. effecten corona? Wijkwethouder 

 

Wethouder Noorthoek 

Progressief 

Woerden 

Jeugdzorgorganisaties: continuiteit zorg, doorbetaling. Situatie 

gezinnen met probleemkinderen thuis 

Jeugd 

STERK 

Woerden 

Stand van zaken jeugdzorg (is er een te verwachten toename van 

problemen?) 

Jeugd 

CDA Hoe gaat het bij Jeugdzorg, met name bij de gezinnen/kinderen waar 

de gemeente al bij betrokken was? Hoe ontwikkelen het aantal 

casussen zich? 

Jeugd 

STERK 

Woerden 

Ontwikkeling extra crisisstaken GGD en mogelijk dus meer kosten? Gezondheid 

Progressief 

Woerden 

In de rib staan maatregelen om organisaties te steunen, behalve 

degenen die niet levensvatbaar zijn. Zijn die er? Vallen er Woerdense 

organisaties of organisaties tbv woerdenaren om? Waarom een reactief 

beleid?  

Organisaties 

STERK 

Woerden 

Waarmee denkt het college de sport organisaties (indien nodig) 

daadwerkelijk mee te kunnen te kunnen ondersteunen. 

Sport 

STERK 

Woerden 

Heeft het college enig inzicht in de kosten van het moeten gaan 

ondersteunen van sportclubs. 

Sport 

STERK 

Woerden 

Welke organisaties hebben op korte termijn liquiditeits problemen. Sport 

STERK 

Woerden 

Hoeveel bespaart het college dit jaar op het niet uitgeven van subsidies Sport 

STERK 

Woerden 

Hoelang is er ruimte bij de sportclubs om een en ander goed te kunnen 

overleven. 

Sport 

CU/SGP Is er sprake van een significante inkomstendaling parkeren, of is die 

trend nog niet te zien? 

Parkeren 

CU/SGP Blijft de bereidheid van bedrijven om te verhuizen blijft onveranderd? Schuifruimte 
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CU/SGP Ontwikkeling Middelland, krijgt u signalen dat dit stagneert of nog 

conform planning?  

Middelland 

CU/SGP Is er contact met wijk en dorp m.b.t. effecten corona? Wijkwethouder 

 

Wethouder De Weger 

CDA Hoe ontwikkeld de woningbouw binnen de gemeente zich? Is er impact op 

voortgang/planontwikkeling/planning? 

Woningbouw 

D66 Wat is de impact van de Corona-crisis op de strategische 

woningbouwplanning voor dit jaar (en volgende jaren indien inzichtelijk)? 

Welke projecten blijven op schema, welke lopen vertraging op, welke zijn 

(voorlopig) geschrapt? 

Woningbouw 

D66 Heeft de Corona-crisis impact op de prestatieafspraken die met 

GroenWest gemaakt zijn? 

Woningbouw 

Fractie 

Bakker 

Ik krijg vragen van inwoners en doe zelf ook waarnemingen over overvolle 

prullenbakken in de openbare ruimte. Zijn die waarnemingen toeval of is er 

momenteel sprake van ondercapaciteit/achterstond in het schoon houden 

van de openbare ruimte? 

Afval 

STERK 

Woerden 

Zelfstandig thuiswonende Philadelphia leden en de ambulante zorg daar 

omheen. 

Welzijn 

 

Wethouder Bolderdijk 

STERK 

Woerden 

Is er op dit moment enig inzicht in de (mogelijk) extra kosten inzake de 

corona crisis. 

Financiën 

STERK 

Woerden 

Is er een met verstand te maken extrapolatie mogelijk op basis van het 

huidige (extra) kostenplaatje. 

Financiën 

Fractie 

Bakker 

De coronacrisis is nu zo'n twee maanden gaande. Komt er al meer zicht in 

de financiële gevolgen en is er aanleiding om tot aanpassing van de 

begroting 2020 over te gaan?  

Financiën 

STERK 

Woerden 

Stand van zaken beheer en controle op de handhaving van te drukke 

ruimtes in Woerden. 

