
Besluitenlijst van de 
overlegvergadering 
 
 
Commissie: Welzijn  
Datum: 06-03-2013  
Opening: 20:06 uur    Sluiting: 22:30 uur 
 

 
 
 
Agenda-
punt 

Onderwerp en besluit 

7. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20:06 uur. 
 

  
8. Openstaande punten uit voorafgaande vergadering 

1. De fracties van Inwonersbelangen en de ChristenUnie/SGP willen 
graag weten of  toezegging 13 (beleidsoverwegingen sportoverleg) 
in maart wordt afgedaan. 

2. De fractie van Inwonersbelangen heeft nog opmerkingen over 
toezegging 4 (verslavingsbeleid). De fractie wil graag weten of 
maart gehaald gaat worden. 

 
College: 
1. De wethouder zegt toe dat er alles aan wordt gedaan om nog in 

maart een stuk aan te bieden aan de raad, conform de planning 
die vermeld staat bij toezegging 13. 

2. De wethouder meldt dat er meer informatie in maart naar de raad 
komt, conform de planning die vermeld staat bij toezegging 4. 

 
  
9. Vaststellen agenda 

Besluit: conform vastgesteld met in acht name van het feit dat de 
voorzitter voorstelt om een mondelinge mededeling van de wethouder 
als laatste punt aan de agenda toe te voegen. De wethouder wenst 
deze mededeling in beslotenheid te doen. 
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10. Spreekrecht burgers 
Er heeft zich een inspreker gemeld voor het spreekrecht: 
• Mevrouw Ineke Alsem namens het dorpsplatform inzake een 

multifunctionele voorziening in Harmelen. 
• De bijdrage van de inspreker ging vergezeld met een brief van het 

dorpsplatform. Deze brief is toegevoegd aan de besluitenlijst 
(bladzijde na de lijst van aanwezigen). 

 
  
11. Besluitenlijst vorige vergadering 

Besluit: met de volgende wijziging vastgesteld: 
• De fractie van Inwonersbelangen wil graag in de besluitenlijst 

vermeld zien dat de wethouder niet aanwezig was tijdens de 
vergadering van 6 februari 2013. 

 
  
12. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 

13. Rib (12R.00462) inzake Beleidsbrief Jeugdpartic ipatie 2013-2016 
College: 
• Op verzoek van ondermeer D66 zegt de wethouder toe om met 

een nadere onderbouwing van de situatie rondom Babylon te 
komen (organisatie, financiën, mogelijkheden om Babylon 
overeind te houden).  

• De fractie van de VVD vraagt naar de reden van het ontbreken van 
Jongeren Ontmoetings Plekken (JOP’s) in de beleidsbrief. De 
wethouder zegt toe om na te vragen welke argumenten ten 
grondslag liggen aan het ontbreken van de JOP’s in de 
beleidsbrief. 

• De wethouder zegt naar aanleiding van opmerkingen van de 
fracties van Inwonersbelangen, Progressief Woerden en D66 toe 
om nog eens te kijken naar de beleidsdoelen om te zien hoe deze 
doelen meer SMART geformuleerd kunnen worden (positiever (wat 
wel in plaats van wat niet) en scherper).  

• De wethouder zegt toe dat ze maatschappelijke stages in een 
eerstvolgend LEA overleg opnieuw aan de orde zal brengen en 
gezamenlijk zal kijken of maatschappelijke stages op een actieve 
en creatieve mogelijk gemaakt kunnen worden (ook in overleg met 
private partijen). 

• De fractie van D66 vraagt of er voldoende wordt gekeken naar 
bijvoorbeeld Toolkits als “Be involved”? daarnaast heeft de 
gemeente Gouda een aparte pagina voor jongeren. De wethouder 
zegt toe om het jeugdplatform en de verantwoordelijk ambtenaar te 
laten kijken naar de opmerkingen van D66. 
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• De wethouder zegt een evaluatie toe over Babylon waar in globale 
zin staat aangegeven hoe Babylon tot op heden de 
waarderingssubsidie heeft besteed. Dit naar aanleiding van een 
initiatief van het CDA om te komen tot een soort van 
projectenfonds  waar iedereen aanspraak op kan komen in plaats 
van een subsidie alleen voor Babylon. 

 
Besluit: de commissie besluit dat de raadsinformatiebrief voldoende 
besproken is. 
 

  
14. Rv (13R.00032) inzake Nadere onderbouwing bij p rogramma 7 

Werk en Inkomen van de najaarsrapportage 2012 
College: 
• De wethouder zegt toe om voor de raadsvergadering van 28 maart 

2013 met een nadere onderbouwing richting raad te komen 
(complexiteit dossiers in relatie tot de personele bezetting, wat te 
doen met beslispunten 2 en 3 (we halen het niet en wat dan?) en 
de mogelijkheid om te komen tot een gedifferentieerde termijn 
waarbinnen een traject moet worden gestart).  

 
Besluit: de commissie besluit dat het raadsvoorstel een bespreekstuk 
moet zijn voor de raadsvergadering van 28 maart 2013. Onder meer 
de fracties van de VVD en D66 geven aan het stuk mee terug te 
nemen naar de fractie voor verder overleg. 
 

