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 datum  woensdag 13 september 2017  

 opening  20.00 uur sluiting 22.30 uur 
     

  
  

1. Opening 
  

 

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 
 

  
  

2. Spreekrecht burgers 
  

 

Eventuele bijdragen van insprekers zijn terug te luisteren bij de betreffende vergadering 
op gemeenteraad.woerden.nl en indien van toepassing gepubliceerd bij het betreffende 
agendapunt. 
 
Er zijn geen aanmeldingen ontvangen voor het spreekrecht. 
 

  
  

3. Vaststellen van de agenda 
  

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

  
  

4. Vaststellen van de besluitenlijst 
  

 

De besluitenlijst van de vergadering van de commissie Welzijn van 7 juni 2017 wordt 
ongewijzigd vastgesteld. 
 

  
  

5a. Vaststellen langetermijnagenda september 2017 
  

 

Mevrouw Streng (CDA) vraagt naar de status van actie T-341 (capaciteitsproblemen 
Sociaal Domein). Wethouder Koster geeft aan dat er deze week een 
raadsinformatiebrief naar de raad komt. De vacatures zijn inmiddels ingevuld. 
 
De heer Becht vraagt om de in de raadsinformatiebrief inzake techniekonderwijs 
toegezegde vervolginformatie toe te voegen aan de LTA. De heer Haring geeft aan dat 
een volgende raadsinformatiebrief ter bespreking in november naar de raad komt.  
 
De langetermijnagenda van de commissie Welzijn van september 2017 wordt met 
inbegrip van bovenstaande vastgesteld. 
 

  
  

5b. Hamerstukkenlijst 
  

 

De hamerstukkenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 
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6. Terugkoppeling verbonden partijen en regionale samenwerking  
  

 

Er wordt geen terugkoppeling gegeven. 
 

  
  

7. Rondvraag  
  

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 

  
  

8. Raadsinformatiebrief (17R.00446) Infrastructuur ondersteuning 
rondom (echt)scheidingssituaties 

  

 

Commissie 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het volgende: 

 Forse scheidingsproblematiek in Woerden met ernstige consequenties op 
verschillende vlakken 

 Kansen van preventieve maatregelen 

 Betrekken van verloskundigenpraktijken en kerken 

 Inspanningen om relatiebreuken te voorkomen of te verzachten 

 Terughoudendheid om de gemeente een rol toe te bedelen in de privésfeer van 
inwoners 

 Focus op kinderen of ouders 

 Verantwoordelijkheid voor de gemeenschap om de ouders heen 

 Belang inrichten infrastructuur voor het kind 

 Vraag of de gemeente de meest logische plek is voor de toegang tot hulp in 
relatie tot de deskundigheid bij de gemeente 

 Vormen van een expertgroep op dit gebied 

 Gebruik bijzondere bijstand voor relatiebemiddeling 

 Rekening houden met de groep die geen hulp wenst 

 Woningbehoefte na relatiebeëindiging 

  
College 
Wethouder Haring beantwoordt de verschillende vragen uit de commissie. Hij geeft aan 
dat de inzet van het college niet in eerste instantie is gericht op het voorkomen van 
scheidingssituaties. De (preventieve) acties richten zich in het bijzonder op het 
voorkomen van problemen voor de kinderen. De hulp wordt geboden door professionals.  
 
Wethouder Koster gaat in op de functie van Kwadraad Maatschappelijk Werk, ook in 
relatie tot het voorkomen van een scheiding. Zij zal WoerdenWijzer vragen om meer 
informatie op te nemen op de website over de toegang tot Kwadraad.  
 
Conclusie 
De commissie besluit dat de raadsinformatiebrief voor dit moment voldoende besproken 
is. 
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9. Ferm Werk (vastgestelde begroting 2018, stand van zaken acties 
Langetermijnagenda, rapportage 2e kwartaal 2017 en brief 
Rekenkamercommissie) 

  

 

Commissie 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het volgende: 

 
Ambities en investeringen 

 Investeringen als vertaling van beleidskeuzes 

 Ruimte geven voor innovatie door professionals 

 Het niet kunnen bieden van garanties in relatie tot de forse investeringen 

 Belang van toekomstperspectief voor een jonge groep 

 Het inzicht van Ferm Werk over wat tot nu wel of niet tot resultaat leidt 

 Inhuur van externen om de corebusiness van Ferm Werk uit te voeren 

 Kansen van werk in de Woerdense maakindustrie 

 Relatie tussen de groei van de mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt en de verschraling van de zorg in Woerden 
 
