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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door Ruud Niewold van de Fractie van D66 over Aantal 
werkplekken t.b.v. de uitvoer van taakstraffen 

Beantwoording van de vragen: 

1. Deelt het college de mening van D66 dat onze gemeente voldoende werkplekken moet 
hebben voor jongeren met een taakstraf? 

Ja 

2. Hoeveel werkplekken voor jongeren met een taakstraf waren in de afgelopen drie jaar nodig 
in Woerden? 

Bron: Reclassering Nederland (RN) betreft volwassenen: 
Totaal Woerden 2015: 55 
Totaal Woerden 2016: 25 
Totaal Woerden 2017: 31 (NB: tot 01-10-2017) 

Bron: Leger des Heils (LdH) betreft volwassenen: 
Op zeer incidentele basis 

Bron: Inforsa betreft volwassenen: 
Niet gelukt tijdig informatie van Inforsa te ontvangen 

Bron: Raad voor de Kinderbescherming 
Jeugdigen: 
Totaal Woerden op jaarbasis: gemiddeld 20 

3. Blijven er volgens het college na het sluiten van de Koopjeshal nog voldoende werkplekken 
voor jongeren met een taakstraf over? 

Ja. 
Allereerst dient er onderscheid gemaakt te worden tussen de volwassen reclassering en de 
jeugdreclassering. 
De volwassen reclassering wordt uitgevoerd door de 3 RO's, namelijk; Reclassering Nederland, Leger des 
Heils en de verslavingsreclassering (In deze regio genaamd Inforsa). 

Werkplekken volwassenen RN: 
Noppes Kringloopwinkel te Woerden 
Zwembad Batenstein te Woerden (incidenteel) 
Boogh te Harmeien 

Reclassering Nederland plaatst niet en heeft nooit geplaatst in de Koopjeshal (hiervoor was geen 
toestemming van het OM). Volgens de RN plaatst ook LdH en Inforsa niet (meer) in de Koopjeshal. 
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Werkplekken volwassen Leger des Heils (LdH): 
Geen. De doelgroep van LdH (dak- en thuislozen) bevindt zich voornamelijk in de 
centrumgemeente Utrecht. Incidenteel is plaatsing buiten de centrumgemeente nodig. In dat 
geval wordt contact gezocht met de RN om via een werkplek van RN iemand daar te plaatsen. 

Werkplekken volwassenen verslavingsreclassering Inforsa: 
Niet gelukt tijdig informatie van Inforsa te ontvangen 

Werkplekken jeugdigen (RvdK): 
Noppes Kringloopwinkel te Woerden 
Albert Heijn Wagenstraat te Woerden 
Zwembad Batenstein te Woerden 
Fermwerk te Woerden 

RvdK plaatst al een jaar niet meer in de Koopjeshal. 

4. Zo nee, is het college van plan om er voor te zorgen dat er voldoende werkplekken voor 
jongeren met een taakstraf komen? Zo ja, op welke termijn kunnen die werkplekken er zijn? Zo nee, 
op welke manier worden jongeren met een taakstraf dan geholpen, door welke andere gemeente of 
instantie? 

Ja. 
Momenteel worden er op ambtelijk niveau gesprekken gevoerd met Reclassering Nederland en de Raad 
voor de Kinderbescherming om de huidige werkplekken voor zowel volwassenen van de RN als jeugdigen 
uit te breiden. Het beleid met betrekking tot werkplekken verschilt als het gaat om jeugdigen of 
volwassenen. Voor beiden geldt de wens om het aantal werkplekken uit te breiden. Er wordt voor beide 
groepen gezocht naar een juiste balans tussen vraag en aanbod. 

NB 
Reeds eerder - januari 2017 - heeft de fractie van CU/SGP de verantwoordelijkheid van de gemeente 
inzake ex-gedetineerden naar voren gehaald. 

Wat betreft de NB opmerking: het gaat hier om taakstraffen die iemand opgelegd heeft gekregen in plaats 
van een detentie. De vragen van de CU/SGP hadden betrekking op de nazorg ex-gedetineerden die hun 
detentie al uit hebben gezeten en terugkeren in de maatschappij. Dit zijn 2 verschillende vraagstukken. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 18.003875 

De secretaris De burge 

V J oer 
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From: Corten, Gijs <corten.g>
Sent: 1 Mar 2018 14:29:27
To: !Burgemeester en wethouders; !Raadsleden
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: Schriftelijke vragen art. 40 - opvang van jongeren met een taakstraf in Woerden
Attachments: art. 40 vragen d66 - inzake opvang jongeren met een taakstraf in woerden.pdf 

Aan het college

CC Raad

Bijgaand treft u een serie schriftelijke vragen ex artikel 40 vragen van het RvO van de fractie D66 aan. Deze vragen gaan over de opvang van jongeren 

met een taakstraf in Woerden. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 31 

maart 2018.

Met vriendelijke groet,

Gijs Corten | adjunctgriffier / raadsadviseur (ad interim)| Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden

M 06 – 26 46 77 45 |E corten.g@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl



De disclaimer van toepassing op deze email vindt u op woerden.nl



 
 
 

Artikel 40 vragen plekken voor taakstraf jongeren in Woerden 

  

De fractie van D66 vindt het belangrijk dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt als het 

gaat om jongeren die een taakstraf hebben gekregen. 

  

Met het oog daarop hebben wij met enige zorg kennis genomen van het nieuws dat de Koopjeshal in 

Woerden sluit. De Koopjeshal was een van de weinige plekken in Woerden waar jongeren met een 

taakstraf werk konden vinden. 

  

D66 vindt het belangrijk dat in de eigen gemeente voldoende werkplekken zijn jongeren met een 

taakstraf, om herhaling van een misdrijf of de kans te verkleinen op verdere escalatie. 

  

Daarom heeft de fractie van D66 de volgende vragen aan het college: 

  

1. Deelt het college de mening van D66 dat onze gemeente voldoende werkplekken moet 

hebben voor jongeren met een taakstraf? 

2. Hoeveel werkplekken voor jongeren met een taakstraf waren in de afgelopen drie jaar nodig 

in Woerden? 

3. Blijven er volgens het college na het sluiten van de Koopjeshal nog voldoende werkplekken 

voor jongeren met een taakstraf over?  

4. Zo nee, is het college van plan om er voor te zorgen dat er voldoende werkplekken voor 

jongeren met een taakstraf komen? Zo ja, op welke termijn kunnen die werkplekken er zijn? 

Zo nee, op welke manier worden jongeren met een taakstraf dan geholpen, door welke 

andere gemeente of instantie? 

   

NB 

Reeds eerder - januari 2017 - heeft de fractie van CU/SGP de verantwoordelijkheid van de gemeente 

inzake ex-gedetineerden naar voren gehaald. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de fractie van D66 Woerden, 

Ruud Niewold 

 

  

Bronnen 

https://www.rplwoerden.nl/nieuws/17256-koopjeshal-sluit-definitief 

 

http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00007-rib-beantw-schriftelijke-

vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cusgp-inz-terugkeer-ex-gevangenen-in-woerdense-samenleving-

merged.pdf 
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