  
15. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:30 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 
 
 

  
  
 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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BIJDRAGE SPREEKRECHT VOOR BURGERS 
 
Stichting Dorpsplatform Harmelen 
 
Harmelen, 26 februari 2013  
 
Betreft: een multifunctionele voorziening in Harmelen 
 
 
Geacht College en Raadsleden,  
 
Het Dorpsplatform Harmelen draagt bij aan de versterking van de Harmelense samenleving door 
initiatieven te ondernemen en netwerken te stimuleren. Dat past in het Wmo- beleid van de 
gemeente ‘Meedoen in een sterke samenleving’. De peilers van het gemeentebeleid zijn: eigen 
kracht centraal (mensen doen meer zelf en moeten daarin gestimuleerd worden), een sterke 
lokale samenleving (gemeente bevordert burgerkracht, hulp om de hoek georganiseerd) en een 
integrale dienstverlening (een vangnet voor kwetsbare burgers, sociale netwerken en 
vrijwilligers).  
 
Het Dorpsplatform pleit al jaren voor een gemeenschapscentrum, een dorpshuis in Harmelen 
omdat wij van mening zijn dat we zonder zo’n centrum geen basis hebben voor een sterke 
samenleving in Harmelen. Wij maken ons zorgen over het uitblijven van een duidelijk beleid van 
de gemeente op dit punt. De gemeente heeft besloten om panden in  de verkoop te doen, 
waaronder het oude raadhuis waar momenteel de bibliotheek is gevestigd.  Bovendien hebben 
wij de indruk dat in het Wmo-beleid, waaronder de huidige inventarisatie van voorzieningen in de 
gemeente Woerden,  niet gekeken wordt naar nut en noodzaak van een multi-functionele 
voorziening. 
 
Daarom heeft het Dorpsplatform het initiatief genomen om eens met een aantal organisaties van 
gedachten te wisselen over zo’n multi-functionele voorziening in Harmelen. Wij hebben 
gesprekken gevoerd en informatie uitgewisseld met het Schakelteam, Welzijn Woerden, 
Bibliotheek, Centrum voor Jeugd en gezin, Wereldwinkel en de Boogh.  
 
Uit deze gesprekken is het volgende naar voren gekomen:  
 
Sociale infrastructuur en fysieke infrastructuur ho ren bij elkaar  
Een sterke samenleving rust op een sterke sociale en fysieke infrastructuur, ‘mensen en stenen’.  
Een sterke samenleving  vraagt een sociale infrastructuur (netwerken, mensen, organisaties) met 
een passende fysieke infrastructuur (wijkopbouw, beschikbare ruimten voor voorzieningen). 
Daarin hoort specifiek gekeken te worden naar de noodzaak van koppeling van voorzieningen. 
 
Uit onderzoek is gebleken dat een leefgemeenschap van ongeveer 10.000 inwoners  een woon-
service gebied is, wat zo ’n voorziening rechtvaardigt.  Vergelijkbaar met een omvang als 
Harmelen.  
 
Een multi-functionele voorziening is méér: het bund elt en verbindt 
De belangrijkste functie van zo’n voorziening is het bieden van gelegenheid tot ontmoeten. Dat 
stelt de volgende eisen:  een natuurlijke en neutrale inloop (mensen moeten er graag naar toe 
gaan), goed bereikbaar en toegankelijk. De belangrijkste ‘functies’ zijn inloop en ontmoeting, 
informatie (krijgen, geven en uitwisselen), ontspannen (koffiedrinken, lezen),  schakelpunt (met 
andere mensen, vrijwilligers, en organisaties) dienstverlening (andere diensten) en activiteiten 
(op initiatief van inwoners). Deze functies ‘werken’ alleen (en geven meerwaarde) als ze bij elkaar 
zitten!   



 Pagina 6 van 6 

 
Concreet levert dit het volgende beeld op: de bibliotheek is de spil. Daar is de natuurlijke en 
neutrale inloop.  Deze inloop is de basis voor ‘ontmoeting’ voor ouderen, jongeren, de groep 30-
40- 50 en nieuwkomers in Harmelen.  Die inloop en ontmoeting wordt versterkt door het aanbod 
van ‘diensten’ zoals RABObank, buurtwinkel, groenvoorziening, politie, wereldwinkel. Dan is er 
de ‘koffietafel’ met een hoek vol  ‘informatie’ (over wat er in  Harmelen te doen en mogelijk is) met 
mensen (vrijwilligers) die open staan voor vragen. Zij  helpen ‘schakelen’ met hulpverleners, 
kerken, vrijwilligers en gemeentelijke voorzieningen. De (sociale ) horeca zorgt voor koffie en 
lunchvoorziening. In ‘activiteitenruimtes’ kunnen mensen met elkaar in gesprek of anderszins. Dit 
alles op een bereikbare en toegankelijke plek.  
 
Voor het organiseren en faciliteren van aanvullende activiteiten, met name ook voor grote 
groepen,  is voldoende ruimte nodig. Wij beschikken over een lijst van belangstellende 
organisaties.    
 
Wij verzoeken de gemeente dan ook om in het kader van het Wmo-beleid expliciet de multi-
functionele integrale voorziening (wat wij gemeenschapscentrum of dorpshuis noemen),  voor 
Harmelen op te nemen.  Met name in de door ons geschetste combinatie van functies inloop, 
ontmoeting, diensten, informatie en activiteiten.   
 
Dit past volgens ons naadloos in het door de gemeente voorgestelde wijkgerichte aanpak van 
stimuleren eigen kracht, een sterke lokale samenleving en integrale dienstverlening.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Ineke Alsem, 
 
voorzitter werkgroep Zorg en Welzijn 
Dorpsplatform Harmelen 
 
 
 
 


