Besluitenlijst van de
overlegvergadering
Commissie: Welzijn
Datum: 05-06-2013
Opening: 20:10 uur

Schorsing: 23:19 uur

Agenda- Onderwerp en besluit
punt
7.
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:10 uur.

8.

Openstaande punten uit voorafgaande vergadering
De punten vanuit de procedurevergadering:
1. De fractie van de ChristenUnie/SGP wil graag een stand van
zaken inzake de motie (volgnummer 3) glasvezelnetwerk.
College:
1. Wethouder Koster geeft aan dat ze geen duidelijkheid kan geven
over een eventuele termijn. De voorzitter concludeert dat in de
termijnagenda van september een termijn dient te zijn opgenomen
bij de betreffende motie.

9.

Vaststellen agenda
Besluit: de agenda wordt vastgesteld met de volgende wijziging:
Agendapunten 13 en 14 worden op voorstel van de voorzitter
omgedraaid. Hierdoor wordt de kadernota Het Nieuwe Werkbedrijf bij
agendapunt 14 besproken en de kadernota decentralisaties bij
agendapunt 13.

10.

Spreekrecht burgers
Er hebben zich drie burgers gemeld voor het spreekrecht.
1. De heer Hoogendoorn wil graag inspreken over het baanverlies
van zijn gehandicapte zoon.
2. De heer Rijsdijk wil namens FNV Lokaal groene Hart inspreken op
de kadernota inzake Het Nieuwe Werkbedrijf.
3. De heer Agterof wil namens de RAWB inspreken op de kadernota
inzake Het Nieuwe Werkbedrijf.
De voorzitter stelt voor om de heer Hoogendoorn bij het huidige
agendapunt het woord te geven en de overige twee insprekers bij de
start van de bespreking van de kadernota Het Nieuwe Werkbedrijf bij
agendapunt 14.
Bijdragen van insprekers zijn op sprekersniveau terug te luisteren via
het audioverslag van de betreffende vergadering op
gemeenteraad.woerden.nl.

11.

Besluitenlijst vorige vergadering
Besluit: de besluitenlijst van de vorige vergadering wordt conform
vastgesteld.

12.

Rondvraag
Er is een vragenserie aangekondigd door de fractie van
Inwonersbelangen over Welzijn Woerden.
College:
De wethouder zegt toe dat zij de gevraagde informatie via een
raadsinformatiebrief naar de raad zal zenden. Op voorstel van de
voorzitter wordt als planning aangehouden om de RIB geagendeerd te
krijgen in de procedurevergadering van de commissie van september.

13.

Rv (13R.00135) inzake Kadernota decentralisaties
College:
• De wethouder zegt naar aanleiding van een suggestie door de
fractie van D66 toe om de verantwoordelijkheidsladder mee te
nemen in het verdere traject en de uitkomsten daarvan terug te
koppelen aan de raad.
• De wethouder zegt toe om na de zomer een raadsinformatiebrief
aan de raad aan te bieden inzake het begrip “Inclusie”.
• De wethouder zegt toe om de term netwerken nader te duiden
(hoe zit dit precies in elkaar?).
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Besluit: de commissie besluit om het raadsvoorstel als hamerstuk
door te geleiden naar de raadsvergadering van 27 juni 2013.

14.

Rv (13R.00100) inzake Vaststellen kadernota Het Nieuwe
Werkbedrijf
Insprekers:
• De heer Rijsdijk wil namens FNV Lokaal groene Hart.
• De heer Agterof wil namens de RAWB.
• Bijdragen van insprekers zijn op sprekersniveau terug te luisteren
via het audioverslag van de betreffende vergadering op
gemeenteraad.woerden.nl.
College:
• De wethouder zegt toe om nog voor het zomerreces een
werksessie inzake HNW voor de raad te organiseren.
• De wethouder zegt toe om te bekijken of naar aanleiding van de
discussie in de commissie een aanpassing van het raadsbesluit
noodzakelijk is. Zij zal voor de raad van 27 juni 2013 uitsluitsel
geven.
Besluit: de commissie besluit om het raadsvoorstel als hamerstuk
door te geleiden naar de raadsvergadering van 27 juni 2013.
De voorzitter merkt op dat indien de beloofde terugkoppeling van het
college daar aanleiding toe geeft, de fracties tijdens het vaststellen
van de agenda van de raadsvergadering het stuk altijd nog als
bespreekstuk kunnen agenderen.

15.

Rv (13R.00150) inzake Evaluatie Pilot Integraal Werken
College:
• De wethouder zegt toe om openstaande vragen, waaronder de
(technische) vragen van de fractie van Progressief Woerden, nog
te beantwoorden.
Besluit: de commissie besluit om het raadsvoorstel als hamerstuk
door te geleiden naar de raadsvergadering van 27 juni 2013.
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De voorzitter schorst na afronding van agendapunt 15 de vergadering
om 23:19 uur. Agendapunten 16 en 17 zullen tijdens de
reserveavond van 24 juni 2013 verder worden besproken. Op
voorstel van de fractie van Progressief Woerden zal de voortgezette
vergadering om 19:30 uur starten.
Zie volgende pagina voor lijst van aanwezigen
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Lijst van aanwezigen:
Raadsleden

Fractieassistenten

Rachid Abarkane
George Becht
Daniëlle Van den Berg-Kuijf
Ingrid Berkhof-de Vos
Wout Den Boer
Elias Bom
Simon Brouwer
Janet Buerman
Henk van Dam
Jaap van der Does
Ko Droogers
Ane van Ekeren
Wim van Geelen
Stefan van Hameren
Cok Hoogerbrugge
Heerd Jan Hoogeveen
Bernard de Jong
Gerard van der Lit
Ruud Mees
Gerard Olthof
Jos van Riet
Barbara Romijn-Ansink
Toos van Soest-Vernooij
Vera Streng
Rinus Tersteeg
Frank Tuit
Ron Verbeij
Roeland Winter
Leon De Wit

Gerard Kraaijkamp
Henny Ekelschot
Jolanda Verdoold-Vroedsteijn
Job van Meijeren
Reinier Kunst
José Kuipers-Pelzers
Frits Huls
Frans Gottmer
Reem Bakker
Ruud Niewold
Alicja Verhagen
Geert Jan Eissens
Eric de Jonge
Lieke van Rootselaar
Marjoke Verschelling-Hartog
Marieke Van Noort

Voorzitter
Wim van Geelen
Daniëlle van den Berg
Griffier
Erwin Geldorp
Milan Lucassen
Corina Kraan-Molenaar
College
Wethouder: C.J. van Tuijl
Wethouder: J.I.M. Duindam
Wethouder: M.J. Schreurs
Wethouder: mevr. Y. Koster
Burgemeester: V.J.H. Molkenboer
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