
Besluitenlijst van de 
overlegvergadering 
 
 

Commissie: Welzijn  
Datum: 04-12-2013  
Opening: 20:12 uur    Sluiting: 23:16 uur 

 

 
 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp en besluit 

7. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20:12 uur. 
 

  

8. Openstaande punten uit voorafgaande vergadering 
1. STERK Woerden: volgende commissie welzijn een 

toezeggingenlijst waarbij de stand van zaken is ingevuld.  
2. D66 inzake toezegging 51. Wanneer kan de raad het stuk inzake 

privacy i.r.t. (uitvoering van de) jeugdzorg verwachten? 
3. ChristenUnie/SGP inzake toezegging 19. Wanneer wordt de 

toezegging inzake startnotitie jeugdbeleid besproken? De 
voorzitter meldt dat het stuk in de vergadering van de commissie 
Welzijn van januari staat geagendeerd. 

4. Progressief Woerden inzake toezegging 24. Wanneer kan de raad 
de rib inzake zelfregie verwachten? 

5. VVD inzake toezegging 54. Wanneer kan de raad de beloofde RIB 
inzake Ferm Werk verwachten? 

6. Progressief Woerden inzake de motie Ferm Werk. Hoe zit het met 
de verwerking van de motie? Dictum motie: financiële belangen 
van Woerden borgen; zeggenschap raadsleden bevorderen; 
maatregelen om financiën in beeld te krijgen en te beheersen. 

 
College: 
1. Wethouder Koster zegt toe om een stand van zaken te geven bij 

die toezeggingen waar geen stand van zaken gegeven is. 
2. Wethouder Koster komt met een veelomvattend antwoord waarin 

punten 2, 4 en 5 zijn meegenomen. De wethouder vertelt dat er in 
januari een beleidsplan naar de raad komt waar inzichtelijk wordt 
gemaakt hoe het Sociale Domein wordt (her)ingericht. Onderdelen 
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zijn de jeugdzorg, decentralisaties, privacy, zelfregie en een 
schema waarin staat vermeld wanneer de raad (kaderstellend) aan 
zet is.  

3. Wethouder Koster meldt dat er een integrale jeugdnota is 
vastgesteld door het college. De voorzitter meldt wederom dat het 
stuk geagendeerd staat voor de commissie van 8 januari 2014. 

4. Zie punt 2. 
5. Zie punt 2. 
6. Wethouder Koster moet het antwoord schuldig blijven. Zij kan 

Progressief Woerden niet beloven dat de motie nog dit jaar wordt 
afgedaan. Wethouder Duindam zal later aanschuiven, wellicht dat 
na een kort overleg met hem wethouder Koster alsnog het 
antwoord kan geven.  

 

  

9. Vaststellen agenda 
Besluit: de agenda wordt conform vastgesteld.  
 

  

10. Spreekrecht burgers 

Er hebben zich 4 burgers gemeld voor het spreekrecht.  
 

1. De heer Rijsdijk namens FNV Lokaal (agendapunten 10 en 13) 
2. De heer Agterof namens de RAWB (agendapunt 13) 
3. De heer Van Mastwijk namens de BOR Ferm Werk 

(agendapunt 13) 
4. Mevrouw Jordaan namens de OR Sluis Groep (agendapunt 13) 
 

De heer Rijsdijk spreekt bij agendapunt 10 in over het rapport ‘Beter 
zich op werken in de bijstand’. 
 
Bijdragen van insprekers zijn op sprekersniveau terug te luisteren via 
het audioverslag van de betreffende vergadering op 
gemeenteraad.woerden.nl. In het geval van de eerste inspreker zowel 
bij agendapunt als onder agendapunt 13 van de gepubliceerde 
agenda van de commissie. Sprekers 2 tot en met 4 spreken alleen in 
bij agendapunt 13. 
 

  

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.00318) inzake Wijziging van de Gemeenschappelijke 
Regeling Werkvoorzieningsschap De Sluis in de 
Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk 
College: 

 Wethouder Koster zegt toe om uit te zoeken of een tekstwijziging 
nodig is om het mogelijk te maken dat er geen raadslid plaats hoeft 
te nemen in het AB. 

 Wethouder Koster zegt toe dat ze de vraag van de heer 
Hoogerbrugge zal beantwoorden, mits de heer Hoogerbrugge de 
vraag inzake artikel 16 (vragen van inlichtingen) schriftelijk ter 
beschikking stelt. 

 Wethouder Koster zegt een notitie toe inzake de wijze waarop 
invulling gegeven gaat worden aan de innovatiekant van het 
verhaal (innovatiekracht). De wethouder schat dat de notitie in 
februari beschikbaar kan worden gesteld aan de raad. 

 Wethouder Koster zegt toe de uitkomsten van een ‘ambtelijk’ 
onderzoek inzake de situatie bij de Sluis, zoals die onder meer is 
verwoord door de heer Rijsdijk in zijn insprekersbijdrage, terug te 
koppelen aan de raad. 

 Wethouder Koster zegt toe om voor de bespreking op 16 
december 2013 (volgende commissievergadering) te laten zien 
wat mogelijke sancties zijn als een gedeelte van de taken die nu 
belegd worden bij de GR worden teruggehaald naar de gemeente. 
Dit naar aanleiding van vragen van commissielid Van Noort die 
wilde weten hoe Woerdenwijzer zich verhoudt tot de GR en hoe de 
discussie in januari over de herinrichting van het Sociale Domein 
mogelijkerwijs tot een andere invulling van de GR leidt. 

 Wethouder Koster zegt toe om voor 16 december de volgende 
informatie aan de raad te zenden: uitgangspunten waarop Ferm 
Werk in januari aan het werk gaat. 

 Wethouder Koster zegt toe dat zij de raad tijdig en uitgebreid in de 
gelegenheid zal stellen om van gedachten te wisselen over de 
definitieve invulling van de DVO’s en uitvoeringsplannen (eerste 
kwartaal 2014). 

 Wethouder Duindam zegt toe een plaatje aan de raad aan te 
bieden waarin de samenhang tussen de P&C-cyclus van de 
gemeente en de GR wordt getoond. 

 Wethouder Duindam zegt toe de risicoanalyse (toename omvang 
van de doelgroep i.r.t. beschikbare financiële middelen) begin 
januari aan te bieden aan de raad. 

 Wethouder Duindam zegt toe om het financiële inzicht waar om 
gevraagd is in de raad van 31 oktober 2013 (motie Ferm Werk) 
voor 16 december 2013 naar de raad te zenden. 
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Besluit: de commissie besluit om een extra avond op 16 december 
2013 te organiseren waar het voorstel nogmaals in commissieverband 
wordt besproken. 
 

  

14. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:16 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 


