
Besluitenlijst van de 
overlegvergadering 
 
 

Commissie: Welzijn  
Datum: 09-10-2013  
Opening: 20:06 uur    Sluiting: 21:37 uur 

 

 
 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp en besluit 

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

  

8. Openstaande punten uit voorafgaande vergadering 
De punten vanuit de procedurevergadering: 
1. Planning: STERK Woerden: rib inzake inclusie, wanneer wordt 

deze aan de raad aangeboden?  
2. STERK Woerden: bovenlokale afspraken omtrent decentralisaties. 

De fractie wil weten wanneer de nieuwsbrief verwacht kan worden. 
3. Toezeggingen: STERK Woerden: graag een stand van zaken 

geven bij toezeggingen 7 (wijkplatforms rib), 9 (exploitatiekosten 
Haven), 18 (beantwoording rondvraag inzake Stichting Welzijn 
Woerdem), 19 (notitie jeugdbeleid) en 28 (differentiatie 
overgewicht n.a.v. bespreking gezondheidsbeleid).  

4. VVD: graag een stand van zaken geven bij toezeggingen 12 (extra 
informatie in tweede kwartaalrapportage IASZ over de voorkoming 
en bestrijding van fraude) en 27 (tweede kwartaalrapportage IASZ 
betrekken bij begrotingsbehandeling). 

 
College: 

 Bij de planning inzake transities zal de beloofde nieuwsbrief in 
oktober aan de raad worden aangeboden (zie ook 
informatiebijeenkomst d.d. 17 oktober 2013). 

 De raadsinformatiebrief inzake inclusie zal nog in oktober aan de 
raad worden aangeboden (afhankelijk van moment van 
aanlevering vindt de bespreking plaats in november of december). 

 Bij toezeggingen 7 (wijkplatforms) en 9 (exploitatiekosten Haven) 
kan geen stand van zaken worden gegeven door het college in 
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verband met de afwezigheid van de verantwoordelijk 
portefeuillehouders. 

 Toezegging 18 (beantwoording rondvraag inzake Stichting Welzijn 
Woerden) zal nog in oktober aan de raad worden aangeboden. 

 Toezegging 19 (notitie integraal jeugdbeleid) zal eind oktober, 
begin november aan de raad worden aangeboden (i.v.m. 
overschrijding aanlevertermijnen voor de cyclus van november is 
de verwachte bespreking in december). 

 Toezeggingen 12 en 27: tweede kwartaalrapportage IASZ is 
inmiddels gerealiseerd en zal aan de raad worden aangeboden. 

 Toezegging 28 (differentiatie overgewicht n.a.v. bespreking 
gezondheidsbeleid)  zal nog in oktober via een rib worden 
afgedaan door het college. 

 Toezegging 24 (zelfregie) komt in november of december naar de 
raad, inclusief advies van de WMO-Raad (30 oktober wordt de 
WMO-Raad om een advies gevraagd). Niet naar gevraagd door de 
commissie in de procedurevergadering. 
 

  

9. Vaststellen agenda 
Besluit: de agenda wordt vastgesteld waarbij punten 13 en 14 worden 
omgedraaid in verband met het feit dat wethouder Duindam iets later 
aanschuift. Eerst zal het raadsvoorstel inzake Thuishuis worden 
besproken daarna de burgerbrieven inzake de zondagsopenstelling. 
 

  

10. Spreekrecht burgers 

Er heeft zich één burger gemeld voor het spreekrecht.  
 
1. De heen Nap en Langerak willen namens de C1000 Snel & 

Polanen inspreken bij agendapunt 14 van de gewijzigde agenda. 
 
Bijdragen van insprekers zijn op sprekersniveau terug te luisteren via 
het audioverslag van de betreffende vergadering op 
gemeenteraad.woerden.nl. In  dit geval onder agendapunt 13 van de 
gepubliceerde agenda van de commissie.  
 

  

11. Besluitenlijst vorige vergadering 
De besluitenlijst van de vorige vergadering wordt conform vastgesteld. 
 

  

12. Rondvraag 

Er is geen rondvraag aangekondigd. 
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13. Rv (13R.00265) inzake subsidie Thuishuis uit WMO-reserve 
Commissie: 

 Na de bespreking zijn de fracties van het CDA, STERK Woerden 
en Progressief Woerden voor het voorstel. De overige fracties zijn 
tegen. 

 
Besluit: de commissie besluit om het raadsvoorstel als bespreekstuk 
door te geleiden naar de raadsvergadering van 31 oktober 2013. 
 

  

14. Burgerbrieven inzake zondagsopenstelling  
Insprekers: 

 De heren Nap en Langerak worden uitgenodigd om hun bijdrage te 
leveren. Na een introductie van de heer Nap voert de heer 
Langerak het woord. 
 

Besluit: de commissie heeft de brieven voldoende besproken. Er vindt 
geen verdere vervolgbehandeling plaats in de raad. 
 

  

15. Rib (13R.00207) inzake Begroting 2014 en rekening 2012 
toezichthoudend orgaan Stichting Klasse 
College: 

 De wethouder geeft het aanbod door van Stichting Klasse om een 
avond te organiseren waar de raad kan praten over de gang van 
zaken. 
 

Besluit: de commissie heeft de raadsinformatiebrief voldoende 
besproken. Er vindt geen verdere vervolgbehandeling plaats in de 
raad. Het aanbod van Stichting Klasse vindt gehoor bij de commissie. 
Stichting Klasse zal t.z.t. een uitnodiging versturen naar de raad voor 
een bijeenkomst op locatie, inclusief aanwezige schooldirecteuren. 
 

  

16. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:37 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 
 

 Marc Rijnders 
 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 
Jelmer Vierstra 
Marieke Van Noort 
Annette Ambagtsheer-Bannink 
 

  
  
 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 


