
Besluitenlijst van de 
overlegvergadering 
 
 
Commissie: Welzijn  
Datum: 04-12-2013  
Opening: 20:04 uur    Sluiting: 23:26 uur 
 

 
 
 
Agenda-
punt 

Onderwerp en besluit 

7. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20:04 uur. 
 

  
8. Openstaande punten uit voorafgaande vergadering 

De voorzitter vraagt aan de aanwezige wethouders om zover mogelijk 
de lege vakjes bij de stand van zaken in de termijnagenda te vullen 
met een actuele stand van zaken (termijn van afdoening).  
 
College: 
• Toezegging 12 (Koster): wordt meegenomen in de DVO van Ferm 

Werk. 
• Toezegging 25 (Koster): wordt hopelijk nog in januari afgedaan, 

maar is afhankelijk van het aanleveren van de cijfers door het 
UWV. Zou ook februari kunnen worden. 

• Toezegging 28 (Koster): wethouder zegt dat deze is afgedaan, 
geen weerwoord van de commissie dus wordt van de lijst gehaald. 

• Toezegging 44 (Koster): deze week gaan de uitnodigingen de deur 
uit en het gesprek gaat lopen (geen verdere termijn meegegeven). 

• Toezegging 45 (Duindam): morgen eerste conceptnota naar het 
college. In februari naar de raad. 

• Toezegging 47 (Koster): notitie is in voorbereiding en wordt in de 
loop van februari verwacht. 

• Toezegging 50 (Duindam): juni-overleg of bij het vaststellen van de 
begroting. 

• Toezegging 51 (Koster): toelichting volgt in de verdere inrichting 
van het sociaal domein. Voor de zomer meer informatie (juni 
vaststelling inrichting sociaal domein). 
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• Toezegging 54 (Koster): wordt meegenomen in het afdoen van 
motie 4 op de termijnagenda, wordt van de termijnagenda gehaald. 

• Toezegging 55 (Duindam): watersportvereniging in oprichting 
daarna krijgen ze het geld van The Game. 

• Toezegging 56 (Koster): geen formele klachten, maar in de 
eerstvolgende bestuursvergadering wel bespreken om te kijken 
hoe de ruis van de lijn kan worden gehaald. Nog steeds in de 
maak. 

• Toezegging 58 (Duindam): in januari komt de informatie naar de 
raad. 

• Toezegging 60 (Koster): in februari kan worden gemeld of er meer 
informatie nodig is of dat uit overleg met Ferm Werk voldoende 
antwoord komt om dan al de toezegging af te doen.  

• Toezegging 61 (Koster): er ligt een schriftelijk verzoek bij Ferm 
Werk. Zodra er antwoord is wordt dit gemeld. 

• Toezegging 62 (Koster): uitnodiging volgt deze week. 
• Toezegging 63 (Koster): wordt opgenomen in de procedure-

agenda die in februari wordt aangeboden aan de raad. 
• Toezegging 64 (Koster): eerste kwartaal meer informatie via de 

DVO. 
• Toezegging 65 (Koster): wordt februari. 
• Toezegging 67 (Koster): wordt februari. 
• Toezegging 69 (Koster): wordt februari. 
• Toezegging 70 (Koster): wordt onder meer vanavond besproken bij 

het integraal beleidsplan sociaal domein. Wordt daarom van de 
termijnagenda gehaald. 

• Motie 3: komt er aan, bijna klaar (januari/februari). 
• Motie 4: punt 1 wordt februari. 
• Motie 5: voor het einde van het eerste kwartaal meer informatie. 
• Informatiebijeenkomst: manieren van inkoop bij 

transitiearrangement jeugdzorg wordt nader bekeken. Er valt nog 
geen concrete datum te noemen. 

 
  
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 

De besluitenlijst van de vorige vergadering wordt conform vastgesteld. 
 



 Pagina 3 van 5

De heer Den Boer (STERK Woerden) had een vraag over een 
ontbrekende toezegging op de termijnagenda vanuit het verslag. Deze 
toezegging over de samenhang van de P&C-cyclus tussen Woerden 
en Ferm Werk wordt als afgedaan verondersteld. In de RIB 
(13R.00445) die op 16 december 2013 onderdeel uitmaakte van de 
beraadslagingen staat de uitwerking van die toezegging genoteerd 
(kernboodschap nummer 4). 
  

  
12. Rondvraag 

Er is één rondvraag aangekondigd door de fractie van de VVD inzake 
verzuim bij scholieren. Staande de vergadering dient de fractie van 
STERK Woerden een rondvraag in over een aankondiging 
(gedeeltelijke) weigering subsidieverstrekking. 
 
College: 
Het college zegt bij beide vragenseries toe om de vragen schriftelijk af 
te doen. 
 

  
13. Rv (13R.00415) inzake Economische Agenda 2014 en verder 

"Woerden werkt" 
College: 
• Wethouder Duindam zegt voor de maand februari een stuk toe 

over de binnenstad van Woerden. 
• De wethouder zegt toe om nog voor de raadsvergadering van 30 

januari 2014 de ontbrekende tekst toe te voegen aan het stuk, 
inclusief een duidelijkere financiële onderbouwing. 
 

Besluit: de commissie besluit om het raadsvoorstel als bespreekstuk 
door te geleiden naar de raadsvergadering van 30 januari 2014. 
  

  
14. Rv (13R.00427) inzake Integraal Beleidsplan Sociaal Domein 2014 

- 2016, Consultatieversie 2,10 december 2013 
College: 
• De wethouder zegt de volgende procesafspraken toe: 

o Tweewekelijkse update via een raadsinformatiebrief over de 
decentralisaties (inclusief sociale agenda). 

o “Integrale Sociale Domein Cursus” voor de nieuwe raad. 
o Elke Commissie Welzijn een apart agendapunt over het 

Sociaal Domein en de herinrichting daarvan. 
o Het komende jaar vier aparte raadsinformatieavonden over 

het onderwerp. 
o In juni 2014 wordt een definitief integraal beleidsstuk aan de 

raad aangeboden. 
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Besluit: de commissie besluit om het raadsvoorstel als hamerstuk 
door te geleiden naar de raadsvergadering van 30 januari 2014. 
 

  
15. Rib (13R.00375) inzake Integrale jeugdnota 2013 

 
Na agendapunt 14 sluit de voorzitter in verband met tijdgebrek de 
vergadering. 
 

  
16. Rib (13R.00442) inzake Rapportage klanttevredenheidsonderzoek 

Wmo 2012 
 
Na agendapunt 14 sluit de voorzitter in verband met tijdgebrek de 
vergadering. 
 

  
17. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:26 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 
Judith Godschalx 

 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 


