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Besluitenlijst van de 
commissie Algemeen  
 

  
Datum:  5 oktober 2016  
Opening:  20.00 uur    Sluiting: 23.00 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 van de agenda 
De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

  

4. Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen 
De commissie stelt de besluitenlijsten van de vergaderingen van de 
commissie Middelen van 13 september 2016 en de commissie Welzijn van 
14 september 2016 ongewijzigd vast. 
 
N.a.v. besluitenlijst commissie Middelen: Wethouder Koster geeft n.a.v. 
vragen daarover van de heer Bulk (CU/SGP) aan dat de reeds gedane 
toezegging bij de behandeling van de Bestuursrapportage 2016, om vragen 
over de haalbaarheid van Woerden als Fietsstad van het jaar 2016 en het 
milieuvriendelijk bermbeheer schriftelijk af te doen, onder de aandacht wordt 
gebracht van de verantwoordelijk wethouder. 

 

  

5. Vaststellen langetermijnagenda oktober 
De langetermijnagenda van oktober 2016 wordt vastgesteld. 
 
Wethouder Haring brengt een bijeenkomst van WoerdenWerkt op 10 oktober 
a.s. onder de aandacht van de commissie. 
 
De heer Bulk (CU/SGP) vraagt naar de stand van zaken voorstel minima- en 
armoedebeleid 2017-2018 (P-032). Wethouder Koster geeft aan dat actuele 
ontwikkelingen hieromtrent, mede ingegeven door kabinetsbeleid, ertoe 
leiden dat het voorstel nog even op zich laat wachten. Op dit moment is het 
lastig een concrete termijn te noemen. 
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6. Rondvraag 
Er worden twee series vragen gesteld. 
 

1. De heer Bulk (CU/SGP) heeft een aantal vragen over leerlingen met een 
vrijstelling. Er worden aanvullende vragen gesteld door de fracties van 
VVD, Progressief Woerden en D66. 
Wethouder Haring beantwoordt de vragen afdoende. 

2. De heer Niewold (D66) stelt mede namens de fracties van VVD, 
CU/SGP en STERK Woerden vragen over de zorg voor verwarde 
personen. Er worden aanvullende vragen gesteld door het CDA. 
Wethouder Koster beantwoordt de vragen afdoende. Zij zegt daarbij toe 
dat de raad vóór de jaarwisseling een Rib krijgt over de stand van zaken 
rond dit thema. 

 

  

7. Raadsvoorstel (16R.00560) Quick scan Sociaal Domein, inzet 
(kader) Investeringsbudget Sociaal Domein en Ontwikkelagenda 
Sociaal Domein 
Commissie 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het 
volgende: 

 Relaties met onderliggende beleidsdocumenten en integraal 
beleidsplan sociaal domein 

 Hoofdlijnen van het beleid  / oorspronkelijke kaders 

 Oorspronkelijke doel van het investeringsfonds sociaal domein 

 Preventie 

 Jeugd GGZ / praktijk ondersteuners huisarts 

 Ferk Werk en WoerdenWijzer 

 Initiatieven uit andere gemeenten 

 Website WoerdenWijzer 

 Opbouw / beslispunten in het ontwerp-raadsbesluit 
 
College 
Wethouder Koster en wethouder Haring gaan uitgebreid in op de inbreng 
van de commissie en beantwoorden de vragen. Daarbij wordt door 
wethouder Koster toegezegd: 

 De raad ontvangt via een rib nadere informatie over de 
doorontwikkeling van Cumulus, mede in relatie tot de website van 
WoerdenWijzer; 

 Het college zal nagaan op welke wijze het 
inwonerservaringsonderzoek /cliëntervaringsonderzoek input heeft 
geleverd voor de aanbevelingen en de voorstellen rond het 
investeringsfonds; 

 Het college zal zorgdragen voor een aangepast raadsvoorstel, 
waarbij de beslispunten 1 en 2 uit het ontwerp-besluit worden 
geschrapt. 

 
Conclusie 
De commissie geleidt het raadsvoorstel door naar de raadsvergadering van 
3 november als bespreekstuk. Het college draagt zorg voor een aangepast 
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voorstel (huidige beslispunten 1 en 2 worden uit het ontwerp-besluit 
geschrapt). 
De fracties van CDA, Inwonersbelangen en D66 hebben aangegeven een 
amendement of een motie te overwegen.  
 

