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Onderwerp: 

Toezeggingen van de wethouders Cnossen en Ypma in de Commissie Welzijn. 

Kennisnemen van: 

De afdoening van een aantal toezeggingen van de wethouders Cnossen en Ypma in de Commissie 
Welzijn. 

Inleiding: 

In de afgelopen maanden hebben meerdere portefeuillehouders toezeggingen gedaan, die zij graag 
nakomen. In deze raadsinformatiebrief treft u de afdoening aan. 

Kernboodschap: 

De commissie wordt uitgenodigd van de reactie/beantwoording op de toezeggingen kennis te nemen 
de toezeggingen als afgedaan te beschouwen. 

Vervolg: 

Bijna alle toezeggingen kunnen van de toezeggingenlijst worden afgevoerd. Inzake het Leonardo-
onderwijs ontvangt u een aparte raadsinformatiebrief. Over de regionale Onderwijsfunctie ontvangt u 
ten behoeve van de maartcyclus een raadsvoorstel. 

Bijlagen: 

Memo met toezeggingen met reactie/beantwoording. 

De secretaris De burgemeester 

W. Wieringa 
<J^>C^C^C^ 

mr. H.W. Schmidt 

mailto:karssenberg.g@woerden.nl


AFDELING SAMENLEVING 

Memo 
j ^ 

gemeente 
WOERDEN 

(uit de lijst van toezeggingen) 
Volgnr Oorsprong Onderwerp Toezegging Stand van zaken 

02-06-10 Loverboy-
problematiek 

is door de afdeling in beeld gebracht. 5 cases die 
zijn gesignaleerd door politie en scholen. De 
toezegging was dat de afdeling het in beeld zou 
brengen. Vraag is nu of de gemeente trajecten 
zou kunnen aanbieden. Financieel betekent dat al 
gauw een bedrag van € 15.000 per casus. 
Wethouder Ypma antwoordt dat er altijd een 
juridisch traject volgt, in samenwerking met de 
politie. Een gemeente kan uiteraard nog meer 
doen, en de wethouder zal zich hierover laten 
informeren. Zij zal hierop terugkomen bij de raad 
zodat de raad zijn afweging kan maken. 

Update 03-11-2010: 
Binnen drie maanden zal 
de wethouder hierop 
terugkomen 

Reactie college op toezegging inzake de Loverboyproblematiek: 

In de regio Utrecht is Pretty Woman dé organisatie die zich bezig houdt met loverboy-

problematiek. Pretty Woman is een samenwerkingsproject van Stichting Stade, De Rading en 

Bureau Jeugdzorg Utrecht. De medewerksters van Pretty Woman bieden voorlichting, 

individuele- en groepshulpverlening aan meiden en jonge vrouwen tussen de 12 en 23 jaar. 

Meiden (en jongens) kunnen terecht met vragen over volwassen worden, seksualiteit, 

risicovolle contacten (o.a. loverboys) en misbruikrelaties. Pretty Woman heeft vestigingen in 

Utrecht en Amersfoort. Pretty Woman biedt vier producten aan: 

individuele hulpverlening, groepshulpverlening, voorlichting en deskundigheidsbevordering. 

De hulpverlening kost ongeveer € 15.000 per traject. Deze trajecten worden vooralsnog 

betaald door de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht. Meiden uit Woerden kunnen (en 

komen) hier gewoon terecht. Zij worden voornamelijk doorverwezen door ouders en bureau 

Jeugdzorg. 

Voor de voorlichting en deskundigheidsbevordering (bijvoorbeeld voor jongerenwerkers en 

politie) geldt een uurtarief van €80,00. Een voorlichting duurt ongeveer 1,5 uur. Iedereen 

kan deze voorlichting inkopen. Pretty Woman wordt bijvoorbeeld veel door middelbare 

scholen ingehuurd om voorlichting te geven. Vanaf 2012 zou een deel van het budget voor 

de collectieve preventieve GGZ aangewend kunnen worden voor voorlichting over 

loverboyproblematiek. Voor 2011 is hiervoor geen budget beschikbaar. 

