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1. Opening
Voorzitter Van Geelen opent de vergadering en heet allen welkom.
Hij meldt dat de heer Van Hameren niet aanwezig kan zijn vanwege gezondheidsproblemen.
De heer Den Boer komt iets later. De heer Brouwer is afwezig vanwege ziekte.
De voorzitter deelt mee dat de afgelopen dagen het VNG-congres in Ulft over het Bestuursakkoord is
gehouden. Het voltallig college van de gemeente Woerden was daarbij aanwezig. Hij geeft wethouder Ypma
het woord voor een kort verslag van de bijeenkomst.
Wethouder Ypma meldt dat het een roerig congres was. Er werd veel gelobbyed.
De raad had het college op pad gestuurd met een duidelijke boodschap: een prachtig bestuursakkoord, maar
de voorwaarden om het uit te voeren zijn ontoereikend, met name de financiële voorwaarden. De voorzitter
van het congres, mevrouw Jorritsma, meldde dat paragraaf 6.1 over werk uit het voorstel wordt gehaald. Na
een schorsing meldde het VNG-bestuur over dit punt terug te willen naar de onderhandelingstafel. Intussen
start wel het wetgevingstraject, en daar zal de lobby ook op gericht worden. Wethouder Ypma heeft plenair
gepleit voor het meegeven van een heel duidelijk mandaat aan de onderhandelaars. Om de re-integratie en
de WSW te kunnen blijven uitvoeren moet er bijna 300 miljoen euro extra bijkomen. Voor het noemen van
een bedrag kreeg zij niet veel bijval.
Uiteindelijk was 86% voor het voorstel van het VNG-bestuur om akkoord te gaan met het bestuursakkoord
met uitzondering van paragraaf 6.1. Woerden heeft tegen gestemd, omdat het college de opdracht had
meegekregen alleen akkoord te gaan wanneer zeker is dat er budget beschikbaar gesteld wordt.
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Wethouder Ypma is tevreden met het feit dat de hele VNG het signaal heeft afgegeven dat zij de
verantwoordelijkheden voor de jeugdzorg, de Wmo en de Wet Werken naar Vermogen willen dragen, maar
wel onder de juiste voorwaarden. Voor de Wet Werken naar Vermogen zijn die voorwaarden er nog niet en
daarvoor gaat de VNG terug naar de onderhandelingstafel. Het Kabinet is nu aan zet.

2. Vaststellen agenda
Er is een raadsinformatiebrief Sociale Zaken verspreid. Besloten wordt deze in september te behandelen,
nadat de werkconferentie hierover heeft plaatsgevonden.
Net voor de vergadering is een stuk uitgereikt: Prognose stelselmaatregelen Wmo. Besloten wordt dit stuk te
betrekken bij de integrale behandeling volgende week.
De agenda is vastgesteld.

3. Spreekrecht burgers
Er hebben zich geen burgers gemeld die gebruik willen maken van het spreekrecht.

4. Vaststellen besluitenlijst Commissie Welzijn 11 mei 2011
Tekstueel: blz. 1, opening: Voorzitter was de heer Van Geelen en niet de heer Rijnders.
De besluitenlijst wordt met deze wijziging goedgekeurd en vastgesteld.

5. Vaststellen termijnagenda, lijst met toezeggingen en openstaande moties
De termijnagenda wordt vastgesteld.

6. Rondvraag voor raadsleden
De heer Hoogerbrugge (CDA) heeft twee vragen:
1. In de commissievergadering van januari is toegezegd dat de meerjarenbegroting van De Sluis binnen drie
maanden terug zou komen in de vergadering. Nu na 5 maanden is dat nog niet gebeurd. Wanneer komt de
meerjarenbegroting op de agenda?
2. Met de werkgroep re-integratie is besproken hoe de verantwoording aangeleverd zou moeten worden.
Maar gewenst is ook nog een integrale verantwoording van de hele sociale termijn. Dit is actueel omdat de
RAWB in een brief van 29 mei 2011 daar specifiek om vraagt. Komt er nog een integrale verantwoording?
Beantwoording door de wethouder
Wethouder Ypma beantwoordt de vragen.
1. De gemeente Woerden heeft De Sluis gevraagd een vierde scenario te ontwikkelen en dat is nog niet
ontvangen. Dit scenario is nodig om de begroting voor te kunnen leggen aan de raad. De wethouder zegt toe
hier navraag naar te doen.
2. De rapportage gebeurt per kwartaal. Wanneer de raad meer rapportages wil, dan hoort de wethouder dat
graag. Dit zal wel extra tijd en geld gaan kosten. Zij kan dit indien gewenst doorrekenen, zodat de raad een
afweging kan maken.
Reactie vanuit de commissie
De heer Hoogerbrugge (CDA) zal dit in de werkgroep bespreken. Hij dacht dat de wethouder andere
toezeggingen had gedaan.

7. Presentatie van de activiteiten van het Millenniumplatform door Frans Lander
De heer Lander houdt een presentatie over de Millenniumdoelstellingen en het Millenniumplatform.
Vragen commissieleden aan de heer Lander
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De heer Abarkane (PW) wil de vraag van de heer Lander of het platform wellicht in het stadhuis kan
vergaderen doorgeven aan het college. Wat zou de gemeente nog meer kunnen doen voor het
Millenniumplatform?
De heer Lander antwoordt dat communicatie heel erg belangrijk is. Het platform zou graag af en toe een
berichtje plaatsen op de pagina’s van de gemeente in de plaatselijke krant. Ook wil het platform graag dat de
website van het platform gekoppeld wordt aan de website van de gemeente, zodat de burgers direct kunnen
doorlinken. Daarbij is het beschikbaar stellen van faciliteiten door de gemeente, zoals vergaderruimte
inclusief koffie en thee, heel prettig.
Mevrouw Stouthart (CU/SGP) leest op het uitgereikte blad dat samengewerkt wordt met het
Regentencollege Gereformeerden Tehuis voor Oude Lieden en Wezen. Wie zijn dat?
De heer Lander antwoordt dat dit een van de oudste stichtingen in Nederland is. De stichting is rijk en
ondersteunt allerlei goede doelen. De stichting steunt het platform voor drie jaar lang in een project voor
weeskinderen in Malawi en voor vijf jaar in een project in Benin.
De heer Niewold (D66) vindt het een goed initiatief. Hij vraagt in hoeverre de bibliotheek betrokken wordt bij
het platform als plek waar lezingen e.d. kunnen worden gehouden
De heer Lander vindt dit een goede vraag. In de bibliotheek kunnen exposities worden gehouden wanneer
daar na de verbouwing ruimte voor is. Ook is er straks ruimte om bijeenkomsten te houden. De bibliotheek is
een belangrijke publieke plek voor informatie en documentatie.
De heer Van Ekeren (IB) is betrokken bij het millenniumplatform en het zou volgens hem heel plezierig zijn
wanneer leden van de commissie af en toe meegaan naar het platform om ideeën aan te leveren en
ingangen te vinden. De raad en het college hebben per slot van rekening het idee om een
millenniumgemeente te worden omarmd. Vindt de heer Lander dit een goed idee?
De heer Lander is blij dat er drie raadsleden lid zijn van het Millenniumplatform. Er komt goede input van die
kant.
Reactie wethouder Duindam
De wethouder meldt dat tot nu toe vooral de burgemeester betrokken was bij het platform, maar dat hij zich
er nu ook meer mee gaat bezighouden. Uit de inzet van de heer Lander en anderen blijkt weer hoe sterk een
samenleving kan zijn.
De wethouder zegt toe dat het platform vergaderfaciliteiten in het stadhuis kan gebruiken. Ook het doorlinken
van de website zal in gang gezet worden. Tenslotte zegt de wethouder toe dat af en toe berichten van het
platform meegenomen kunnen worden op de gemeentepagina’s in de krant.
Uiteraard kunnen de raadsleden ook zelf actief participeren.
Over eventuele financiële middelen moet de raad beslissen. Die kan daartoe initiatief nemen.
De voorzitter dankt de heer Lander voor zijn presentatie.

8.

