
Besluitenlijst van de 
commissie Welzijn 
 
  
Datum: 05-02-2013  
Opening: 20:00 uur    Sluiting: 22:34 uur 

 

 
 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp en besluit 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 
 

  

2. Spreekrecht burgers 
Er hebben zich geen burgers gemeld voor het spreekrecht. 
 

  

3. Vaststellen agenda 
Besluit: de agenda wordt conform vastgesteld met in acht name van 
het feit dat agendapunt 7 Rv (14R.00005) inzake Bovenregionale 
samenwerking, sturing en contractering jeugdzorg 2015 en 
budgetbrief jeugdzorgaanbieders februari 2014 in verband met de 
incompleetheid van de het stuk en de late aanlevering van extra 
informatie wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 
Hiervoor in de plaats zal agendapunt 11 Herinrichting Sociaal Domein 
als agendapunt 7 aan de orde komen. 
 

  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
De besluitenlijsten van de procedure- en de overlegvergadering van 8 
januari 2014 worden conform vastgesteld. 
 
In verband met een veranderde werkwijze zal er vanaf de cyclus van 
februari geen besluitenlijst van de procedurevergadering meer 
verschijnen. 
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5. Vaststellen termijnagenda, toezeggingen, lijst openstaande 
moties 
Commissie: 

 De commissie besluit akkoord te gaan met het voorstel van de 
voorzitter om wethouder Koster in de gelegenheid te stellen bij 
agendapunt 7 toezeggingen 44 en 62 nader te duiden. 

 De commissie besluit akkoord te gaan met het voorstel van de 
wethouder om eind maart een informatiebijeenkomst te 
organiseren naar aanleiding van recente ontwikkelingen bij het 
Regionaal Psychiatrisch Centrum Woerden. 

 

  

6. Rondvraag 

Er is één rondvraag aangekondigd door de fractie van STERK 
Woerden inzake meubilair nieuwbouw Minkema College. In verband 
met de afwezigheid van de wethouder zal de vragenserie schriftelijk 
worden teruggekoppeld. 
 

  

7. Herinrichting Sociaal Domein 
College: 

 Toezegging 62 wordt voorbereid middels een rib en kan in maart 
worden behandeld in de raad. 

 Toezegging 44 wordt meegenomen in het inwerkprogramma voor 
nieuwe raadsleden op 3 april. Op 9 april zal de commissie Welzijn 
worden gebruikt om uitgebreid in te gaan op het Sociaal Domein 
(ongeveer 2 uur). 

 
Besluit: de commissie heeft het maandelijks terugkerend agendapunt 
inzake Herinrichting Sociaal Domein voldoende besproken. Tevens 
gaat de commissie akkoord met de voorstellen van het college inzake 
de besproken toezeggingen en het feit dat de raadsinformatiebrieven 
die als onderlegger zouden moeten dienen voor dit agendapunt niet 
eens in de twee, maar eens in de drie weken zullen worden 
aangeboden aan de raad. 
  

  

8. Rib (13R.00375) inzake Integrale jeugdnota 2013 
College: 
Er zijn geen (harde) toezeggingen gedaan door het college. 
 
Besluit: de commissie heeft de raadsinformatiebrief voldoende 
besproken. Er zal geen verdere vervolgbehandeling plaatsvinden. 
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9. Rib (13R.00442) inzake Rapportage klanttevredenheidsonderzoek 
Wmo 2012 
College: 
Er zijn geen (harde) toezeggingen gedaan door het college. 
 

Besluit: de commissie heeft de raadsinformatiebrief voldoende 
besproken. Er zal geen verdere vervolgbehandeling plaatsvinden. 

  

10. Rib (13R.00462) inzake Risicoanalyse Ferm Werk 
Tegelijkertijd met de rib inzake de risicoanalyse wordt ook de rib 
(14R.00035) inzake de procesagenda ferm Werk besproken bij dit 
agendapunt. 
 
College: 
Er zijn geen (harde) toezeggingen gedaan door het college. 
 

Besluit: de commissie heeft de raadsinformatiebrieven voldoende 
besproken. Er zal geen verdere vervolgbehandeling plaatsvinden. De 
in de procesagenda genoemde planning zal in de termijnagenda 
worden opgenomen. 

  

11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:34 uur. 
 

 

Zie volgende pagina voor lijst van aanwezigen 
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Lijst van aanwezigen: 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Raadsleden 
  

 Rachid Abarkane  

 George Becht 
 Daniëlle Van den Berg-Kuijf 

 Ingrid Berkhof-de Vos 
 Wout Den Boer 
 Elias Bom 
 Simon Brouwer 
 Janet Buerman 

 Henk van Dam 
 Jaap van der Does 
 Ko Droogers 

 Ane van Ekeren 
 Wim van Geelen 

 Stefan van Hameren 
 Cok Hoogerbrugge 
 Heerd Jan Hoogeveen 

 Bernard de Jong 
 Gerard van der Lit 

 Ruud Mees 
 Gerard Olthof 
 Jos van Riet 

 Barbara Romijn-Ansink 
 Toos van Soest-Vernooij 

 Vera Streng 
 Rinus Tersteeg 
 Frank Tuit 

 Ron Verbeij 

 Roeland Winter 
 Leon De Wit 

 Fractieassistenten 
 

 Marc Rijnders 
 Henny Ekelschot 
 Jolanda Verdoold-Vroedsteijn 
 Job van Meijeren 

 

Reinier Kunst 
Judith Godschalx 

 José Kuipers-Pelzers 
 Frits Huls 
 Frans Gottmer 
 Reem Bakker 
 Ruud Niewold  
 Alicja Verhagen 
 Geert Jan Eissens 
 Eric de Jonge 
 Lieke van Rootselaar 
 

 

 

 

Marjoke Verschelling-Hartog 
Jelmer Vierstra 
Marieke Van Noort 
Annette Ambagtsheer-Bannink 
 

  
  
 Voorzitter 
  

 Wim van Geelen 
 Daniëlle van den Berg 

  
 Griffier 
  

 Erwin Geldorp 
 Milan Lucassen 
 Corina Kraan-Molenaar 

  
 College 
  

 Wethouder: C.J. van Tuijl 
 Wethouder: J.I.M. Duindam 
 Wethouder: M.J. Schreurs 
 Wethouder: mevr. Y. Koster 
 Burgemeester: V.J.H. Molkenboer 