  

8. Raadsinformatiebrief (16R.00511) kwartaalrapportage Q2 2016 
Ferm Werk 
Deze raadsinformatiebrief is geagendeerd op verzoek van de fractie van het 
Inwonersbelangen. 
 
Commissie 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het 
volgende: 

 Opbouw van de rapportage 

 Uitvoering van de eerder gestelde opdrachten aan het college vanuit 
de raad 

 Bedrijfsbezoeken collegeleden / gesprekken met werkgevers n.a.v. 
arbeidsmarkt 

 Uitstroom vanuit de bijstand / groep mensen die reeds langdurig in 
de bijstand zit 

 Buddy’s 

 Toestroom van statushouders 
 
College 
Wethouder Koster gaat in op de inbreng van de commissie en beantwoordt 
de vragen uit de commissie. Zij zegt daarbij toe dat in de aanbiedingsrib van 
de rapportage over kwartaal 3 nader wordt ingegaan op de onderdelen van 
het amendement, zoals dat is aanvaard door de raad in de vergadering van 
28 januari 2016 bij de behandeling van het voorstel vaststellen nota beleid 
participatie, werk en inkomen. 
  
Conclusie 
De commissie besluit dat de raadsinformatiebrief voor dit moment voldoende 
besproken is.  

 

  

9. Raadsinformatiebrief (16R.00559) mantelzorgnotitie gemeente 
Woerden 2016 
Commissie 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het 
volgende: 

 Rol van de overheid versus (de zelfstandigheid van) mantelzorgers 

 De motie over dit onderwerp uit 2014 

 Maatwerk naar mantelzorgers 

 Respijtzorg  

 Registreren van mantelzorgers 
 
College 
Wethouder Koster gaat in op de inbreng van de commissie beantwoordt de 
vragen uit de commissie.  
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Conclusie 
De commissie besluit dat de raadsinformatiebrief voor dit moment voldoende 
besproken is.  

 

  

10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur. 

 

 
Zie volgende pagina voor lijst van aanwezigen 



Lijst van aanwezigen 

 

 

Fractie  Raadsleden   Fractieassistenten 

      CDA  A. Draisma   J.W.P. Boere 

 H.R.M. Ekelschot    

 M.L.A. Hollemans    

 P.J. van Meijeren    

 A. Noorthoek    

 V.S.M. Streng    

 T. van Soest-Vernooij    

      D66  G.F. Becht   T. Boersma 

 G.J.C.J. Eissens   T. van den End 

 H.J. Hoogeveen   J. de Kort 

 S.A.J. van Megen    

 R.B. Niewold    

      Inwonersbelangen  H.A. van Assem   E. van Deutekom 

 J. Arentshorst   J. Sistermans 

 T.J.R. Peters   G.C. Weerelts 

 J.L.M. van Rensen    

      Progressief Woerden  J. IJpma   J.G. Franken 

 L. Issarti   A. de Jong 

 M.H.T. van Noort   G.C.H. van der Lit 

 J.J. Vierstra    

      ChristenUnie-SGP  S.C. Brouwer   H.J. de Jonge 

 H. van Dam   H.T. Bulk 

 H. van der Griendt   D. van der Wind-Hoogeveen 

      LijstvanderDoes  J.C. van der Does   A. Bolderdijk 

 C. van Iersel   C. Postma-van Iersel 

 M.A.H. Kingma    

      VVD  R.C.L. Bakker   F.J.D. Bos 

 I. Berkhof-de Vos   R.J. Kunst 

 S. van Hameren    

      STERK Woerden  W. den Boer   R. Vrolijk 

  E.L. Bom   J.V. Buerman 

      
      

Voorzitter  H.A. van Assem 

      
College  Burgemeester V.J.H. Molkenboer 

  Wethouder M.J. Schreurs 

  Wethouder T.H.D. de Weger 

  Wethouder Y. Koster 

  Wethouder M.H. Stolk 

  Wethouder H.M.M. Haring 
       

Griffie  E.M. Geldorp 

  O. Vliegenthart 


