
Besluitenlijst van de 
commissie Welzijn 
 
  
Datum: 10-09-2014  
Opening: 20:00 uur    Sluiting: 23:11 uur 

 

 
 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp en besluit 

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

  

2. Spreekrecht burgers 
Er heeft zich één spreker op uitnodiging van de fractie 
Inwonersbelangen gemeld voor het spreekrecht: 
 
1. De heer Dekker (cliëntenraad Hofpoort) 
 
De spreker heeft een bijdrage voorbereid inzake de stand van zaken 
rondom het Hofpoort. Voorgesteld wordt om de heer Dekker 
voorafgaand aan agendapunt 7 het woord te geven. 
 
De bijdragen van de insprekers zijn gepubliceerd op 
gemeenteraad.woerden.nl bij het betreffende agendapunt. Bijdragen 
zijn op dezelfde site via het audioverslag op sprekersniveau terug te 
luisteren. 
 

  

3. Vaststellen agenda 
Besluit: de agenda wordt conform vastgesteld. 
 

  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
De besluitenlijsten van de commissie Welzijn van 11 juni 2014 en de 
voortzetting op 16 juni 2014 worden conform vastgesteld. 
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5. Vaststellen termijnagenda, toezeggingen, lijst openstaande 
moties 
Voorzitter: 

 De voorzitter concludeert:  
o Dat de commissie bezorgd is over hoe de termijnagenda 

wordt bijgehouden door het college. 
o Dat er in oktober een nieuwe mogelijkheid wordt geboden 

aan het college om een actualisatieslag te laten 
plaatsvinden. 

o Dat het onderwerp Termijnagenda in het komende 
presidium kort aan de orde moet komen. 

 
Commissie: 
1. D66 (de heer Niewold)  inzake projectplan PGB en het moment 

van agenderen.  
2. VVD (De heer Bakker) inzake beantwoording vragenhalfuur en de 

daar gedane toezeggingen. 
 
College: 
1. De wethouder antwoordt dat er per januari 2015 wordt begonnen. 

De pilot staat los van dit traject en de startdatum. Het plan over de 
pilot wordt gemaakt en de raad zal besluiten hoe verder te gaan in 
december (zie planning termijnagenda november). 

2. Wethouder Koster zegt m.b.t. de cijfers (aantal personen per wet; 
zware versus lichte gevallen en beschikbare budgetten) dat dit nog 
komt (toezegging 123). 

3. Het college zegt toe om alle vraagtekens in de termijnagenda om 
te zetten in concrete data. Dit zal bij de volgende termijnagenda 
(oktober) geëffectueerd worden. 

 
Tijdens de bespreking licht de gemeentesecretaris kort toe hoe de 
organisatie bezig is om het proces rondom de termijnagenda aan te 
scherpen. 

  

6. Rondvraag 

Er is één vragenserie aangekondigd voor de rondvraag: 
1. Inwonersbelangen inzake privacybescherming 

a. Woordvoerder: de heer Van Deutekom 
b. Portefeuillehouder: mevrouw Koster 

 
College: 

 Wethouder Koster zegt toe de antwoorden op schrift aan de raad 
toe te zenden (voor definitieve besluitvorming over dit onderwerp). 
In de komende Beleidsnotitie Sociaal Domein is een aparte 
paragraaf inzake privacy opgenomen (toezegging 124). 
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7. Bespreking dossier Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 
Inspreker: 

 De heer Dekker (cliëntenraad Hofpoort Ziekenhuis). 
 
Een schriftelijke bijdrage van de heer Dekker is als bijlage toegevoegd 
bij het betreffende agendapunt op gemeenteraad.woerden.nl 
 
College: 
de voorzitter heeft de volgende toezeggingen genoteerd: 
 

 Wethouder Koster zegt toe om te proberen om de 7 onderzochte 
scenario’s (interne discussie Hofpoort Ziekenhuis) boven water te 
krijgen, maar roept de raad op om ook zelf actie op dit punt te 
ondernemen (toezegging 125). 

 
Besluit: de commissie besluit dat het punt voldoende is besproken. Er 
zal geen verdere vervolgbehandeling worden gekoppeld aan de 
besproken documenten. 
 

