
Besluitenlijst van de 
overlegvergadering 
 
 

Commissie: Welzijn  
Datum: 11-09-2013  
Opening: 20:10 uur    Sluiting: 23:35 uur 

 

 
 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp en besluit 

7. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20:10 uur. 
 

  

8. Openstaande punten uit voorafgaande vergadering 
De punten vanuit de procedurevergadering: 
1. De Onafhankelijke Fractie: rib inzake inclusie, wanneer wordt deze 

aan de raad aangeboden? Daarbij vraagt de fractie van D66 zich 
af of deze discussie bij de decentralisaties hoort of bij Het Nieuwe 
Werkbedrijf. 

2. De VVD: bovenlokale afspraken omtrent decentralisaties. De 
fractie wil weten of dit september is of oktober wordt. 

3. De Onafhankelijke Fractie inzake toezegging 20 wijkplatforms: 
stand van zaken/wanneer? 

4. De Onafhankelijke Fractie inzake toezegging 22 Haven en Singel: 
nog steeds geen exploitatieoverzicht ontvangen. 

5. De Onafhankelijke Fractie inzake toezegging 35 Rib inzake 
rondvraag stichting welzijn: stand van zaken/wanneer? 

6. De Onafhankelijke Fractie inzake toezegging 36 startnotitie 
jeugdbeleid: stand van zaken/wanneer? 

7. De VVD  inzake toezegging 34 fraudebestrijding: wordt dit 
meegenomen in de kwartaalrapportages IASZ / WMO of in de 
bestuursrapportages? 

8. De Onafhankelijke Fractie inzake motie 3 glasvezelnetwerk: stand 
van zaken/wanneer? 

9. De Onafhankelijke Fractie onder meer gesteund door de 
ChristenUnie/SGP inzake de bijeenkomst met het ziekenhuis: 
Gelet op de actualiteit zo spoedig mogelijk inplannen. Tevens 
informatieverzoek Van Geelen om een Rib voor oktober over dit 
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onderwerp. 
 
College: 
1. Wethouder Koster geeft aan dat de raadsinformatiebrief vele 

terreinen omvat en niet aan één onderwerp valt te hangen 
(opmerkingen D66). De raadsinformatiebrief wordt verwacht voor 
de komende vergadering in oktober. 

2. Wethouder Koster geeft aan dat de raad binnenkort een 
nieuwsbrief inzake de decentralisaties kan verwachten.  

3. Wethouder Koster geeft aan dat de vraag bestemd is voor 
portefeuillehouder Van Tuijl (niet aanwezig). 

4. Wethouder Koster geeft aan dat de vraag bestemd is voor 
portefeuillehouder Duindam (niet aanwezig). 

5. Wethouder Koster geeft aan dat de beloofde rib aan haar aandacht 
is ontsnapt en dat deze alsnog zo spoedig mogelijk naar de raad 
wordt gezonden. 

6. Wethouder Koster geeft aan dat de raad het jeugdbeleid in oktober 
kan verwachten. 

7. Wethouder Koster antwoordt dat de fraudebestrijding in de 
kwartaalrapportages zal worden gemeld en niet in de 
bestuursrapportages. 

8. Wethouder Koster geeft aan dat de vraag bestemd is voor 
portefeuillehouder Duindam (niet aanwezig). De commissie staat 
er op dat in oktober een stand van zaken kan worden gegeven 
inzake het glasvezeldossier. 

9. Het werkbezoek wordt ingepland door de griffie. De wethouder 
zegt toe om met informatie te komen richting raad om bespreking 
van het onderwerp ziekenhuis in de commissie van oktober 
mogelijk te maken. Niet 100% zeker of dit een rib wordt of 
anderszins. 
 

  

9. Vaststellen agenda 
Besluit: de agenda wordt conform vastgesteld. 
 

  

10. Spreekrecht burgers 

Er heeft zich één burger gemeld voor het spreekrecht.  
 
1. De heer Rijsdijk wil namens FNV Lokaal groene Hart inspreken 

over de huisartsenpost Woerden. 
 