De ervaring leert dat in gemeenten waar geen voorlichting wordt gegeven meiden 

doorgaans in reguliere hulpverlening terechtkomen waar het vaak ontbreekt aan 



specifiekere kennis over de problematiek. In sommige gevallen komen meiden in tweede 
instantie dan alsnog bij Pretty Woman terecht. 

Concluderend 
Woerden kent per jaar ongeveer 5 zaken waarbij er sprake is van loverboyproblematiek. 
Omwille van de privacy kan er niet meer informatie verstrekt worden over de casussen. Het 
is niet wenselijk dat een van de slachtoffers haar verhaal terug zou vinden in openbare 
stukken zonder dat daar met haar over gesproken is. In ieder geval een deel van deze 
meiden vindt haar weg naar Pretty Woman in Utrecht (doorgaans doorverwezen door 
Bureau Jeugdzorg). Indien de gemeente meer wenst te doen kan er ingezet worden op 
voorlichting en/of deskundigheidsbevordering. Dit verbetert tevens de doorverwijzing naar-, 
en vergroot de bekendheid van Pretty Woman. De hulpverleningstrajecten worden betaald 
door de gemeente Utrecht en de provincie. Mocht de instroom van meiden uit Woerden 
veel groter worden en het totaal aantal ingekochte trajecten overschreden worden is het 
niet ondenkbaar dat er een herverdeling van de trajectkosten plaats zal vinden. Tot op 
heden is dit echter nog niet aan de orde geweest. 



Volgnr Oorsprong Onderwerp Toezegging Stand van zaken 

10 02-06-10Nieuwbouw 
Minkema 

Waarschijnlijk meer informatie in september UPDATE 12 januari 
2010: presentatie 
van het minkema 
dmv werkbezoek 
aan minkema op 9 
februari 2011. Start 
aanbesteding in 
oktober daarna een 
RIB met de stand 
van zaken Update 
03-11-2010: verzoek 
van commissielid 
Niewold (D66) om 
de raad ook te 
informeren over de 
communicatiestrate 
gie rondom het 
gehele project 

Reactie college op toezegging inzake de Nieuwbouw Minkema: 
In augustus 2010 is overeenstemming bereikt met Ector Hoogstad Architecten over de 
bouwkosten van het nieuwe Minkema College. Begin september 2010 kon het bestek 
worden afgerond en de aanbesteding beginnen. 

In januari 2010 had het Minkema College een subsidie bij de provincie Utrecht aangevraagd 
voor een aantal duurzame milieu maatregelen. In juli 2010 is voor de besteding van de 
subsidie door de provincie een voorlopige toezegging afgegeven. Om de subsidie 
maatregelen te integreren in het ontwerp van de nieuwbouw van het Minkema College was 
het noodzakelijk de architect en de adviseurs aanvullende opdrachten te verstrekken. Medio 
november 2010 was het volledige ontwerp en bestek gereed en begin december 2010 is de 
aanbesteding gestart. 

Op 24 januari 2011 is met het Minkema College overeenstemming bereikt over de kosten 
voor de gebruikers en subsidievoorzieningen die voor rekening van het Minkema College in 
de aanbesteding worden meegenomen. Beide partijen hebben de overeenkomst over de 
kosten van gebruikers en subsidievoorzieningen ondertekend. 

Op 14 februari 2011 moeten de aannemers de inschrijving indienen bij de gemeente 
Woerden. Daarna zal de laagste aanbieder worden geselecteerd. Indien de inschrijving 
binnen het budget valt dan kan de gunningprocedure worden gestart. Na definitieve gunning 
start de aannemer met de voorbereidende werkzaamheden. De periode van voorbereiding is 
ongeveer 6 weken voordat met de uitvoering van de bouw kan worden begonnen. Na de 
start van de bouwwerkzaamheden wordt binnen 14 dagen de eerste paal geslagen. 



