
Technische vragen over Voorjaarsrapportage 2022 Woerden

Fractie nr. vraag Blz nr Vraag Antwoord 

D66 1 4

Sterk Woerden 1 6

Sterk Woerden 2 22

Sterk Woerden 3 24

Sterk Woerden 4 29

Sterk Woerden 5 37 Onderwijs Bruggebouw Kalsbeek maar in specificatie staat Minkema. Wat is juist? Het juiste is Bruggebouw Kalsbeek
Sterk Woerden 6 37

Specificatie bij vraag 1

Verlaging OZB                                                                                                                                                                                                                           403,000 
Dekking verlaging OZB uit Algemene Reserve                                                                                                                                                                                                                          403,000-
Bomen en bermenbeleid                                                                                                                                                                                                                             35,000 
Meer kansen om mee te doen op de arbeidsmarkt                                                                                                                                                                                                                             52,000 
Bouwen in Woerden                                                                                                                                                                                                                             25,000 
100 dagen challenge                                                                                                                                                                                                                             50,000 
Laadpalenbeleid                                                                                                                                                                                                                             25,000 

                                                                                                                                                                                                                          187,000 

Bij het raadsvoorstel Voorjaarsnota 2022 hebben wij de volgende vragen:-          Het begrotingssaldo 
2022 ( 4 november) bedraagt € 470.000 positief. In tabel op pagina 4 van de voorjaarsnota is het saldo 
van de begroting in 2022:  € 283.000 positief.Kunt u inzicht geven in hoe u van € 470.000 naar € 283.000 
bent gekomen? 

Het verschil van € 187.000 wordt verklaard doordat bij de begrotingsbehandeling een aantal amendementen is 
aangenomen. Onderaan dit document is een specificatie opgenomen van de financiële gevolgen van deze 
amendementen.

Ibor Prijsstijging Rembrandtbrug 9,8 miljoen . Is dit het bedrag van zowel aankoop onr. goed en 
prijsstijging gronstoffen samen of een van de twee en komt de andere stijging hier nog bovenop? 

De verhoging van de projectkosten ad € 9.8 mln bestaat uit de stijging van de vastgoedkosten EN de stijging van de 
kosten voor aanleg van de brug en infrastructuur. 

Ferm Werk LightHoeveel mensen met een werkfit score  C en D betreft dit? Waarom wordt door de 
casemanager mensen verteld dat ze vrijwilligerswerk gaan doen ( bijvoorbeeld bij de Terugwinning) en 
wordt het bij het CAK gemeld  dat zij dagbesteding hebben zodat deze mensen met een 
bijstandsuitkering jaarlijks 230 Euro eigen bijdrage moeten betalen.Voorbeelden zijn bekend bij Sterk 
Woerden!

Ferm Werk verwijst mensen met een werkfitscore C en D door naar Woerden Wijzer. Deze mensen kunnen gebruik 
maken van de mogelijkheden die Woerden Wijzer biedt. Na Q2 zal de raad door middel van een RIB geïnformeerd 
worden over de voortgang van deze ontwikkeling. In sommige gevallen wordt er voor het gebruik maken van WMO-
voorzieningen een eigen bijdrage gevraagd.

Statushouders Goed dat de gemeente statushouders aanmeldt voor een taalopleiding. Maar hoe wordt 
e.e.a. gevolgd wat voortgang betreft? Dit is toch iets waar de gemeente voor verantwoordelijk is en niet 
de statushouder alleen.

Voor alle statushouders wordt een persoonlijk inburgeringsplan (PIP) opgesteld dat gevolgd en gemonitord wordt. 
De monitoring van de voortgang van de taalverwerving is een van de onderwerpen in de PIP.

1200 uur  is ongeveer 0,5 fte. Dan is EUR.78.000b wel erg riant betaald. In onze ogen VEEL TE VEEL! Wie 
heeft dit besloten?

Dit geld is aangevraagd bij het rijk in verband met de gevolgen die Corona heeft gehad op mensen uit deze 
doelgroep. Voor de begeleiding van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt huurt Ferm Werk ‘tijdelijk’ 
een professional in. Het uurloon voor een professional re-integratie met benodigde kwalificatie is marktconform en 
bedraagt omstreeks 65 euro per uur.

Sluiting gymzaal Harmelen Noord. Zijn er komend schooljaar wel voldoende gymzalen beschikbaar om 
de uitbreiding van gym uren met 50%?

Gymzaal Noord in Harmelen blijft het komende schooljaar beschikbaar voor het gymonderwijs. Ook daarna ziet het 
er naar uit dat er geen capaciteitsprobleem voor het gymonderwijs zijn.  Er is voldoende gymruimte, ook voor 2 uur 
gymmen per week. Dat gebeurt nu al. Wat wel aan de hand is, is dat de scholen niet altijd op de gewenste 
momenten kunnen gymmen. Het inroosteren van de gymleraar wordt meer een puzzel dan voorheen. Dit vraagstuk 
is al langer bekend bij de scholen en de gemeente. Het komende jaar wordt bekeken hoe dit kan worden opgelost.”


	Blad 1

