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 datum  donderdag 12 oktober 2017  

 opening  20.00 uur sluiting 23.31 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 wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht. 
 

  
  

3. Vaststellen agenda 
  

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

  
  

4. Veiligheid (programma 1 – deels) 
  

 

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

 Voortzetting integraal veiligheidsdebat 

 Inzet van BOA’s 

 Voorstel gedaan over pilot BOA’s in raadsinformatiebrief Veiligheid 

 Inzet op gebiedsgericht werken 
 
College 
Burgemeester Molkenboer beantwoordt de vragen uit de commissie. Hij geeft aan dat 
het veiligheidsdebat in januari voortgezet kan worden.  
 

  
  

5. Sociaal Domein (programma 3) 
  

 

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

 
Algemeen 

 Verbetering opzet en structuur begroting 

 Prestatie-indicatoren 2015 terugzien als basis voor informatievoorziening 

 Succes van de werkconferentie Sociaal Domein 

 Ambitieniveau en gevolgen voor transformatie 

 Relatie tussen herijking beleidsdoelstellingen en Staat van Woerden 
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 Waardering voor de inspanningen vanuit het college voor de Staat van Woerden 

 Wens integrale aanpak schuldhulpverlening 

 Maatregelen m.b.t. sociaal domein in het regeerakkoord 

 Tekorten oplossen binnen of buiten het Sociaal Domein 

 Beperkte aandacht voor ouderen in begroting 

 Kantelpunt 18- en 18+ 

 Efficiencyverbetering in de zorg 

 Doel van de reserve sociaal domein 

 
Werk, inkomen en participatie 

 Beperkte ambities op het gebied van Werk en inkomen 

 Verhoging bijdrage Ferm Werk 

 Noodzakelijke ontwikkeling bij Ferm Werk 

 Ontbreken van relatie tussen extra inzet Ferm Werk en verhoging uitstroom 

 Investeringen die niet leiden tot besparingen 

 Verschillende vormen van participatie 

 Blijvende inzet op (arbeids)participatie van alle inwoners 

 Vraag naar de wijze van inzet van het participatiebudget 

 Ambities bepalen per doelgroep 

 Wens tot debat over begrip participatie en de rol van Ferm Werk daarin 
 
College 
Wethouder Koster en wethouder Haring reageren op de vragen en opmerkingen uit de 
commissie.  
 
Wethouder Koster herkent zich niet in het genoemde beperkte ambitie- en 
transformatieniveau van het programma. Ook deelt zij de opmerkingen niet dat de 
resultaten van de inspanningen niet zichtbaar zijn. 
 
Recentelijk is de evaluatie van het Sociaal Domein afgerond. Deze evaluatie zal in de 
tweede helft van oktober aan de raad aangeboden worden. 
 
Voorts geeft zij aan dat er afspraken zijn gemaakt over integrale schuldhulpverlening, 
namelijk over de gekantelde aanpak. De raad wordt over de uitwerking nog nader 
geïnformeerd. De scenariokeuze in de begroting is wel van belang voor de uitvoering 
van de aanpak. 
 
De reden waarom er weinig over ouderen in de begroting wordt gesproken komt doordat 
door de raad besloten is geen doelgroepenbeleid te voeren. Toch wordt door het college 
specifiek aandacht besteed aan ouderen. Voor het einde van het jaar zal nog een 
raadsvoorstel met betrekking tot ouderenbeleid nog naar de raad toekomen. 
 
Met betrekking tot Ferm Werk geeft zij aan dat het zeker niet vanzelfsprekend is dat het 
lukt om mensen uit het bestand van Ferm Werk aan het werk te helpen. Echter is de 
kans voor een groep die een dermate grote afstand heeft tot de arbeidsmarkt zeer 
beperkt geworden om weer (duurzaam) te gaan participeren in de samenleving. 
Noodzakelijk is het hierbij om nader te spreken over het begrip participatie. De 
wethouder gaat daarbij graag met de raad in debat over deze kwestie. 
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Wethouder Haring gaat onder andere in op het voorkomen van tekorten en het verlagen 
van de kosten op termijn. Hij geeft aan dat bij het vaststellen van (meerjarig) budget is 
uitgegaan van de middelen die beschikbaar zijn gesteld door het Rijk. Dit zijn niet de 
bedragen die moeten worden uitgegeven, maar de gemeente probeert hier juist binnen 
te blijven. Hiervoor worden verschillende inspanningen door de gemeente gedaan.  
 