Door het team communicatie is voor de nieuwbouw van het Minkema College eind 2010 een 
communicatieplan opgesteld. Dit plan moet in februari a.s. door de projectgroep worden 
vastgesteld. Het communicatieplan is opgesteld vanwege het feit dat gemeente optreedt als 
bouwheer van de nieuwbouw en daarmee ook de verantwoordelijkheid heeft voor de 
communicatie met de verschillende doelgroepen (zoals: omwonenden, wijkplatform, 
gemeenteraad, eigen organisatie of inwoners). Het Minkema College is verantwoordelijk 
voor de communicatie met de eigen doelgroepen, zoals leerkrachten, leerlingen en ouders. 



Volgnr Oorsprong Onderwerp Toezegging Stand van zaken 

14 40422Leonardo-
onderwijs en 
Stichting 
Klasse nav 
bespreking 
sluiting de 
Pionier te 
Zegveld 

Presentatie Stichting Klasse in de commissie over 
het Leonardo-onderwijs, inclusief visie openbaar 
onderwijs te Woerden 

werkbezoek 
leonardo-onderwijs. 
Griffie in contact 
met stichting klasse 
voorlopig 3 februari 
2011. Programma 
en uitnodiging 
volgen 

Reactie college op toezegging inzake het Leonardo-onderwijs en Stichting Klasse n.a.v. 
bespreking sluiting de Pionier te Zegveld: 

De raad ontvangt uiterlijk begin februari een uitgebreide raadsinformatiebrief over het 
Leonardo-onderwijs. 

Volgnr Oorsprong Onderwerp Toezegging Stand van zaken 

21 01-12-lOHuizeZandwijck Voortzetting welzijnsactiviteiten, 
afwikkeling faillissement middels een 
rib ter kennisname naar de raad 

Reactie college op toezegging inzake Huize Zandwijck: 

Belangrijk obstakel in de afwikkeling van het faillissement van Plein2 was de verkoop van het 

pand xHuize Zandwijk' aan de Rembrandtlaan 2. Na het faillissement is de nieuwe 

welzijnsstichting in dit pand voortgegaan met het uitvoeren van de welzijnsactiviteiten. 

Huize Zandwijk was eigendom van Plein2; de gemeente had recht van hypotheek. Snel na 

het faillissement van Plein2 heeft de curator het pand te koop aangeboden. Uiteindelijk is 

het in het najaar 2010 gekocht door woningcorporatie SWW die het verhuurt aan de nieuwe 

Welzijnsstichting. Welzijn Woerden voert vooralsnog een groot aantal welzijnsactiviteiten uit 

vanuit deze locatie, maar streeft wel naar decentralisatie zodat het aanbod beter verspreid 

wordt over de wijken. 

De curator heeft aangekondigd het faillissement in het voorjaar 2011 te willen afronden. 



Volgnr Oorsprong Onderwerp Toezegging Stand van zaken 

23 05-01-llRegionale Onderwijsfunctie Oorspronkelijk januari een 
raadsvoorstel 

Wethouder 
verwacht in de 
commissie van 
maart een voorstel 
aan de raad voor te 
leggen 

Reactie college op toezegging inzake de Regionale Onderwijsfunctie: 
U ontvangt ten behoeve van uw vergadercyclus van maart een raadsvoorstel. 

Volgnr Oorsprong Onderwerp Toezegging Stand van zaken 

25 05-01-llopenstaande vragen inzake 
OKE wet en 
peuterspeelzalen 

De Jong (CDA) bestaat er een meting 
die aantoont, als het kind naar de 
basisschool gaat, dat de voor- en 
vroegschoolse heeft geholpen? De 
Jong (Progressief Woerden) 
CITO/overdrachtsformulier of die 
aan het begin of aan het eind wordt 
gebruikt 

Reactie college op toezegging inzake de openstaande vragen inzake OKE wet en 
peuterspeelzalen: 

Op dit moment wordt er aan een monitor gewerkt. Om tot een breed gedragen voorstel te 

komen wordt de vorm van een monitor in april 2011 besproken in de werkgroep WE. Hierna 

zal een advies aan de stuurgroep LEA ter bespreking en advisering worden voorgelegd. Met 

deze informatie kan het college (gemandateerd) naar verwachting in mei 2011 een besluit 

nemen. 

In verband met vakanties van verschillende contactpersonen van instellingen in de 

voorschoolse periode kan de definitieve besluitvorming niet eerder plaatsvinden. 