Besluitvorming raad 

 Belang van de kaderbrief van Ferm Werk in de P&C-cyclus 

 De wijze van verwerking van het tekort in 2017 

 Complimenten voor de snelheid van de inzichtelijke kwartaalrapportages 

 Verwachtingen met betrekking tot het voeren van een debat bij de begroting 

 Herkenning van de kritiek vanuit de Rekenkamercommissie met betrekking tot de 
informatievoorziening 

 Het in staat stellen van de raad om onderbouwde keuzes te maken 

 Dringend verzoek om in oktober te weten wat werkt zodat keuzes gemaakt 
kunnen worden 

 
De gemeenschappelijke regeling Ferm Werk 

 Het monopolie van Ferm Werk in de uitvoering van ambities van de raad 

 Het rendement van het middel Ferm Werk 

 Noodzaak om duidelijke keuzes te maken ten aanzien van de toekomst van Ferm 
Werk in plaats van jaarlijks hetzelfde te constateren 

 Aanpassing van de governancestructuur ter versterking van de rol van de raad 

 Het in stelling brengen van de nieuwe raad om keuzes te maken over de scope 
en het construct Ferm Werk 

 
College 
Wethouder Koster reageert op de vele vragen en opmerkingen uit de commissie. De 
wethouder zit met veel dezelfde vragen als de commissie met betrekking tot wat wel of 
niet werkt. Landelijk vindt er hier intensief onderzoek naar plaats. Zij is echter benieuwd 
waarom een merendeel van de commissie van mening is dat dat de investeringen niet 
tot resultaat zullen leiden. 
 
De wethouder gaat in op de groei van het aantal mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt en schetst welke ontwikkelingen tot deze groei hebben geleid. De 
screening van het bestand heeft opgeleverd dat een bijzonder kleine groep in 
aanmerking komt voor nieuw beschut werk. Het is niet realistisch om te veronderstellen 



 commissie Welzijn | besluitenlijst 
 
 
 

    
 
 

 
 

4 van 5 

dat de uitstroom hoger kan zijn dan de genoemde 20 procent in verband met de grote 
groep inwoners met een (te) grote afstand tot de arbeidsmarkt. Mogelijk dient de focus 
van de gemeente verlegd te worden bij deze groep van uitstroom naar participatie. 
 
Het is volgens de wethouder een terechte vraag of Ferm Werk het juiste vehikel om 
onze doelstellingen te realiseren. Waarschijnlijk zal eind dit jaar een voorstel volgen voor 
een gedeeltelijke aanpassing van de Gemeenschappelijke regeling. Volgens de 
wethouder zou een fundamentele afweging door de nieuwe raad gemaakt moeten 
worden.  
 
Bij de begrotingsbehandeling van oktober krijgt de raad inzicht in de knoppen waaraan 
de raad kan draaien in het Sociaal Domein en met betrekking tot Ferm Werk. De 
wethouder kan nog geen uitspraak doen over de wijze van verwerking van het tekort in 
2017.  
 
Wethouder Koster zegt toe na te gaan bij Ferm Werk welke instrumenten er worden 
ingezet die succesvol lijken te zijn en de raad daarover te informeren. 
 
Conclusie 
De discussie rond Ferm Werk krijgt een vervolg bij de begrotingsbehandeling. 
 
De griffie zal in overleg met de commissievoorzitter een overleg plannen voor een 
gesprek tussen de woordvoerders en de Rekenkamercommissie.  
 

  
  
  

10. Sluiting 
  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur. 
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Fractie  Raadsleden   Fractieassistenten 

      CDA  A. Draisma   J.W.P. Boere 

 H.R.M. Ekelschot   R. Hofma 

 M.L.A. Hollemans   A.L.E. van der Tol 

 P.J. van Meijeren    

 A. Noorthoek    

 V.S.M. Streng    

 T. van Soest-Vernooij    

      D66  G.F. Becht   J. de Kort 

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

 T.J. Boersma    

 S.A.J. van Megen    

 R.B. Niewold    

      Inwonersbelangen  H.A. van Assem   C. Arentshorst 

 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   F.J.C. van Hout 

      STERK Woerden  W. den Boer   H.P. Hammelburg 

  E.L. Bom   L.M. Ruyten 

     R. Vrolijk 

      
      

Voorzitter  H.A. van Assem 

  M.L.A. Hollemans 

 
College  Burgemeester V.J.H. Molkenboer 

  Wethouder I.A.M. ten Hagen 

  Wethouder Y. Koster 

  Wethouder M.H. Stolk 

  Wethouder H.M.M. Haring 
  

 Griffie  E.M. Geldorp 

  O. Vliegenthart 

  W. Plukaard 
    