Raadsvoorstel inzake jaarverslag en jaarrekening 2010, onderdeel Welzijn

De voorzitter noemt de volgende spelregels: geen algemene beschouwingen en bij het onderwerp blijven.
Onderwerp is het programma Betrokken, Jong en Levendig.
Eerste termijn commissieleden
De heer Van Ekeren (IB) meldt dat Inwonersbelangen ervoor kiest in de commissie Middelen integraal op het
jaarverslag en de jaarrekening in te gaan.
De heer Rijnders (VVD) geeft aan dat de VVD-fractie dit ook zal doen.
De heer Niewold (D66) heeft twee vragen/opmerkingen.
In het jaarverslag 2010 wordt gemeld dat de versterking van de wijkfunctie van de steunpunten in gang wordt
gezet (2.2.3). Hij wil graag zien dat het college dit stelt binnen het kader van de civil society, waar veel over
gepraat wordt. In hoeverre zijn er door het college initiatieven genomen om de wijkfunctie nog meer te
versterken? Vindt het college dat de initiatieven voldoende zijn?
Ten tweede: wat betreft de digitale sociale kaart wordt gesteld dat diverse betrokken partijen verschillen
vertonen bij het aanbieden van diensten en producenten, waardoor deze moeilijk met elkaar te vergelijken
zijn. Hoe ver is het overleg met Stichting MEE over het verbeteren van de sociale kaart gevorderd?
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De heer Hoogerbrugge (CDA) wil zijn complimenten geven over de leesbaarheid van het stuk. Hij vraagt
waarom de kolom ‘gerealiseerde doelen’ niet naast de kolom ‘wat willen we bereiken’ staat. Die staan nu drie
pagina’s uit elkaar en dat is lastig.
Pag. 63, nr. 245, UWV: het uitvoeringsplan heeft vertraging opgelopen. Vorig jaar werd juist steeds gezegd
dat de samenwerking met het UWV zo goed verliep. Hoe zit dat?
Pag. 63, nr. 246: De klantproblematiek rond de nieuwe aanvragen is zodanig dat geen gladde aanvraag
meer bestaat. Daardoor kost de afhandeling van de aanvragen meer tijd. De heer Hoogerbrugge schrikt
hiervan. Het zou juist minder tijd moeten gaan kosten.
De heer Abarkane (PW) vindt dat het verslag er positief uitziet, er zijn veel doelen gerealiseerd. Hij heeft drie
vragen:
– Nog niet zo lang geleden is besproken dat de regiotaxi niet zo goed functioneerde. Is dit intussen
verbeterd?
– Het niet realiseren van een aantal doelen zou te maken hebben met het wegvallen van Plein 2. Zijn deze
doelen nu wel opgepakt en komen er nog meer consequenties van het faillissement van Plein 2.
– De samenwerking bij het re-integreren van medewerkers wordt steeds beter opgepakt, de samenwerking
met De Sluis gaat steeds beter. Wordt die lijn positief voortgezet?
De heer De Wit (CU/SGP) meldt dat de laatste vraag van de heer Abarkane ook bij zijn fractie leeft.
Doel 303 is niet geheel gerealiseerd omdat een aantal preventieactiviteiten niet heeft plaatsgevonden. Gaat
dat de komende jaren in het kader van het in stand houden van het verslavingsbeleid wel gebeuren?
Eerste termijn beantwoording wethouders
Wethouder Cnossen merkt op dat de heer Niewold gelijk heeft dat de trend vanuit de Wmo is dat alles
wijkgericht wordt ingezet. Het principe van de civil society zit door het hele denken en doen van het college
heen. Het lijkt de wethouder beter om dit voor 2010 te laten liggen en meer te bekijken of dit goed is
opgenomen in de toekomstplannen.
Wethouder Ypma geeft aan dat de sociale kaart haar blijvende aandacht heeft. In het nieuwe beleidskader
zal de wethouder een voorstel doen hoe dit te verbeteren. Uitgezocht wordt tot wanneer het contract met
MEE loopt en of dit zal worden verlengd. Dit komt terug in het nieuwe beleidskader.
De vertraging bij het uitvoeringsplan UWV heeft te maken met de landelijke bezuinigingen waardoor
prioriteiten verlegd zijn. Er wordt wel gewerkt aan de ketensamenwerking, ook met het Werkplein. Het
Werkplein in Leidsche Rijn gaat overigens in februari 2013 sluiten, als gevolg van de 600 miljoen bezuiniging
die het UWV moet doorvoeren. Geprobeerd wordt de werkgeversbenadering zo veel mogelijk gezamenlijk te
doen, zodat niet steeds andere instanties langskomen met dezelfde vraag, namelijk of er werk is voor de
betreffende doelgroep. Een mogelijkheid daartoe biedt het re-integratiehuis. Woerden wil graag een
regionale aanpak.
Het behandelen van de UWV-aanvragen kost meer tijd omdat de problematiek steeds ingewikkelder wordt.
De wethouder heeft geen nieuwe informatie gekregen over het functioneren van de regiotaxi op dit moment.
De wethouder ziet geen verdere consequenties van het faillissement van Plein 2.
De samenwerking met De Sluis verloopt zeer goed. Dit zal nader aan de orde komen wanneer de regionale
ontwikkeling sociale zaken op de agenda staat. De wethouder wil nadrukkelijk nog meer samenwerken met
De Sluis.
De GGD moet ook de broekriem aantrekken, waardoor een aantal preventieactiviteiten niet is uitgevoerd. De
gemeente heeft zich beperkt tot het primair onderwijs. Voor komend jaar is voor het verslavingsbeleid extra
budget uitgetrokken. Dat is in feite nieuw beleid.
Wethouder Duindam stelt dat de doelen en resultaten in het rapport drie pagina’s uit elkaar staan vanwege
het format waarin dit jaarverslag wordt gemaakt en wat in de auditcommissie is afgesproken. In de
e
auditcommissie zijn inmiddels nieuwe afspraken gemaakt. Dat is te zien in het 1 kwartaalverslag van dit
jaar.
Conclusie: De voorzitter concludeert dat de behandeling van dit stuk wordt overgeheveld naar de
Commissie Middelen. Daar zal besloten worden of het een hamerstuk is voor de raad.