  

8. Rib (14R.00359) inzake Jaarstukken 2013 VWS De Sluis en De 
Sluis Groep n.v. en Technische wijziging GR Ferm Werk 
College: 
de voorzitter heeft de volgende toezeggingen genoteerd: 

 Wethouder Koster zegt toe de nog openstaande vragen van 
Progressief Woerden te beantwoorden (toezegging 126): 

o Jaarstukken: een schuld van 6 miljoen die in 2017 in één 
keer moet worden afgelost. Hoe zit dat precies? 

o Bezoldiging: geen informatie over de vergoeding, omdat de 
directeur in dienst is van de NV. Maar bij de stukken van de 
NV staat geen informatie over de bezoldiging. 

 De verantwoording over de besteding van de participatiegelden 
2014 wordt door ferm werk gedaan (toezegging 127). 

 
Besluit: de commissie besluit dat het punt voldoende is besproken. Er 
zal geen verdere vervolgbehandeling worden gekoppeld aan de 
besproken documenten. 
 

  

9. Herinrichting Sociaal Domein 

College: 
De voorzitter heeft de volgende toezegging genoteerd: 
 

 Wethouder Koster zegt toe dat de adviezen van de Wmo-raad ter 
kennis worden gebracht aan de raad wanneer dit aan de orde is 
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(visie Sociaal Domein), (toezegging 128). 
 
Besluit: de commissie besluit dat het punt voldoende is besproken. Er 
zal geen verdere vervolgbehandeling worden gekoppeld aan de 
besproken documenten. 
 

Vanaf de volgende maand zal weer de raadsinformatiebrief inzake de 
procesagenda weer bij dit standaard agendapunt worden 
gepubliceerd. 
 

  

10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:11 uur. 
 

 

Zie volgende pagina voor lijst van aanwezigen 
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Lijst van aanwezigen: 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Raadsleden 
  

 Dhr. J. Arentshorst 

 Dhr. H.A. van Assem 
 Dhr. R.C.L. Bakker 

 Dhr. G.F. Becht 
 Mevr. I. Berkhof-de Vos 
 Dhr. E.L. Bom                     
 Dhr. S.C. Brouwer 
 Mevr. J.V. Buerman 

 Dhr. H. van Dam 
 Dhr. J.C. van der Does 
 Dhr. A. Draisma 

 Dhr.  G.J.C.J. Eissens 
 Dhr. H.R.M. Ekelschot 

 Dhr. S. van Hameren 
 Dhr. M.L.A. Hollemans 
 Dhr. H.J. Hoogeveen 

 Dhr. C. van Iersel 
 Dhr. J. IJpma 

 Dhr. L. Issarti 
 Mevr. M.A.H. Kingma 
 Mevr. S.A.J. van Megen 

 Dhr. P.J. van Meijeren 
 Dhr. R.B. Niewold 

 Mevr. M.H.T. van Noort 
 Dhr. A. Noorthoek 
 Dhr. T.J.R. Peters 

 Dhr. J.L.M. van Rensen 

 Mevr. T. van Soest-Vernooij 
 
 
 

Mevr. V.S.M. Streng 
Dhr. J.J. Vierstra 
Dhr. L.P. de Wit 

 Fractieassistenten 
 

 Mevr. J.P. Verdoold 
 Dhr. T. Boersma 
 Dhr. T. van den End 
 Dhr. J. de Kort 

 

Dhr. E. van Deutekom 
Dhr. J. Sistermans 

 Dhr. G.C. Weerelts 
 Mevr. J.G. Franken 
 Mevr. A. de Jong 
 Dhr. G.C.H. van der Lit 
 Dhr. H.J. de Jonge 
 Mevr. L. van Rootselaar 
 Mevr. M. Verschelling-Hartog 
 Dhr. F. van de Geest 
 Mevr. C. Postma-van Iersel 
 

 

 

 
 

Dhr. R.J. Kunst 
Mevr. A.E. Ambagtsheer-Bannink 
Dhr. W. den Boer 
Dhr. F.W.M. Huls 

 Voorzitter 
  

 Dhr. H.J Hoogeveen 
 Dhr. J. IJpma 

  
 Griffier 
  

 Erwin Geldorp 
 Milan Lucassen 

  
  
 College 
  

 Wethouder: C.J. van Tuijl 
 Wethouder: J.I.M. Duindam 
 Wethouder: M.J. Schreurs 

 
Wethouder: mevr. Y. Koster 
Wethouder: M.H. Stolk 

 Burgemeester: V.J.H. Molkenboer 


