
Besluitenlijst van de 
commissie Welzijn 
 
  
Datum: 2 december 2015  
Opening: 20:00 uur    Sluiting: 22:52 uur 

 
 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp en besluit 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 
 

  

2. Spreekrecht burgers 
Er heeft zich één inspreker gemeld voor het spreekrecht. Zij zal bij 
agendapunt 7 als eerste de mogelijkheid krijgen om een bijdrage te 
leveren. 
 
1. Mevr. C. Heeringa inzake Ferm Werk (namens FNV Lokaal 

Groene Hart). 
 
Eventuele bijdragen van insprekers zijn terug te luisteren bij de 
betreffende vergadering op gemeenteraad.woerden.nl. 
 

  

3. Vaststellen agenda 
Besluit: de agenda wordt vastgesteld, met in acht name van het feit 
dat agendapunt 9 geschrapt wordt als bespreekpunt in verband met 
het ontbreken van te bespreken stukken. 
 

  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
De besluitenlijst van de van de commissie Welzijn van 11 november 
2015 wordt conform vastgesteld. 
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5. Vaststellen termijnagenda, toezeggingen, lijst openstaande 
moties 
De termijnagenda van de commissie Welzijn van september wordt 
vastgesteld met in acht name van de volgende opmerking(en): 
 
Commissie: 

 De heer Bulk (ChristenUnie/SGP) vraagt naar aanleiding van 
toezegging 197 naar de uitkomsten van een overleg met de 
Ondernemers Kring Woerden (OKW). 

 
College: 

 Wethouder Koster antwoordt dat een voortgangsnotitie in de maak 
is waar de reactie van de ondernemers wordt meegenomen 
(termijnagenda; update toezegging 197; Q1). 
 

  

6. Rondvraag 

Er is één vraag aangemeld voor de rondvraag door de fractie van de 
ChristenUnie/SGP. Ter plekke stelt ook de VVD nog vragen aan het 
college: 
 
1. ChristenUnie/SGP bij monde van raadslid Brouwer inzake wijziging 

binnen de directie van Ferm Werk. 
2. VVD bij monde van de heer Bakker over de GGDrU en de 

mogelijke effecten van de decentralisaties tot op heden. 
 
College: 
1. De wethouder beantwoord de vragen van de heer Brouwer naar 

tevredenheid. 
2. Wethouder Koster antwoordt dat het een erg brede vraag is die 

wellicht beter eerst ambtelijk gedeeld en uitgezocht kan worden. 
 

  

7. Ferm Werk 
Inspreker: 
Mevrouw C. Heeringa inzake Ferm Werk (namens FNV Lokaal 
Groene Hart). De bijdrage van de inspreker is als bijlage F. 
gepubliceerd bij dit agendapunt op gemeenteraad.woerden.nl. 
 
Commissie: 
Hoewel er veel vragen worden gesteld over bijvoorbeeld beschut werk 
en de ‘regelluwe’ bijstand staat een groot deel van de commissie 
voornamelijk stil bij de uitvoering van eerder door de raad 
aangenomen amendementen. Deze amendementen lijken niet 
allemaal in het beleid verwerkt te zijn. Op basis van deze constatering 
besluit de commissie na een korte schorsing dat het stuk in 
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aangepaste vorm behandeld kan worden in de vergadercyclus van 
januari. 
 
College: 
De voorzitter noteert de volgende commissie-brede toezegging(en): 

 Wethouder Koster zegt toe om in maart met een voorstel naar de 
raad te komen waarin wordt getracht de ‘democratische balans’ te 
herstellen in de relatie tussen Ferm Werk en de deelnemende 
gemeenten (opgenomen in termijnagenda; planning). 

 Wethouder Koster zegt een raadsvoorstel toe inzake ‘Regelluwe’ 
Bijstand (termijnagenda; planning; nog in te plannen (ook 
bijeenkomst georganiseerd door Ferm Werk d.d. 15 december 
2015)). 