9. Raadsvoorstel inzake bestuursrapportage voorjaar 2011, onderdeel Welzijn
Voor dit agendapunt gelden dezelfde spelregels als voor punt 8. De te bespreken onderwerpen zijn cultuur,
economie en milieu, jeugd, sport en onderwijs, zorg en welzijn en werk en inkomen.
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Eerste termijn commissieleden
De heer Van Ekeren (Inwonersbelangen) vindt dat met het invoeren van het bereiken van de collegedoelen
in het verslag een stuk duidelijkheid verloren gegaan is. De fractie vindt dat de bestuursrapportage
onvoldoende inzicht geeft in de plannen waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden. Veel moet nog
onderzocht worden en is afhankelijk van de zzb. De fractie vindt dat naar een andere vorm van
bestuursrapportage gezocht moet worden.
De rapportage geeft aan dat er een tekort is van € 75.000 voor deze termijn. Dat is ogenschijnlijk een klein
bedrag en dus is er een goede prestatie geleverd. Maar uit de financiële gegevens blijkt dat ook baten
die nog onzeker zijn al zijn ingeboekt. Ook zijn er nogal wat meevallers van buiten geweest, zoals uit de
algemene uitkeringen, dividend van de BIG en bijdrage vanuit de reserve WOZ. Als die meevallers er niet
waren geweest was het resultaat veel slechter geweest.
Zorg en welzijn: In het stuk staat dat de servicenormen onder druk staan omdat de gemeente zich niet focust
op het nemen van een besluit maar op het leveren van een voorziening. Hoeveel klachten heeft de
wethouder gehad en welke servicenormen worden er niet gehaald? Wat is de onduidelijkheid in de tien
servicenormen en hoe kan dat tot interpretatieverschillen leiden?
Is de kanteling niet eerder in te passen dan in 2012? Kan de gemeente zich niet vast voorbereiden door te
oefenen?
Mevrouw Van Rootselaar (CU/SGP) complimenteert de wethouder met de bestuursrapportage. Het is een
overzichtelijk, goed leesbaar stuk. Ook het resultaat is een verbetering ten opzichte van vorig jaar.
Doelstellingen zijn goed geformuleerd met concrete actiepunten. De nadelige afwijking van € 75.000 heeft te
maken met de gladheidbestrijding. Zouden deze kosten niet bij Onvoorzien kunnen worden ondergebracht?
In de bestuursrapportage wordt aangegeven dat een tweede Centrum voor Jeugd & Gezin in de gemeente
Woerden in ontwikkeling is. Wanneer gaat dit concreter worden? Ook staat genoemd dat onderzoek gedaan
zou worden naar de haalbaarheid en wenselijkheid van doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting.
Wat wordt hiermee bedoeld?
De fractie vindt het schokkend dat 40% van de aanvragen voor de WWB onterecht zijn. Wat is de oorzaak
hiervan en wat wordt eraan gedaan?
Extra inzet zal nodig zijn om de schuldhulpverlening op het huidige peil te houden. Wat houdt dit in en brengt
dit extra kosten met zich mee?
Wat betreft het gezondheidsbeleid wordt in de bestuursrapportage over districtsaanpak gesproken. Waar
hangt het van af of de gemeente Woerden daaraan mee gaat doen? Wat zijn de voordelen voor de
gemeente om dat wel te doen?
De heer Becht (D66) vindt de rapportage helder. Hij wil graag de vraag over de kanteling ondersteunen. Hoe
kan de professionalisering ook dit jaar zijn beslag krijgen?
Mevrouw De Jong (PW) sluit zich aan bij de complimenten voor dit heldere stuk. De fractie ziet bij de WWB
dat slechts 5% van de nieuwe instroom volgens de nieuwe methode in behandeling wordt genomen. Dat is
weinig, zeker in verhouding tot de gewenste 80%. Hoeveel personen zijn dit in absolute zin? De wethouder
heeft de hoop uitgesproken de 80% in de loop van 2011 te gaan halen. Hoe staat het er nu voor?
Hoe ver is het met het tweede Centrum voor Jeugd & Gezin en waar gaat dit komen?
Gesproken wordt over een verhoging van de subsidie voor de bibliotheek ter hoogte van de huurverhoging.
Hoe vindt het college dat te rijmen met de nu aangekondigde vermindering van het budget met 2 ton euro,
waardoor de huurverhoging wel door de bibliotheek zelf moet worden betaald?
De heer Hoogerbrugge (CDA) sluit zich aan bij de opmerkingen over de kanteling. Hij wil dit graag verder
bespreken in het juni-overleg, evenals de vragen over de bibliotheek.
De heer Rijnders (VVD) geeft aan dat de fractie volgende week tijdens de integrale behandeling uitgebreid
op de rapportage zal terugkomen. Nu wil hij melden dat de fractie blij is met de bestuursrapportage. De
collegedoelen worden heel concreet genoemd. Wel belangrijk is dat de voortgang van het dekkingsplan op
bladzijde 22 goed in de gaten wordt gehouden.
De fractie gaat mee in de eerder gestelde vragen over het naar voren halen van de kanteling.
Tijdens een eerdere commissievergadering is al aangegeven dat er bij de Wmo sprake is van een
weeffoutje. Het tekort van € 265.000 zou binnen de begroting opgelost moeten worden. Gezien de huidige
situatie kan de VVD wel akkoord gaan met het ten laste brengen aan de Wmo-reserve
Eerste termijn wethouders
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Wethouder Cnossen geeft aan dat de vraag over gladheidbestrijding bij de Commissie Ruimte of de
Commissie Middelen thuishoort.
Op blz. 15 van de rapportage is een zinnetje gewijd aan de doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting.
Op dit moment is de gemeente verantwoordelijk voor de huisvesting. Of dit meer naar de scholen zelf kan
worden toegeschoven moet nog onderzocht worden. Het gaat daarbij om haalbaarheid en wenselijkheid
voor gemeente en scholen. Zij zal dit op termijn oppakken en wil hierbij de commissie en de gemeente
betrekken.
Wethouder Duindam wil de vragen over de bibliotheek overbrengen naar de Commissie Middelen.
De heer Van Ekeren (IB) merkt op dat het uiteindelijk heel vaak over geld gaat. Een bestuursrapportage zou
dan altijd integraal behandeld moeten worden. Hoe gaan commissie en college daar mee om?
De wethouder antwoordt dat de commissie de agenda voor de commissievergaderingen bepaalt. De vragen
over gladheidbestrijding en bibliotheek gaan niet over beleidsinhoud, maar over het boeken van het bedrag.
Mevrouw De Jong (PW) vindt het verantwoordelijk stellen van de bibliotheek voor de verhuur van ruimtes wel
degelijk een beleidskeuze.
De wethouder begrijpt de beleidsinhoudelijke vraag van Progressief Woerden, maar gaat ervan uit dat dit bij
agendapunt 10 verder aan de orde komt.
Wethouder Ypma geeft aan dat het probleem met de servicenormen te maken heeft met het feit dat de
gemeente zich focust op de servicenormen op het moment dat de voorziening daadwerkelijk wordt geleverd,
en niet wanneer het besluit genomen wordt. Bij het leveren van de voorziening is de gemeente afhankelijk
van leveranciers. Daarom staat het zo beschreven.
Met de kanteling wordt niet gewacht tot 1 januari 2012. Op verschillende niveaus wordt hier al aan gewerkt.
Nu al wordt steeds meer gekeken naar de eigen kracht van inwoners. Bedoeling is te stimuleren dat mensen
minder claimgedrag vertonen maar zelf kijken naar mogelijkheden om mee te blijven doen. Met de
welzijnsorganisaties wordt al nadrukkelijk gewerkt aan het kantelen. Dit is opgenomen in het nieuwe
contract. Bedoeling is bijvoorbeeld veel meer wijkgericht te gaan werken. Volgende week komt de directeur
van Welzijn Woerden inspreken en aan haar kunnen nadere vragen gesteld worden.
De woonservicegebieden zijn bedoeld om verantwoordelijkheden te delen tussen verschillende organisaties
op het gebied van wonen, welzijn en zorg op wijkniveau. Het doel is dat inwoners zo lang mogelijk in hun
eigen buurt kunnen blijven wonen. De kanteling is het grote kader rondom het Wmo-beleidskader en komt
daar aan de orde.
De wethouder stelt voor om in september of oktober een bijeenkomst te organiseren met een aansprekende
spreker. Zij denkt aan Jos van der Lans. Hij heeft een interessant boekje geschreven: Er op af. Zij wil dit
boekje als een van de uitgangspunten nemen voor het nieuwe Wmo-beleidskader.
In Woerden wordt inderdaad een tweede Centrum voor Jeugd & Gezin geopend. Dit komt in het
Schilderskwartier. Eind 2011 wordt het centrum formeel geopend en de commissieleden zullen hiervoor een
uitnodiging ontvangen. Bij de opening wordt de Week van de Opvoeding betrokken, evenals het onderwijs.
Het Centrum voor Jeugd & Gezin is er ook voor het onderwijs, om de leerkrachten te ontzorgen.
De heer Van Velzen (ambtelijke ondersteuning) meldt dat de gemeente zichzelf de taakstelling heeft
opgelegd om alle nieuwe klanten die in het eerste kwartaal zijn binnengekomen binnen vier weken een reintegratieplan te geven. Dat is niet gehaald. De oorzaak hiervan is dat vorig jaar veel nieuwe reintegratieprojecten gestart zijn waardoor de caseload van consulenten is volgelopen. In het tweede kwartaal
lijkt herstel op te treden. Over het hele jaar zal 80% niet gehaald worden, maar het komt wel in de buurt. Per
kwartaal stromen tussen de 25 en 35 mensen in. 5% daarvan is direct geholpen. Dit zijn mensen die de
kortste afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
De wethouder meldt dat op het gebied van verslavingsbeleid een regionaal project wordt opgezet, samen
met de gemeentes Stichtse Vecht, Ronde Venen, Montfoort, Oudewater en Woerden, ondersteund door de
GGD. De wethouder wil hiervoor geen onderzoeken en beleidsnota’s hebben, maar een actieprogramma. De
wethouder zegt toe de commissie te informeren zodra dit actieprogramma er is.
De heer Van Eijk (ambtelijke ondersteuning) meldt dat het klantenbestand voor de WWB vorig jaar met 12%
is toegenomen. Dat komt voornamelijk door een toename bij de schuldhulpverlening. Op dit moment is er
een kleine formatie-uitbreiding om dit te kunnen aanpakken. Het is de vraag of dit voldoende is, wellicht komt
er verdere uitbreiding. Ook de zwaarte van de problematiek is toegenomen waardoor meer begeleiding
nodig is.
De wethouder voegt toe dat ook geprobeerd wordt in preventieve zin uit te breiden, in samenwerking met
een aantal vrijwilligersorganisaties. Dit gaat na de zomer lopen.
Mevrouw Van Rootselaar (CU/SGP) wijst nog op de mogelijkheid van het inzetten van sociaal raadslieden en
de Financiële Winkel in Utrecht.
De wethouder merkt op dat al wordt samengewerkt met de sociaal raadslieden. Zij zal zich oriënteren op de
Financiële Winkel in Utrecht.
De heer Van Velzen (ambtelijke ondersteuning) geeft aan dat voorheen alle intakes voor een aanvraag WWB
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gedaan werden door het UWV. Sinds twee jaar ligt dit meer bij de gemeente. Het blijkt dat veel mensen een
onterechte aanvraag indienen. De bedoeling is deze aanvragen al op het Werkplein af te wijzen, zodat ze
niet in de Woerdense administratie terecht komen. Dus 40% wordt niet ingenomen.
Conclusie: De voorzitter concludeert dat dit agendapunt is afgehandeld. Of dit een hamerstuk wordt of een
stuk ter behandeling in de gemeenteraad kan nog niet gezegd worden. De commissie komt volgende week
met haar finale oordeel.

