
Besluitenlijst van de 
overlegvergadering 
 
 
Commissie: Welzijn  
Datum: 09-01-2013  
Opening: 20:11 uur    Sluiting: 23:02 uur 
 

 
 
 
Agenda-
punt 

Onderwerp en besluit 

7. Opening 
 

  
8. Openstaande punten uit voorafgaande vergadering 

College n.a.v. agendapunt 3.1: 
• Wethouder Koster zegt toe dat zij na verkennende gesprekken met 

verschillende partijen de opbrengst van die verkenningen zal 
mededelen aan de raad. De verwachting is dat dit nog voor de 
zomer van 2013 kan gebeuren. Naar aanleiding van de opbrengst 
van die verkenningen wordt eventueel besloten om een 
informatiebijeenkomst te organiseren zoals aangeboden in de 
onderliggende rib. 

 
College n.a.v. agendapunt 4: 
• De fractie van Inwonersbelangen wil graag een stand van zaken 

over toezegging 4 (verslavingsbeleid): wethouder Koster zegt toe 
in maart met meer informatie te komen. 

• De fractie van de ChristenUnie/SGP wil graag weten wanneer de 
commissie toezegging 14 (beleidsoverwegingen sportoverleg) kan 
verwachten: wethouder Koster zegt toe om in maart met meer 
informatie te komen. 

• De fractie van Inwonersbelangen wil een stand van zaken over 
toezegging 15 (mondelinge vraag CDA inzake afsluiting 
Grechtkade): wethouder Duindam geeft mondeling een stand van 
zaken (het pad langs de Grechtkade is weer open) waarmee de 
toezegging is afgedaan. 

• De fracties van Inwonersbelangen en Progressief Woerden willen 
graag een stand van zaken over toezegging 31 (rondvraag 
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verlichting Kasteel): wethouder Duindam antwoordt dat de 
verlichting ’s avonds weer aan gaat en dat dit zo zal blijven. 
Hiermee is de toezegging mondeling afgedaan. 

• De fractie van Inwonersbelangen wil van de wethouder horen hoe 
het staat met toezegging 32 (visie bibliotheek en uitkomst 
discussie Speelotheek): wethouder Duindam geeft aan dat het 
aanbieden van de visie van de bibliotheek afhangt en dat het 
college hier buiten staat. Over de Speelotheek valt vooralsnog 
geen duidelijkheid te geven. 

 
  
9. Vaststellen agenda 

Besluit: conform vastgesteld. 
 

  
10. Spreekrecht burgers 

Er heeft zich één persoon aangemeld voor het spreekrecht voor 
burgers. De heer Schaap zal vlak voor de start van agendapunt 13 
inspreken. 
 

  
11. Besluitenlijst vorige vergadering 

Besluit: conform vastgesteld. 
 

  
12. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 

13. Rib (12R.00444) inzake Haven en Singel 
Inspreker: 
De heer Cees Schaap spreekt in over de plannen omtrent de Haven 
en Singel. 
 
College: 
• Er wordt beleid gemaakt voor onder meer historische schepen. Dit 

beleid wordt naar de raad gezonden. 
• De suggestie van Progressief Woerden om een demontabel 

gebouw neer te zetten in de haven wordt door de wethouder 
meegenomen in een verkenning. 

• Beheer Haven en inzicht in de exploitatiekosten komt naar de raad 
toe. Dit is afhankelijk van overleg met een partij (De Greft) die het 
beheer wellicht voor zijn rekening wil nemen. 

 
Besluit: de commissie heeft de raadsinformatiebrief voldoende 
besproken. 
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14. Rib (12R.00427) inzake Voortgang project 'Kunst schatten van 

Woerden' 
College: 
• De wethouder zegt toe om een document met daarin een overzicht 

van alle beelden, inclusief foto’s en beschrijving aan de raad te 
doen laten toekomen. 

• Een definitieve lijst zal ter kennisname naar de raad worden 
gezonden. 

 
Besluit: de commissie heeft de raadsinformatiebrief voldoende 
besproken. 

  
15. Rib (12R.00395) inzake Rapportages IASZ en WMO 2e kwartaal 

2012 
College: 
• De wethouder zegt toe in een volgende kwartaalrapportage meer 

informatie te geven over de mate waarin en de wijze waarop de 
participatie zich ontwikkelt. 

 
Besluit: de commissie heeft de raadsinformatiebrief voldoende 
besproken. 

  
16. Rv (12R.00466) inzake Voorstel tot aanvraag Mee rjarige 

Aanvullende Uitkering (MAU) WWB Inkomensdeel 2013-2 015 
College: 
• De wethouder zegt toe om het analyserapport ten behoeve van de 

MAU aanvraag ter kennisname aan de raad toe te zenden. 
 
Besluit: de commissie adviseert de raad om het raadsvoorstel als 
hamerstuk te agenderen voor de raad van 24 januari 2013. 
 

  
17. Sluiting 

 
 
Zie volgende pagina voor lijst van aanwezigen 
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Lijst van aanwezigen: 
 

 
 
 

 Raadsleden 
  

 Abarkane  
 Becht 
 Van den Berg-Kuijf 
 Berkhof-de Vos 
 Den Boer 
 Bom 
 Brouwer 
 Buerman 
 Van Dam 
 Van der Does 
 Droogers 
 Van Ekeren 
 Van Geelen 
 Van Hameren 
 Hoogerbrugge 
 Hoogeveen 
 De Jong 
 Van der Lit 
 Mees 
 Olthof 
 Van Riet 
 Romijn-Ansink 
 Van Soest-Vernooij 
 Streng 
 Tersteeg 
 Tuit 
 Verbeij 
 Winter 
 De Wit 

 Fractieassistenten 
 

 Kraaijkamp 
 Ekelschot 
 Verdoold-Vroedsteijn 
 Van Meijeren 
 Kunst 
 Kuipers-Pelzers 
 Huls 
 Gottmer 
 De Jong 
 Niewold  
 Verhagen 
 Eissens 
 De Jonge 
 Van Rootselaar 
 

 
Verschelling-Hartog 
 
 

  
  
 Voorzitter 
  

 Van Geelen 
 Van den Berg 

  
 Griffier 
  

 Geldorp 
 Lucassen 
 Kraan-Molenaar 

  
 College 
  

 Wethouder: C.J. van Tuijl 
 Wethouder: J.I.M. Duindam 
 Wethouder: M.J. Schreurs 
 Wethouder: mevr. Y. Koster 
 Burgemeester: J.B. Waaijer 


