
Besluitenlijst van de 
overlegvergadering 
 
 
Commissie: Welzijn  
Datum: 03-04-2013  
Opening: 20:09 uur    Sluiting: 20:47 uur 
 

 
 
 
Agenda-
punt 

Onderwerp en besluit 

7. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20:09 uur. 
 

  
8. Openstaande punten uit voorafgaande vergadering 

De punten vanuit de procedurevergadering: 
1. De fractie van D66 wil graag weten wat de stand van zaken is van 

toezegging 3 (verslavingsbeleid). 
2. De fractie van de ChristenUnie/SGP wil graag weten wat de stand 

van zaken is van toezegging 21 (Speel-o-theek). 
3. De fractie van de VVD wil graag weten of er een spoorboekje 

wordt gepresenteerd tijdens de thema-avond decentralisaties die 
op 17 april 2013 georganiseerd gaat worden. 

4. De fractie van Progressief Woerden wil graag een update over het 
Sociaal Makelpunt, HNW, de transitie Jeugdzorg en de komende 
decentralisaties. Wat is de stand van zaken bij deze dossiers? 

 
College: 
1. De wethouder zegt toe de raad in april middels een 

raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen van het Jaarplan 
Nuchter Verstand. 

2. De wethouder verwacht in mei meer duidelijkheid te hebben 
rondom het dossier van de Speel-o-theek. 

3. De wethouder zegt toe om een zo goed en actueel mogelijk 
spoorboekje (wat komt wanneer naar de raad en wanneer is de 
raad aan zet) tijdens de thema-avond Decentralisaties op 17 april 
te presenteren.   

4. De wethouder antwoordt de fractie van Progressief Woerden als 
volgt: 
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a. Over het sociaal makelpunt is de raad recent bijgepraat 
door de kwartiermeester [19 maart 2013 is een bijeenkomst 
georganiseerd; zie kalender RIS]. De naam zal wel gaan 
veranderen alsmede het communicatieplan en dit zal aan 
de raad worden bekendgemaakt. 

b. Over HNW weet de wethouder te melden dat er binnenkort 
een bijeenkomst voor de gemeenschappelijke raden 
georganiseerd zal gaan worden [voor 16 april 2013 staat de 
genoemde bijeenkomst gepland].  

c. Over de transitie Jeugdzorg zal binnen niet al te lange tijd 
een spoorboekje bekend zijn.  

d. Over de Decentralisaties verwijst de wethouder naar een 
geplande bijeenkomst op 17 april [thema-avond zie ook 
punt 3]. 

 
  
9. Vaststellen agenda 

Besluit: de agenda wordt conform vastgesteld. 
 

  
10. Spreekrecht burgers 

Er hebben zich geen burgers gemeld voor het spreekrecht. 
 

  
11. Besluitenlijst vorige vergadering 

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

  
12. Rondvraag 

Raadslid Van der Does (Lijst van der Does) heeft vragen naar 
aanleiding van een burgerbrief die binnen is gekomen. Het betreft 
vragen over het verdwijnen van ID-banen. 
 
College: 
• De wethouder geeft aan van het individuele geval op de hoogte te 

zijn. Inmiddels is de briefschrijver uitgenodigd voor een gesprek en 
de wethouder zegt toe de uitkomsten van dat gesprek terug te 
koppelen naar de raad. 

 
  
13. Rib (13R.00024) inzake Ontbinden samenwerkingsverband Wmo 

Montfoort Oudewater Woerden 
College: 
• De wethouder zegt toe eventuele nog openstaande vragen 
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middels een raadsinformatiebrief te beantwoorden. De 
commissieleden worden gevraagd hun openstaande vragen te 
mailen naar de griffie waarna deze de vragen zal doorgeleiden 
voor beantwoording. 

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

  
14. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20:47 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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