10. Raadsvoorstel inzake juni-overleg, categorie 3 onderzoeken onderdeel
Welzijn
Voor dit agendapunt gelden dezelfde spelregels als voor agendapunt 9, aangevuld met de regel dat
terughoudendheid wordt verwacht bij zaken met een financieel aspect.
Eerste termijn commissieleden
De heer Becht (D66) begint bij Cultuurbeleid. De bibliotheek heeft een bezuinigingsopdracht van twee ton
euro die gericht is op huisvesting. De publieke reactie van de bibliotheek geeft een andere visie. De D66fractie vindt het reëel en noodzakelijk om de dialoog met de regiobibliotheek per direct op te pakken om te
kijken of een vorm van consensus is te vinden.
Punt 5, welzijnsbeleid Wmo: hoe wordt in de versobering van de bijdragen gekeken naar wat de specifieke
organisaties kunnen gaan bijdragen aan het versterken van de civil society?
Punt 6, oplopend tekort Wmo van 1,7 miljoen in 2015: de fractie ervaart een discrepantie met de gesprekken
die de fractie heeft gehad met het ambtelijk apparaat. Dit onderwerp wordt volgende week verder opgepakt.
Punt 19 en 20, re-integratie en Wet Sociale Werkvoorziening: dit zal na het juni-overleg in breder perspectief
worden besproken.
Mevrouw Stouthart (CU/SGP) denkt dat het soms noodzakelijk is dat er bezuinigd wordt of minder meer
wordt uitgegeven zodat er een gezond huishoudboekje is. Dat gaat in Woerden ook gebeuren. Gelukkig blijft
er nog heel veel mogelijk. Maar de fractie heeft nog wel een paar vragen over sommige bezuinigingen.
Punt 3, cultuurbeleid: waarom wordt er niet bezuinigd op het Kunstencentrum? Is er al een gescheiden
administratie van het theater en de muziekschool? In hoeverre lopen de bibliotheken in de kernen het risico
te moeten sluiten door de bezuiniging van € 200.000? Juist in de kernen zijn de bibliotheken vaak
ontmoetingsplaatsen en hebben ze een sociale functie.
Punt 4, onderwijsvoorzieningen: de fractie heeft gehoord dat er mogelijk één schoolbegeleidingsdienst komt.
Dat kan voor het bijzonder onderwijs problemen geven. Is het de wethouder bekend of deze
onderwijsinstellingen tegen hetzelfde tarief een eigen begeleidingsdienst kunnen kiezen?
De fractie is blij dat de Brede School in Harmelen doorgaat.
Punt 5 en 6, Welzijn en Wmo: Ook daar moet minder meer worden uitgegeven. De fractie heeft daar begrip
voor maar vindt het bedrag nogal fors. De fractie vreest voor de gevolgen van het bestuursakkoord, of dit nu
wel of niet wordt aangenomen. Er komen sowieso flinke bezuinigingen vanuit Den Haag. Door de kanteling
is er zeker te bezuinigen. Kan de wethouder zeggen hoe zij de komende drie jaar dit bedrag minder meer
denkt uit te geven? De fractie begrijpt niet dat op de Wmo bezuinigd wordt en niet op het theater. Over een
korting van € 40.000 op het wijkgericht werken heeft de fractie haar bedenkingen. Wat zijn de mogelijke
gevolgen hiervan?
Punt 7, zwembaden: dit blijft een probleem voor de fractie. Mevrouw Stouthart hoopt dat er in ieder geval
bezuinigd kan worden op het energiegebruik. Het mooiste zou zijn dat het zwembad Harmelen open kan
blijven door samenwerking met H2O en sporthal.
Het onderwerp Begraafplaatsen hoort niet in deze commissie, maar mevrouw Stouthart is benieuwd of de
mederaadsleden ervóór zouden zijn om te onderzoeken of het onderhoud van de openbare ruimtes
uitgevoerd zou kunnen worden door uitkeringsgerechtigden.
Punt 17: De fractie is blij dat de minima ontzien worden. Een aanbestedingsvoordeel op de kosten van de
collectieve ziektekosten en bewindvoering zou de fractie heel mooi vinden.
Punt 19 en 20, re-integratie en WSW. Dit punt baart de fractie grote zorgen. In de vorige periode heeft de
gemeente het gebouw van De Sluis gekocht, in de veronderstelling dat de gemeente wellicht 10 jaar
vooruitbetaald had. Daardoor drukt het gebouw de begroting. Maar het tegendeel is waar. Er gaat veel geld
naartoe, en met de plannen die Den Haag aan het bedenken is zal het nog moeilijker worden. De fractie
vraagt zich af hoe dit beheersbaar gemaakt moet worden.
Nog twee vragen:
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-

Klopt het dat De Sluis zelf verzocht heeft om de re-integratie te gaan uitvoeren, maar dat de prijzen
die hiervoor gevraagd worden niet marktconform zijn? Zo ja, hoe kan dat?
Er is een projectleider aangesteld terwijl het projectplan tijdens de vorige vergadering is
teruggetrokken. Staat dit er omdat verondersteld werd dat het plan werd aangenomen?