Aangekondigde moties en amendementen 

 Progressief Woerden - amendement PW aanpassing scenario 2 

 CU/SGP - motie toekomst instrument Ferm Werk 

 CU/SGP - motie discussie over participatie 

 CU/SGP - amendement oplossen tekorten Sociaal Domein binnen reserve SD 

 D66 - amendement inzet op 18- en 18+ 

 VVD - aangepast scenario 
 

  
  

6. Cultuur en economie (programma 4 – deels) 
  

 

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

 Projecten van Woerden Werkt 

 Economisch actieplan en de profilering van Woerden 

 Verhoging van het ambitieniveau op het gebied van economie 

 Afnemende werkgelegenheid 

 Koppeling cultuur met jeugd 

 Aandacht voor amateurcultuur en vertegenwoordiging in Cultuurplatform 
 
College 
Wethouder Koster en Haring beantwoorden de vragen uit de commissie. . 
 
Wethouder Koster licht toe dat het Cultuur Platform Woerden een, door de gemeente 
gefinancierde, organisatie is die feitelijk de gemeentelijke subsidiebeleid op dit gebied 
uitvoert. 
 
Voorts geeft wethouder Haring aan dat afname van werkgelegenheid onder andere komt 
door de afname van arbeidsplaatsen op MIddelland. De leegstand van kantoren op 
Middelland is een reden voor transformatie richting woningbouw. Hij gaat nader in op de 
ambities die zijn vastgesteld in het Economisch Actieplan 2015, de jaarlijkse 
update/prioriteitenlijst en initiatieven die worden genomen om de economie te 
stimuleren. De plekken om bedrijven te vestigen in Woerden zijn echter beperkt. 
 
Aangekondigde moties en amendementen 

 VVD – Amendement verhoging ambitieniveau economie 
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7. Onderwijs en sport (programma 5) 
  

 

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

 Informatie over onderzoeken als basis voor besluitvorming over 
onderwijshuisvesting 

 Leegstaande klaslokalen 

 Anticiperen op ontwikkelingen onderwijshuisvesting 

 Aandacht voor onderwijs voor hoogbegaafden en zorgonderwijs 

 Preventie schoolverlaters in een vroeg stadium 

 Subsidieverordening voor stimulering jeugdleden 

 Trimbaan in Woerden 

 Vergoeding van kosten voor deelname voor- en vroegschoolse educatie 

 Aansluiting onderwijs met arbeidsmarkt 

 Bekostiging en inzet combinatiefunctionarissen 
 
College 
Wethouder Haring en wethouder Stolk beantwoorden de vragen uit de commissie.  
 
Wethouder Haring geeft m.b.t. doordecentralisatie onderwijshuisvesting aan dat dit 
samen met de schoolbesturen wordt voortgezet. Voorts geeft hij aan dat dit onderwerp 
terugkomt in de taskforce. De raad wordt geïnformeerd over onderwijshuisvesting in het 
geval dat dat nodig is. 
 
De raad wordt nog nader geïnformeerd over het vervolg met betrekking tot het 
techniekonderwijs. Daarbij zal ook worden ingegaan op de landelijke ontwikkelingen 
over de verschuiving van faciliteiten van het voortgezet onderwijs naar het MBO. 
 
De wethouder geeft een toelichting op de gevallen waarin vrijstelling wordt verleend van 
de leerplicht. Wanneer ouders melden dat hun kind niet geschikt is om naar school te 
gaan kan hiervoor volgens de wet vrijstelling worden verleend. De wethouder geeft 
hierbij aan dat de gemeente voor het verlenen van vrijstelling hierin uiterst terughoudend 
is waarbij eerst goed gekeken wordt of alle mogelijkheden uitgeput zijn.  
 
De vraag van mevrouw Kingma (LijstvanderDoes) naar de reden voor het kosteloos 
aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie bij bepaalde groepen wordt schriftelijk 
beantwoord. 
 
Wethouder Stolk geeft aan dat in de uitwerking van het Speelplan aandacht is voor 
apparaten in de buitenruimte voor volwassenen. In het kader van sportstimulering wordt 
erop ingezet om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Deze lijn wordt doorgetrokken in 
beleidsprogramma, de visie Spelen, Sport en Bewegen. Daarbij wordt ook het 
Beweegteam breed ingezet. 
 

  
  
  

8. Sluiting 
  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.31 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   J.A. Berkheij 

 M.H.T. van Noort    

 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   L.P.T. van Leeuwen 

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

 I. Berkhof-de Vos   S.A. Onrust 

 S. van Hameren   F.J.C. van Hout 

      STERK Woerden  W. den Boer   H.P. Hammelburg 

  E.L. Bom   R. Vrolijk 

      

      
      

Voorzitter  T. van Soest 

 
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 
    


