
Besluitenlijst van de 
procedurevergadering 
 
 
Commissie: Welzijn  
Datum: 09-01-2013  
Opening: 20:00 uur    Sluiting: 20:11 uur 
 

 
 
 
Agenda-
punt 

Onderwerp en besluit 

1. Opening 
 

  
2. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 

De besluitenlijst van de vorige vergadering wordt conform vastgesteld. 
  

  
3.1 Rib (12R.00453) inzake Schuldhulpverlening en 

Inkomensondersteuning 
Besluit: de raadsinformatiebrief wordt voor kennisgeving 
aangenomen. De commissie gaat in op het aanbod van het college 
om een thema-avond te organiseren over het onderwerp. De 
voorzitter zal dit in de overlegvergadering bij agendapunt 8 
terugleggen bij de portefeuillehouder. 
 

  
4. Vaststellen termijnplanning, lijst met toezeggingen en 

openstaande moties 
Besluit: conform vastgesteld met de volgende wijzigingen. 
• De fractie van Inwonersbelangen wil graag een stand van zaken 

over toezegging 4 (verslavingsbeleid). 
• De fractie van de ChristenUnie/SGP wil graag weten wanneer de 

commissie toezegging 14 (beleidsoverwegingen sportoverleg) kan 
verwachten. 

• De fractie van Inwonersbelangen wil een stand van zaken over 
toezegging 15 (mondelinge vraag CDA inzake afsluiting 
Grechtkade). 

• De fractie van Inwonersbelangen en Progressief Woerden willen 
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graag een stand van zaken over toezegging 31 (rondvraag 
verlichting Kasteel). 

• De fractie van Inwonersbelangen wil van de wethouder horen hoe 
het staat met toezegging 32 (visie bibliotheek en uitkomst 
discussie Speelotheek). 

• De fractie van de VVD wil weten wanneer de geannuleerde 
informatiebijeenkomst inzake beleidsregels sociale participatie 
opnieuw wordt ingepland. 

• De fractie van de ChristenUnie/SGP wil bij toezegging 16 
(informatiebijeenkomst Stichting Klasse) graag weten of er nog 
steeds vragen kunnen worden aangeleverd bij de griffie. 

 
De voorzitter geeft aan dat de griffie de bijeenkomst beleidsregels 
sociale participatie in overleg met de betrokken ambtenaren opnieuw 
zal inplannen. Tevens laat de voorzitter weten dat er nog steeds 
vragen en gespreksonderwerpen voor de directeur van Stichting 
Klasse kunnen worden gezonden naar raadsgriffie@woerden.nl. 
 
De overige punten zal de voorzitter bij agendapunt 8 onder de 
aandacht brengen bij de verantwoordelijk portefeuillehouders. 
 

  
5. Informatieverzoeken aan college 

Er zijn geen informatieverzoeken aan het college. 
 

  
6. Sluiting procedurevergadering 

 
 
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 