De heer Rijnders (VVD) heeft op dit moment enkele concrete vragen.
Punt 3, cultuurbeleid: de fractie heeft geen problemen met de redenering over de taakstelling voor de
bibliotheek. Maar hoe concreet is deze? Welke risico’s zijn er en voor wie? Wat gebeurt er wanneer er niet
genoeg partijen zijn die het gebouw willen delen? Wat is het verwachte risico van sluiting van vestigingen?
Punt 6, Wmo en welzijn: het in lijn brengen van de Wmo- inkomsten en –uitgaven, met name de
huishoudelijke hulp, is in lijn met de door de VVD gestelde kaders in de raad van mei. De bezuinigingen
uitvoeren door het treffen van inkomensafhankelijke maatregelen met betrekking tot de huishoudelijke hulp is
niet wenselijk vanuit een liberaal oogpunt gezien. Het nieuwe Wmo-beleidskader zal hier invulling aan
moeten geven. Het aangegeven verwachte effect van de kanteling van € 200.000 vindt de VVD nogal
beperkt. Het ambtelijk advies zegt: “Als de kanteling niet tot een afname van het aantal klanten leidt wordt de
huishoudelijke hulp voor de gemeente onbetaalbaar.” De fractie wil daar graag wat meer over horen.
Punt 17, ontzien van de minima: een goed punt dat de VVD-fractie onderschrijft.
Punt 22, recreatiebeleid: een goede zaak. De gemeente als partner en facilitator.
Mevrouw De Jong (PW) wil de wethouder herinneren aan haar vraag over de bibliotheek. Zij sluit aan bij wat
mevrouw Stouthart heeft gezegd over de functie van de bibliotheek in de dorpen.
Punt 18, inkomensvoorziening: hoe kan er bezuinigd worden op bemiddelingskosten voor de kinderopvang
ten behoeve van uitkeringsgerechtigden die in een re-integratietraject zitten? Gaat dit wel het gewenste
effect opleveren?
De heer Abarkane (PW) heeft een aanvullende vraag over de zwembaden. Het college streeft ernaar om in
2015 geen exploitatiekosten van het zwembad in Harmelen meer op de begroting te hebben. Hoe wordt
omgegaan met het Batensteinbad in Woerden?
Het college wil uitkeringsgerechtigden gaan inzetten bij begraafplaatsen. Vindt daar geen verdringing van
reguliere arbeid plaats?
De heer Hoogerbrugge (CDA) merkt op dat de Wet Werk & Bijstand en de Wmo de twee grote lijnen in het
sociale domein vormen. De fractie spreekt haar zorg uit over de bezuinigingen op de Wmo.
In het raadsvoorstel wordt uitvoerig ingegaan op een sterke samenleving. Het CDA denkt dat die tot stand
komt door een goede infrastructuur op het gebied van welzijn. Maar nu wordt opnieuw bezuinigd op welzijn.
Gaat dat niet een keer te ver? Welzijn heeft een preventieve werking. Het beroep op de schuldhulpverlening
neemt nu al toe en als dat doorzet door o.a. bezuinigingen op welzijn is dit geen goede zaak. Volgens het
CDA is er een sterke samenleving dankzij goede voorzieningen. Heeft de wethouder een visie op hoe die
ondanks de bezuinigingen in stand gehouden kan worden?
Wat betreft de Wmo blijft het CDA constateren dat 1,7 miljoen een aanname is. De kanteling zou uitkomst
moeten bieden.
Het CDA stemt nog niet in met het idee om het eerste uur huishoudelijk hulp door de cliënt zelf te laten
betalen. De fractie verwijst hiervoor naar de brief van FNV, Ango en Anbo over de compensatieplicht, maar
daarbij voert de wethouder ook een nieuw administratief systeem in voor de cliënt, terwijl de Wmo een
regelarme voorziening moet zijn. Waarom wordt niet gekozen voor een hogere eigen bijdrage?
Het CDA constateert dat de bezuinigingsideeën over cultuur nog mistig zijn. De gemeente wil wel stoppen
met allerlei subsidies, maar het budget blijft behouden voor cultuur. Misschien is er ruimte voor het initiatief
van het Cultuurplatform en het KUVO om een kunsthuis tot stand te brengen.
De bezuiniging op de bibliotheek met € 200.000 noemt de heer Hoogerbrugge 'schieten met losse flodders'.
Het college heeft besloten de huur te verhogen van € 9.000 naar € 318.000 en vervolgens wordt de
bibliotheek gekort met € 200.000, in te verdienen op onderverhuur en medegebruik van de bibliotheek. Om
die 2 ton euro terug te verdienen zou 1000m2 verhuurd moeten worden. Dan blijft er voor de bibliotheek zelf
een ruimte van 64m2 over.
De heer Van Ekeren (IB) stelt vast dat er nu inderdaad een voorstel ligt waarmee de bibliotheek niet meer
goed uit de voeten kan, zeker wat betreft het behalen van de norm. Wanneer de norm niet gehaald wordt
heeft dit ook andere consequenties voor de bibliotheek: de contributievrijstelling voor de jeugd gaat weg, de
prijscompensatie verdwijnt, de exploitatie van de zelfservice van € 46.000 wordt niet vergoed, de gestegen
huisvestingkosten worden niet gecompenseerd. Dit soort zaken gaat de bibliotheek extra geld kosten. Kan
het college het niet zodanig inrichten dat de bibliotheek niet onder die norm komt? De bibliotheek stelt zelf
dat de ruimte niet verhuurd mag worden aan commerciële huurders. Is dat inderdaad zo? Hoe zit het met de
andere vestigingen in Harmelen, Kamerik en Zegveld? Kunnen deze eventueel verhuurd worden terwijl de
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bibliotheken ergens anders worden ondergebracht?
De heer Ruyten (IB) merkt op dat hij steeds een groot verschil ervaart tussen wat de wethouder opschrijft en
wat ze zegt. Bij Inwonersbelangen staat de samenleving voorop. De overheid is dienend aan haar inwoners.
Met betrekking tot welzijn en zorg, en de Wmo specifiek, is de fractie zeer geschrokken van de grote mate
van naïviteit waarmee dit college de grote stelselherzieningen van AWBZ en Wmo tot nu toe bejegent. Al
sinds de laatste gemeenteraadverkiezingen heeft de fractie steeds aandacht gevraagd voor deze
herzieningen en de enorme consequenties voor de gemeente. Met klem werd iedere keer gevraagd om
inzicht in de omvang van deze problematiek voor Woerden en heeft de fractie keer op keer een proactieve
opstelling van het college gestimuleerd om met een integrale visie op welzijn en zorg te komen. Opnieuw
leest de fractie in deze stukken tot haar verbazing dat het college geen compleet beeld lijkt te hebben van de
aard en omvang van de betrokken doelgroep bij de overheveling van de AWBZ naar Wmo. Niet genoemd
wordt bijvoorbeeld de toenemende groep ouderen en in het bijzonder de ouderen met dementie, waarbij
50% stijging is te verwachten de komende jaren. De Wmo is ook verantwoordelijk voor de begeleiding van
deze doelgroep. Het college wacht tot het najaar en geeft in haar stukken aan dat de uitvoering van de
AWBZ-begeleiding binnen de financiële kaders zal moeten worden uitgevoerd. En dat terwijl de omvang van
deze groep inwoners in Woerden nog niet eens in kaart is gebracht. Dat lijkt op een enorme onderschatting
van de werkelijkheid. Kortom, Inwonersbelangen constateert dat het college onvoldoende overzicht en
inzicht lijkt te hebben in de consequenties van de aankomende stelselherzieningen AWBZ en Wmo voor de
specifieke situatie van Woerden. En ook dat het college geen visie en uitgangspunten heeft om proactief
deze grote consequenties inhoudelijk en financieel het hoofd te kunnen bieden. Het college wekt de indruk
geen enkel idee te hebben hoe deze problematiek echt aan te pakken. Deze opstelling acht
Inwonersbelangen onverantwoord. De fractie vindt dat dit college dat in de begrotingsstukken van 2012 moet
oplossen, oktober van dit jaar dus. Aangezien er geen integrale visie is en het onduidelijk is waar dit alles toe
leidt, neemt de fractie afstand van de ingeboekte bezuinigingen. Wat nu nodig is is een Marshallplan
Burgerparticipatie, vanuit een integrale gemeentelijke visie op welzijn en zorg, opgesteld en gedeeld met
maatschappelijk middenveld, dorpswijkplatforms, vrijwilligerswerk, kerkgemeenschappen, informele
activiteiten en particuliere initiatieven. Een integrale aanpak die uiteindelijk leidt tot een sterke samenleving.
Inwonersbelangen heeft hier vorige maand nog negen speerpunten voor aangeleverd.
De fractie heeft de volgende vragen:
1. Alle onderzoeken door dit college zijn uitgevoerd met betrokkenheid van de samenleving. Er zijn vele
sectorgesprekken gevoerd over de Wmo. Zou het college een overzicht kunnen geven van deze
sectorgesprekken met een overzicht van de deelnemers en indien mogelijk een verslag van het gesprek?
2. Met de doelstelling “Een betrokken actieve samenleving, waarin leden niet alleen voor zichzelf zorgen
maar ook omzien naar anderen en de gemeenschap” is de fractie het eens. Hoe wil dit college zijn
faciliterende en regisserende rol waarmaken met betrekking tot kansen en stimulansen voor iedereen?
Wat is de integrale visie op welzijn en zorg voor inwoners van Woerden? Hoeveel gaat dit college
investeren in het ondersteunen van lokale burgerinitiatieven inzake coördinatie huisvesting en scholing?
3. De doelstelling van het Wmo-welzijnsbeleid is het creëren van een infrastructuur waarmee
zelfredzaamheid wordt bevorderd en de zorgvraag wordt voorkomen. Daarop worden subsidies en
activiteiten van welzijnsvoorzieningen getoetst. Hoe gaat het college de cultuuromslag naar wat het 'civil
society' noemt, vormgeven? Hoe kan het college aan de ene kant aangeven welzijnsorganisaties en
wijkgerichte activiteiten nodig te hebben en ze aan de andere kant te bezuinigen? Wat is de hoogte van
het subsidiebudget wat het college beschikbaar stelt voor het creëren van die infrastructuur?
4. De verwachting is dat het aantal 65-plussers in de gemeente Woerden de komende jaren met bijna 40%
zal stijgen. Bovendien zal straks een op de drie ouderen alleenstaand zijn. De vraag naar ondersteuning
zal dan ook fors stijgen, zeker voor ouderen met dementie en hun mantelzorgers. Op grond van welke
overwegingen, anders dan demografische cijfers, baseert het college de voorgenomen bezuinigingen?
Als de voorgenomen bezuiniging slechts een deel van de groei compenseert, hoe wil het college dan de
Wmo betaalbaar houden?
Eerste termijn beantwoording door de wethouders
Wethouder Duindam geeft aan dat het niet correct is dat er geen bezuiniging is geweest voor het
Kunstencentrum. In 2010 is afgesproken dat € 37.500 wordt bezuinigd op het Kunstencentrum, oplopend tot
€ 150.000 in 2014. Bovenop die bezuiniging wordt geen extra bezuiniging opgelegd.
Er is nu sprake van een gescheiden administratie van het theater en de muziekschool.
Het college heeft voorstellen gedaan voor de bezuinigingen op de bibliotheek en de directeur heeft hierop
een reactie gegeven. De afgelopen maanden is vier keer met de bibliotheek gesproken. Steeds is dezelfde
boodschap gegeven, namelijk dat iedereen tussen de 10 en 15% moet bezuinigen. Het college probeert dit
te beperken voor de cultuursector. Bij de bibliotheek is vanaf het begin ingezet op een bezuiniging van