Bijdragen van insprekers zijn op sprekersniveau terug te luisteren via 
het audioverslag van de betreffende vergadering op 
gemeenteraad.woerden.nl. 
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11. Besluitenlijst vorige vergadering 
Besluit: de besluitenlijsten van de vorige vergaderingen (5 en 24 juni 
2013 (voortzetting van 5 juni)) worden conform vastgesteld. 
 

  

12. Rondvraag 

Er is geen rondvraag aangekondigd. 
  

  

13. Rib (13R.00209) inzake WMO-verantwoordingsverslag 2012 
College: 

 De wethouder zegt toe om de aard van zelfregie en de mate 
waarin en de wijze waarop de gemeente daar mee om gaat zo 
spoedig mogelijk naar de raad te zenden. Een onderzoek is 
uitgezet door het college. 

 
Besluit: de commissie heeft de raadsinformatiebrief voldoende 
besproken. Er zal geen verdere vervolgbehandeling plaatsvinden in 
de raadsvergadering van 26 september 2013. 
 

  

14. Rib (13R.00175) inzake Rapportages IASZ en WMO; jaarverslagen 
2012 en 1e kwartaal 
College: 

 De wethouder zegt toe om met een rib te komen met 
beantwoording van technische vragen. Openstaande vragen zijn: 

o VVD inzake geen vast schema facturatie Regiotaxi. Voor 
financiële beheersing geleidelijk binnenkomen. 

o ChristenUnie/SGP inzake de 32% die uniek gestegen is op 
de participatieladder. Is de rest gedaald of gelijk gebleven? 

o ChristenUnie/SGP inzake de instrumenten die de Sluis wel 
of niet heeft inzake inburgering voor en na HNW. 

o Progressief Woerden (afhankelijk van email raadslid 
Abarkane): de wethouder zegt toe om de vraag van de heer 
Abarkane inzake de collectieve verzekering en de mate 
waarin te beantwoorden als de heer Abarkane deze vraag 
mailt naar de wethouder. 

 De wethouder zegt toe om nog in september (volgende week) met 
de prognoses te komen inzake de WW en de WWB. Wat er is 
wordt met de raad gedeeld. 

 De wethouder zegt toe om ervoor te zorgen dat de rapportage over 
het tweede kwartaal desgewenst betrokken kan worden bij de 
begrotingsbehandeling in oktober. 
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Besluit: de commissie heeft de raadsinformatiebrief voldoende 
besproken. Er zal geen verdere vervolgbehandeling plaatsvinden in 
de raadsvergadering van 26 september 2013. 
 

  

15. Rv (13R.00081) inzake Beleidsbrief Lokaal Gezondheidsbeleid 
met Beleidskader 2013-2016 
College: 

 Wethouder Koster zegt toe om met een verdere differentiatie te 
komen richting raad inzake de 16% matig tot ernstig overgewicht. 
Kortom, hoeveel procent van die 16% is matig overgewicht en 
hoeveel procent is ernstig overgewicht? 

 
Besluit: de commissie besluit om het raadsvoorstel als hamerstuk 
door te geleiden naar de raadsvergadering van 26 september 2013. 
 

  

16. Rv (13R.00265) inzake subsidie Thuishuis uit WMO-reserve 
College: 

 Wethouder Koster zegt toe om voor de hernieuwde bespreking in 
oktober van het stuk de openstaande (technische) vragen van de 
commissie te beantwoorden en een advies van de WMO-raad 
inclusief reactie van het college op dat advies aan de raad te 
zenden. 

 
Besluit: de commissie besluit om het raadsvoorstel door te verwijzen 
naar de commissie van 9 oktober 2013. Tijdens de bespreking in 
oktober moet de raad in ieder geval in het bezit zijn van het advies 
van de WMO-raad Woerden. 
 

  

17. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:35 uur. 
 

 

Zie volgende pagina voor lijst van aanwezigen 
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Lijst van aanwezigen: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Raadsleden 
  

 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 

 Fractieassistenten 
 

 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 