Handhaving 

 

Burgemeester Molkenboer 

STERK 

Woerden 

Stand van zaken ontwikkeling van enige vorm van criminaliteit (want ook die 

zitten niet stil, of misschien juist wel?). 

Veiligheid 

CU/SGP Wat zijn de gevolgen voor de campings in Woerden, heeft u daar contact 

mee? 

Recreatie 

STERK 

Woerden 

Hoe om te gaan met het mogelijk nieuwe Woerden (als corona weer achter de 

rug is). 

Algemeen 

CU/SGP Zijn er op dit moment echte knelpunten? Algemeen 

CU/SGP Wat gaat er verrassend goed? Algemeen 
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CU/SGP Zijn er onderwerpen/zaken aan de kant van de gemeente blijven liggen die 

toch eigenlijk weer snel moeten opgepakt worden? 

Algemeen 

CU/SGP Hoe gaat het op dit moment rondom besmette mensen binnen de gemeente? Algemeen 

CU/SGP Zijn er onderwerpen/zaken blijven liggen en moeten toch eigenlijk weer 

worden opgepakt? 

Algemeen 

CU/SGP Wanneer gaat de gemeente weer open voor de burgers? Algemeen 

D66 Wat kunnen wij als raad doen (of laten) voor de gemeente (organisatie en 

college) om dingen te versoepelen/verbeteren/vergemakkelijken als het gaat 

om de Corona-crisis? 

Algemeen 

Fractie 

Bakker 

Betreft: Regionale rapportage Covid-19 12 mei 2020 van GGDrU, VRU en 

Traumazorgnetwerk. 

In figuur 4 op pagina 7 staat dat er op 10 mei jl op 100.000 inwoners in 

Woerden 301 mensen positief getest zijn op Covid-19. (gezien het 

inwoneraantal van 51.000 zal het werkelijke aantal op ongeveer 150 

mensen liggen). 

Figuur 10 op pagina 11 laat het aantal dodelijke slachtoffers van Covid-19 op 

11 mei in Woerden zien. Dat aantal staat helaas inmiddels op 19 mensen. 

Wanneer de cijfers uit figuur 4 en figuur 11 aan elkaar gekoppeld worden dan 

zijn er 150 mensen positief getest, waarvan er 19 zijn overleden. In de 

gemeente Woerden overlijden dus 12,5% van het aantal positief geteste 

mensen. 

Vragen: 

1. Vindt het college het percentage van 12,5% niet erg hoog? 

2. Wat is de verklaring voor dit hoge percentage? 

3. Is het zo dat er ook in Woerdense ouderen- en verzorgingstehuizen onder 

bewoners en personeel veel zieken en overlijdens zijn te betreuren? 

4. Hoeveel geteste inwoners van Woerden zijn op dit moment nog ziek door 

Covid-19? 

5. Op 16 april jl. gaf bloedbank Sanquin aan dat 3% van de Nederlanders 

inmiddels drager was van antistoffen tegen Sars-Cov-2. Op basis van die 

gegevens zouden ruim 1500 Woerdenaren inmiddels ziek zijn geweest. 

Dat zijn ruim 1350 meer mensen dan het aantal van 150 inwoners dat 

positief is getest op Covid-19. Welke invloed heeft het verschil in 

daadwerkelijk positief geteste mensen en de schatting van het aantal 

mensen dat volgens Sanquin de ziekte inmiddels heeft doorlopen, invloed 

op het lokale Woerdense crisibeleid? 

6. Hoe wordt in Woerden het contactonderzoek uitgevoerd? Zijn er 

voldoende mensen beschikbaar om dat onderzoek goed uit te voeren? 

7. In het AD van 13 mei staat een interview met een vader die bezwaar heeft 

gemaakt tegen een boete voor zijn zoon vanwege het overtreden van de 

noodverordening. Over de noodverordening, de grondwet, burgerrechten 

en verschillen tussen gemeente heb ik Artikel 42 vragen gesteld. Wanneer 

kan ik hierop een antwoord verwachten? 

Algemeen 

 