€ 120.000 á € 150.000. In de besprekingen met het college is hiervan € 200.000 gemaakt. Bij de opbouw
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van de bezuiniging is gekeken naar de kostenstructuur van de bibliotheek. Deze is door de verbouwing sterk
veranderd. De huur is door alle afspraken die met de raad gemaakt zijn over huur gemeentelijke gebouwen
nu € 302.557. De bibliotheek heeft hierdoor een onwaarschijnlijk hoge huurlast van 41% van de volledige
begroting. Dat is aanleiding geweest om samen met de bibliotheek te kijken hoe deze huurlast gereduceerd
kan worden naar een acceptabel niveau van rond 20%. Dit kan door inkomstenverhoging of lastenverlaging.
Daar zijn nog geen afspraken over gemaakt, daarvoor is tot 1 januari 2013 de tijd. De wethouder hoopt dat
de komende tijd gezamenlijk een creatieve oplossing wordt gezocht en gevonden. Of de bibliotheken in de
kernen moeten sluiten is nog niet duidelijk, maar niet uitgesloten. Inzet is wel de leefbaarheid van de kernen.
Inzet is om de bibliotheken meer een ontmoetingsplek te laten worden. Een mogelijkheid zou zijn om de
bibliotheek toe te voegen aan een ruimte die al ontmoetingsruimte is. Harmelen is hiervan een voorbeeld.
Dat in het contract zou staan dat dit niet mag is klopt niet. Het contract is nog niet ondertekend, en
bovendien kunnen dat soort passages vrij makkelijk worden geschrapt als beide partijen iets anders willen.
De norm voor de bibliotheek is op dit moment volgens het convenant € 14,85 per inwoner. Dat convenant
loopt af in 2012 en er komt een nieuw convenant. De verwachting is dat het bedrag per inwoner fors gaat
dalen vanwege nieuwe inzichten en de ontwikkeling van het digitaliseren van collecties. Maar de gemeente
komt met de voorgenomen bezuinigingen niet onder het normbedrag van € 14,85. Het is duidelijk dat de
gemeente alle aanspraken op provinciale gelden zal kunnen blijven maken.
De wethouder kan de risico’s van de bezuinigingen nog niet goed overzien. Een risico is dat er een
bibliotheek in een kern zal sluiten of dat minder service geboden kan worden.
Door Inwonersbelangen is een extra bezuiniging van € 100.000 genoemd. Maar de bibliotheek heeft tijdelijk
geld ontvangen om extra taken te doen. Die afspraak loopt nu af, dus het geld stopt ook. Het gaat dus niet
om een bezuiniging.
Het college heeft geprobeerd in de sectorgesprekken voor elkaar te krijgen dat geld, dat al jaren vastzit bij
specifieke cultuurinstellingen, losgeweekt wordt. Datzelfde geld kan dan door veel meer partijen in Woerden
gebruikt worden. Dat is ten dele gelukt. Het college wil het Cultuurplatform nu aanzienlijk gaan versterken.
De overheid bepaalt dan niet meer waar de subsidies naartoe gaan, dat doet de sector zelf.
De heer Becht (D66) vraagt of de wethouder noodzaak ziet de dialoog met de bibliotheek op te pakken.
De wethouder antwoordt dat hij nog steeds in gesprek is met de bibliotheek.
Wethouder Cnossen geeft aan dat alle bezuinigingen die genoemd worden ook voor het college niet
vanzelfsprekend zijn.
Het wijkgericht werken is de basis van de Wmo en sluit aan bij hoe de gemeente Woerden het wil doen.
Toch is het voorstel om € 45.000 te bezuinigen op het totale budget voor wijkgericht werken. Dat zullen
vooral de wijk- en dorpsplatforms gaan voelen. Zij moeten kijken of er andere fondsen zijn om hun
activiteiten te ondersteunen. Ook bijvoorbeeld de woningbouwcorporaties en de Rabobank hebben
leefbaarheidsbudgetten. Er wordt niet bezuinigd op projectbudgetten. Ondanks de korting is de verwachting
dat de sterke samenleving toch kan blijven bestaan. De civil society blijft wel degelijk in beeld.
Bij de begraafplaatsen bestaat een structureel tekort aan medewerkers. Het inzetten van medewerkers van
De Sluis is een goed idee. Inderdaad moet opgepast worden voor verdringing van werk.
Wethouder Ypma beantwoordt de resterende vragen. Het college kijkt bij de bezuinigingen inderdaad naar
de bijdrage die organisaties leveren aan de civil society. Bij alles wordt gekeken of het voldoet aan de
doelstellingen die de gemeente heeft. Dat geldt ook voor de Wmo. Het college zal de lijst van verstrekte
Wmo-subsidies kritisch bekijken. De ruimte die er nog is wordt eruit gehaald. Die ruimte zit bij de
professionele organisaties en niet bij de vrijwilligersorganisaties. Denk aan de dagbesteding bij De Plint,
Gaza enz. Daar is te weinig belangstelling voor. Het geld dat hierdoor beschikbaar komt kan worden ingezet
om de kanteling verder uit te voeren, bijvoorbeeld met Eigen Kracht -conferenties.
Re-integratie heeft prioriteit gekregen. Het is belangrijk dat iedereen mee kan blijven doen. Ondanks dat er
heel veel bezuinigd zal worden door het Rijk trekt het college van Woerden 1 miljoen euro extra per jaar uit
voor re-integratie.
Nabuurschap is wat de gemeente graag wil bereiken. Dat kan met de Wmo, maar ook door als college en
raad het goede voorbeeld te geven en de wijk in te gaan.
Er wordt niet bezuinigd op de schoolbegeleidingsdiensten. Vroeger stond hier € 120.000 voor op de
begroting. Dat is op een gegeven moment gehalveerd, en de contracten zijn opgezegd. Een van de
begeleidingsdiensten, MHR, maakte bezwaar, stond sterk en dreigde naar de rechter te gaan. Met MHR zijn
toen afspraken gemaakt en dat betekent gedwongen winkelnering bij MHR voor alle scholen. Dat geldt voor
het gedeelte dat de gemeente financiert, € 11,78 per leerling. De scholen hebben vanuit hun rijksbudget een
bedrag van € 49,29 per leerling beschikbaar dat ze naar eigen inzicht aan begeleiding kunnen besteden.
Er zal in ieder geval worden gekeken naar het energiegebruik van de zwembaden en naar een efficiëntere
organisatie. Het college wil graag het zwembad in Harmelen openhouden, maar in de gemeente Woerden is
op grond van het aantal inwoners in feite geen plaats voor twee zwembaden. Het college ziet wel
mogelijkheden om het zwembad open te houden, eventueel op commerciële basis, bijvoorbeeld in
combinatie met een fitnesscentrum. De wethouder zegt toe de raad op de hoogte te houden van de
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ontwikkelingen. Het contract loopt tot 2015, tot die tijd blijft het zoals het nu is.
Ook het college wil de situatie met De Sluis beheersbaar houden. Het project is wel gestart. De heer
Rijnders had voorgesteld het project in tweeën te knippen en het beschikbare bedrag van € 35.000 te
gebruiken om een start te maken. Maak een projectplan en kom daarmee terug naar de Gemeenteraad. Dat
is wat nu gebeurt. Het project wordt regionaal opgepakt. In september zal de wethouder de raad hierover
nader informeren.
De samenwerking met De Sluis verloopt beter. Daardoor kunnen nieuwe contractafspraken gemaakt worden.
De prijzen van De Sluis liggen inderdaad wat hoger dan bij andere partijen in de markt. Maar daar wordt
open met elkaar over gesproken en door De Sluis wordt beter geluisterd naar de vragen die de gemeente als
opdrachtgever stelt.
De huishoudelijke hulp kan inderdaad onbetaalbaar worden. De vraag naar huishoudelijke hulp is zeer groot.
Het college heeft gekeken hoe hier mee om te gaan. De eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp kan niet
verhoogd worden, de gemeente zit al aan het maximum. Daarom heeft het college voorgesteld om een uur
door de cliënt zelf te laten regelen of te laten betalen. Het college wil een grootschalige herindicatie Wmo
starten, en daar zal dit in worden meegenomen. De bedoeling is binnen het budget te blijven. De raad kan
hierin uiteraard een andere keuze maken.
De raad heeft hierover een raadsinformatiebrief gekregen en het onderwerp wordt nader besproken in de
Commissie Middelen.
Het ontzien van de minima is een heel duidelijke keuze van het college. Het college hoopt dat de raad dit
onderschrijft in de raadsvergadering.
Het college kiest ervoor om het huidige beleid rond de kinderopvang voor mensen in een re-integratietraject
te handhaven. Wel vindt het college de kosten voor de bemiddeling van de kinderopvang te hoog. Het
college denkt dat het anders kan. Daarvoor is een bezuiniging ingeboekt.
De wethouder heeft de brandbrief van het Inloophuis Leven met Kanker nog niet ontvangen.
70% van het bestand staat op trede 1, 2 of 3 van de participatieladder. Het zal niet meevallen om het
gestelde doel te behalen, de ambitie is redelijk hoog.
Als reactie op de heer Ruyten geeft de wethouder aan dat zij het liefst visieloos haar werk zou doen, omdat
het niet meer nodig is een standpunt in te nemen. Het college betrekt de burgers bij veel zaken, gaat in
overleg met hen om te horen waar de gemeente mee moet beginnen. Dat is iets anders dan eerst een visie
presenteren en daar draagvlak voor proberen te krijgen. Op allerlei mogelijke manieren zet het college zich
in om het maatschappelijk middenveld te motiveren en te activeren, te betrekken en te laten samenwerken.
Het college is intern een groot veranderproject gestart. Het doel is een strategische heroriëntatie van het
beleid op de gebieden van inkomen, zorg, welzijn en leefbaarheid. Hierin staan drie zaken centraal: de eigen
kracht van de inwoners, het maatschappelijk ondernemerschap van de sector en de regisserende rol van de
gemeente. Een eventuele mismatch tussen vraag en aanbod wordt daarbij in kaart gebracht. Het resultaat
moet zijn een strategisch integraal plan, tot stand gekomen met de verschillende afdelingen binnen de
gemeente, met name de afdeling Samenleving en Sociale Zaken, met de verschillende sectoren,
adviesraden, cliëntenorganisaties en instellingen in de gemeente. Het betreft drie gebieden:
- omslag van claimgericht werken naar eigen kracht;
- omslag van beheersgemeente naar regiegemeente;
- omslag van subsidie vragen naar maatschappelijk ondernemen.
Dit gebeurt door een macro-, een meso- en een micro-analyse uit te voeren.
Macro-analyse: in beeld brengen van demografische trends, economische trends en sociaalmaatschappelijke trends, technologische trends en politiek-juridische trends. Dit leidt tot indicatoren op het
gebied van inwoneraantallen, leeftijdsopbouw, prognoses, financieel-economische informatie, budgetten,
gezondheidsproblemen per wijk, maatschappelijke participatie en diversiteit per wijk, sociale netwerken en
stelselwijzigingen.
Meso-analyse: omschrijving van het krachtenveld van maatschappelijk partners en van het portfolio van de
lokale partners.
De macro- en meso-analyse worden vervolgens met elkaar gematched met als resultaat een analyse van de
mate waarin bestaand beleid aansluit op nieuwe trends en nieuwe taken die door de stelselwijzigingen op de
gemeente afkomen. Dat leidt dan tot een micro-analyse van de mate waarin de gemeente, maar ook andere
organisaties zijn toegerust om invulling te geven aan eventueel nieuw beleid.
Bij deze hele analyse is betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld ingebouwd. Het plan is om de
macro- en meso-nanalyse in augustus zo goed als afgerond te hebben.
Dit alles wordt meegenomen in het Wmo-beleidskader. De wethouder wil graag na de vakantie inspirerende
sprekers naar Woerden toehalen om het proces te voeden.
Tweede termijn commissieleden
De heer Becht (D66) heeft drie opmerkingen.
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De fractie ondersteunt het idee van mevrouw Stouthart om uitkeringsgerechtigden in te zetten bij het
onderhoud van begraafplaatsen.
De heer Becht wil graag de wethouder bijvallen. In de commissie wordt vaak een kritische houding
aangenomen, maar hij is nu wel benieuwd hoe Inwonersbelangen vindt dat het aangepakt moet worden.
Volgens de fractie liggen de visie en standpunten van de wethouder en de bibliotheek op dit moment
behoorlijk uit elkaar. De fractie wil de wethouder in overweging meegeven om nog vóór de
commissievergadering van volgende week de dialoog met de bibliotheek weer op te pakken.
Mevrouw Stouthart (CU/SGP) dankt de wethouders voor hun beantwoording. Op de inbreuk vrijheid van
onderwijs komt de fractie in de raad terug.
De heer Rijnders (VVD) dankt de wethouders voor hun antwoorden. Volgende week wordt de discussie
vervolgd.
Mevrouw De Jong (PW) heeft nog een aanvullende vraag over de schoolbegeleidingsdiensten. Het geld van
het Rijk gaat nu rechtstreeks naar de scholen. Eerder ging dit naar de gemeente en was de verplichting dat
hetzelfde bedrag door de gemeente werd bijgelegd. Het deel van de gemeente is inmiddels in de meeste
gemeenten flink teruggebracht en soms helemaal geschrapt. Zij was verbaasd dat de gemeente Woerden
nog steeds een bedrag beschikbaar heeft. Wordt het bedrag, nadat het contract met HRM afloopt, wellicht
ook geschrapt?
De heer Hoogerbrugge (CDA) meldt dat de brief waarin staat dat df € 112.000 bezuinigd moet worden niet
alleen naar professionele organisaties is gegaan, maar ook naar het Inloophuis Leven met Kanker.
In het verleden is onderzoek gedaan naar sporthallen en tennisbanen. Had daar het zwembad niet bij
betrokken kunnen worden?
De heer Ruyten (Inwonersbelangen) heeft nog wel veel moeite met bezuinigingen op deze platforms, maar
deelt de visie van wethouder Cnossen over een herverdeling van gelden. Het geld kan beter besteed worden
aan activiteiten dan aan bestuurlijk overleg.
De fractie vindt het een belangwekkende toezegging van de wethouder dat de voorgenomen bezuinigingen
vooral de professionele organisaties zullen treffen en niet de vrijwilligersorganisaties.
Inwonersbelangen heeft genoten van het inzicht dat de wethouder heeft gegeven in de voorbereidingen op
de integrale visie. Het was voor een groot deel nieuw. Wil de wethouder de fractie winnen voor de ideeën
rondom bezuinigingen, dan zal de planning voor de integrale visie naar voren geschoven moeten worden.
Deze visie is nodig bij de afweging van de bezuinigingen.
Tweede termijn wethouders
Wethouder Duindam antwoordt de heer Becht dat hij niet weet of het lukt om voor de volgende vergadering
met de bibliotheek te overleggen. Maar er zijn met elkaar kaders gesteld en hij verwacht dat hierbinnen een
oplossing wordt gevonden.
Wethouder Ypma meldt dat er inderdaad een onderzoek is geweest naar de sporthallen, maar dat er ook een
onderzoek is geweest naar de exploitatie van de zwembaden. Dit onderwerp wordt nu zo veel mogelijk
integraal opgepakt door de afdeling Vastgoed.
Het bedrag dat Woerden beschikbaar had gesteld voor de schoolbegeleidingsdiensten was € 23,- per
leerling, het is nu € 11,78. Dit bedrag zou verlaagd kunnen worden of geschrapt, maar tijdens het
sectorgesprek heeft de LEA een groot belang gehecht aan deze middelen. Daarom wil de gemeente hiermee
doorgaan. Het sluit ook aan bij de doelstellingen van de gemeente wat betreft startkwalificaties en
onderwijsachterstanden. In de onderliggende ambtelijke onderzoek worden ook alternatieve genoemd, zodat
de raad eventueel andere keuzes kan maken.
De heer Hoogerbrugge (CDA) wijst erop dat niet alle raadsleden deze stukken kennen en dat ze ook niet op
de website te vinden zijn.
Wethouder Ypma meldt dat de griffier aangeeft dat alle stukken op de website te vinden zijn.
Conclusie: In de volgende commissievergadering wordt besloten of dit voorstel een hamerstuk wordt.
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11. Raadsvoorstel inzake kaderstellende nota – Evenementen met de W-factor
Eerste termijn commissieleden
De heer Tuit (VVD) vindt de nota een goede concretisering van de juridische kaders. Hij heeft drie vragen.
– Het ABC-budget wordt samengevoegd met het budget voor volksfeesten en gedenkdagen. Hoeveel is dit
totale budget en wordt dit budget jaarlijks opgemaakt? Zo nee, vloeit dit terug naar algemene middelen of
blijft het in de pot zitten?
– Nu de VRU betrokken is bij evenementen en er een regionale monitoring is, wat gebeurt er dan, wanneer
er gelijktijdig een groot evenement in Utrecht is, met brandweer- en politie-inzet?
– De invoering van zelfevaluatie is een prima ontwikkeling, maar wordt na afloop van elk evenement
gesproken met de organisator over eventuele verbeterpunten? Zijn er consequenties aan verbonden als
deze zelfevaluatie niet wordt uitgevoerd?
De heer Ekelschot (CDA) wil de complimenten geven aan de wethouder, met de vraag deze door te geven
aan de betreffende ambtenaren.
Op blz. 4 van de nota staat iets over de bevoegdheden van de burgemeester en op blz. 9 over de
bevoegdheden van de wijkchef. Dat lijkt met elkaar in tegenspraak. De fractie denkt dat de burgemeester
uiteindelijk de bevoegdheid heeft om te bepalen of een evenement wel of niet doorgaat.
De fractie heeft in een motie van december 2010 een lans gebroken voor het niet in rekening brengen van
leges bij organisaties die zonder winstoogmerk activiteiten organiseren. Hier staat ook iets over in de nota,
maar de fractie hoopt dat het college al voordat de nota wordt vastgesteld hiertoe overgaat.
De heer Den Boer (Inwonersbelangen) is blij dat de nota een goed leesbare variant is en in de plaats is
gekomen van de nota ‘Samen maken we het nog leuker’. Ook is het goed dat verschillende budgetten
worden samengevoegd tot één groot budget. De voorkeur van Inwonersbelangen is dat er ook geen
verschillende deelbudgetten zijn.
Wat is precies de planning en wanneer wordt het definitief?
Wat is het locatiebeleid? Is dit wat vorig jaar in de raad is besproken?
Inwonersbelangen wil graag dat binnen de bijzondere evenementen een wat grotere voorkeur is voor
circussen zonder dieren.
Op blz. 1 punt 1 wordt gesteld dat er geen subsidie wordt verstrekt. Geldt dit voor alle evenementen of wordt
iets anders bedoeld?
Mevrouw Van Rootselaar (CU/SGP) vindt het een heldere en goede nota.
Zij is blij dat de handhaving nu is opgenomen in de nota. In de nota wordt gesproken over een toets achteraf.
Is het bij sommige evenementen niet verstandig om vooraf al een extern bureau in te huren en dit door te
berekenen in de leges? Zou ook gebruik gemaakt kunnen worden van geluidsbegrenzers?
Is het niet vanzelfsprekend dat de organisatoren van Koninginnedag en 4 mei een subsidie gaan krijgen?
Moet er geen verschil gemaakt worden tussen commercieel en niet-commercieel?
De heer Niewold (D66) sluit zich aan bij de complimenten voor de nota. De fractie neemt afstand van de
opmerking van de ChristenUnie of toetsing vooraf niet goed zou zijn. Inzet van de klachtentelefoon en politie
moet voorlopig voldoende zijn.
De fractie is benieuwd naar de uitwerking van de nieuwe nota en naar de evaluatie in 2012 die via allerlei
netwerkbijeenkomsten plaatsvindt.
De heer Abarkane (PW) sluit zich aan bij wat gezegd is. Wat de fractie betreft kan de nota door naar de
hamerstukkenlijst.
Eerste termijn wethouder Duindam
De wethouder geeft aan dat er geen verscholen bezuiniging zit in het samenvoegen van de verschillende
budgetten. Het gaat om € 25.000 ABC-loket en € 5.000 voor jubilea en nationale feestdagen. Dit bedrag
wordt jaarlijks niet helemaal opgemaakt. Wat overblijft, gaat naar de Algemene Middelen.
Uiteraard is altijd de burgemeester bevoegd wat betreft het beoordelen van evenementen.
Evenementen worden aangevraagd door organisatoren met opgaaf van een voorkeursdatum. De gemeente
kijkt dan hoe de evenementen handig over het seizoen verdeeld kunnen worden. De agenda wordt pas
definitief worden met het doen van een aanvraag.
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Het locatiebeleid is niet gewijzigd ten opzichte van oktober vorig jaar.
Wanneer organisatoren geen zelfevaluatie uitvoeren heeft dit inderdaad consequenties. Wanneer een
organisatie een aanvraag doet krijgt zij de kleur oranje, rood of groen mee. Groen: bij een eerder evenement
aan alle verplichtingen voldaan. Oranje: in het verleden is iets fout gegaan (afval, ongeregeldheden of
geluidsoverschrijding) en gezamenlijk wordt gekeken welke maatregelen genomen moeten worden om op
groen uit te komen. Rood: een organisatie die voor het eerst in Woerden een evenement organiseert, of een
evenement waarbij in een voorgaand jaar veel zaken niet goed verlopen zijn.
Het is niet de bedoeling om geen subsidies te verstrekken. Het evenementenbudget wordt gebruikt voor nietcommerciële evenementen. In eerste instantie moeten organisaties zelf zorgen voor middelen. De gemeente
zal slechts in laatste instantie zonodig een beperkt deel aanvullen. Subsidies zijn eenmalig, bestaande
subsidies worden in principe afgebouwd. Oranjeverenigingen vallen hier niet onder, zij worden ook van leges
vrijgesteld.
Voorafgaande aan een evenement wordt het draaiboek doorgenomen. Verder gaat de gemeente ervan uit
dat een organisatie in staat is een evenement goed te laten verlopen. Bij versterkte muziek worden
stringente eisen gesteld.
De gemeente kijkt met argusogen naar de VRU. Waarschijnlijk zal het wel een keer voorkomen dat een
groot evenement in Utrecht consequenties zal hebben voor Woerden.
Tweede termijn commissieleden
Mevrouw Van Rootselaar (ChristenUnie/SGP) heeft begrepen dat het toestel van de klachtentelefoon kwijt
was. Dat moet opgelost worden.
Wethouder Duindam heeft eerder aangegeven dat uitgezocht zou worden hoe meerdaagse evenementen
worden beoordeeld.
Tweede termijn wethouder Duindam
De wethouder geeft aan dat meerdaagse evenementen behandeld worden als meerdere eendaagse
evenementen.
Conclusie: De voorzitter sluit dit agendapunt af en concludeert dat de nota als hamerstuk naar de
raadsvergadering gaat.

12. Raadsvoorstel inzake Bedrijfsinvesteringszones
Eerste termijn commissieleden
De heer Becht (|D66) geeft aan dat D66 dit raadsvoorstel van harte zal ondersteunen.
De heer Tuit (VVD) sluit zich daarbij aan. Hij vraagt waarom Putkop niet bij de zones zit.
De heer Den Boer (IB) vindt het een goede zaak dat dit nu bij wet mogelijk is. De fractie hoopt dat de zones
een zichtbare bijdrage gaan leveren en een mogelijke positieve effect hebben op de directe omgeving.
De heer De Wit (CU/SGP) vindt het voorstel goed. Hij is blij dat de VVD de landelijke lijn niet volgt. In de
Tweede Kamer noemde de VVD het idee van BIZ een stalinistisch dwangstelsel.
Hoe worden de direct omwonenden betrokken? Hierover staat weinig in het voorstel.
De heer Droogers (CDA) denkt zeker dat het instellen van BIZ-zones kan bijdragen tot een kwaliteitsverbetering van het centrum en de bedrijventerreinen. Het is een goede zaak is dat er dan geen freeriders
meer zijn. Spreker heeft begrepen dat het bedrijfsleven zelf om de bedrijfsinvesteringszones gevraagd heeft
en dat de gemeente alleen maar nodig is om het te formaliseren. Het moet een instrument voor en door het
bedrijfsleven blijven.
De fractie is benieuwd naar het draagvlakonderzoek dat gaat komen en blijft graag op de hoogte. De heer
Droogers heeft begrepen dat minstens 2/3 van de bedrijven voor het plan moet zijn.
In de nota worden uitzonderingen genoemd, met name voor het centrum voor culturele instellingen met nonprofit achtergrond. Hoe wordt omgegaan met sportvoorzieningen, kerken en vrijwilligershuizen? Deze
uitzonderingen gelden niet voor de bedrijventerreinen, maar wellicht zijn dergelijke instellingen daar niet.
Mevrouw De Jong (PW) meldt dat de fractie zich aansluit bij de voorgaande fracties.
Eerste termijn beantwoording wethouder Duindam
De wethouder meldt dat de Putkop niet mee doet omdat daar niet het initiatief genomen is om een
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bedrijfsinvesteringszone in te stellen.
Het overleg met direct omwonenden speelt vooral in de binnenstad. Daar zijn de plannen gepresenteerd in
de BWW-vereniging en het Platform Binnenstad. Wanneer het ook bij andere zones speelt zullen
omwonenden betrokken worden.
Kerken, sportvoorzieningen en vrijwilligers blijven uiteraard uitgesloten van de heffing.
Conclusie: De voorzitter concludeert dat deze nota als hamerstuk naar de raadsvergadering gaat.

13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.30 uur.

.-.-.-.
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