 
Besluit:  

 Op basis van het advies van de commissie trekt de wethouder het 
raadsvoorstel (15R.00732) inzake Beleid Participatie, Werk & 
Inkomen terug. Zij zal in januari met een aangepaste versie 
komen.  

 Het raadsvoorstel (15R.00716) inzake gewijzigde begroting Ferm 
Werk 2015 wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad van 16 
december 2015. 

 De raadsinformatiebrieven inzake de derde kwartaalrapportage 
Ferm Werk (15R.00712) en voortgang projecten verbeterplan 
Ferm Werk (15R.00746) zijn voldoende besproken door de 
commissie. 

 

  

8. Rib Investeringsplan 2015, voortgang 
Commissie: 
De commissie stelt onder meer vragen over de continuïteit en 
bestendigheid van cofinanciering, de borging van projecten, te 
verwachten resultaten en communicatie.  
 
College: 
De voorzitter noteert de volgende commissie-brede toezegging(en): 

 Wethouder Duindam zegt toe dat de raad in februari kan praten 
over de bestedingskaders voor 2016 (opgenomen in 
termijnagenda; planning). 

 
Besluit: 
De commissie besluit dat de raadsinformatiebrief voldoende is 
besproken. Er vindt geen verdere vervolgbehandeling plaats. 
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9. Zienswijze GGD 
GESCHRAPT; ZIE OOK AGENDAPUNT 3. 
 

  

10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:52 uur. 
 

 

Zie voor lijst met aanwezigen de volgende pagina 
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Lijst van aanwezigen: 
 

 
 
 

 Raadsleden 
  

 H.A. van Assem 

 R.C.L. Bakker 
 G.F. Becht 

 Mevr. I. Berkhof-de Vos 
 W. den Boer 
 E.L. Bom 

 S.C. Brouwer 
 H. van Dam 

 J.C. van der Does  
 A. Draisma 
 G.J.C.J. Eissens 

 H.R.M. Ekelschot 
 H. van der Griendt 

 S. van Hameren 

 M.L.A. Hollemans 
 H.J. Hoogeveen 
 C. van Iersel 

 J. IJpma 
 L. Issarti 

 Mevr. M.A.H. Kingma  
 J.A. van Leeuwen 
 Mevr. S.A.J. van Megen 

 P.J. van Meijeren 
 R.B. Niewold 

 Mevr. M.H.T. van Noort 
 A. Noorthoek 
 T.J.R. Peters 

 J.L.M. van Rensen 

 Mevr. T. van Soest-Vernooij 

 
 

Mevr. V.S.M. Streng 
Dhr. J.J. Vierstra 

 Fractieassistenten 
 

 Dhr. T. Boersma 
 Dhr. T. van den End 
 Dhr. J. de Kort 

 

Dhr. E. van Deutekom 
Dhr. J. Sistermans 

 Dhr. G.C. Weerelts 
 Mevr. J.G. Franken 
 Mevr. A. de Jong 
 Dhr. G.C.H. van der Lit 
 Dhr. H.J. de Jonge 
 Mevr. M. Verschelling-Hartog 
 Dhr. H.T. Bulk 
 Mevr. C. Postma-van Iersel 
 

 

 

 
 

Dhr. R.J. Kunst 
Mevr. A.E. Ambagtsheer-Bannink 
Mevr. R. Vrolijk 
Mevr. J.V. Buerman 

 Voorzitter 
  

 Dhr. H.A. van Assem 
 Dhr.  H.J. Hoogeveen 

  
 Griffier 
  

 Erwin Geldorp 
 Milan Lucassen 

  
  
 College 
  

 Wethouder: T.H.D. de Weger 
 Wethouder: J.I.M. Duindam 
 Wethouder: M.J. Schreurs 

 
Wethouder: mevr. Y. Koster 
Wethouder: mevr. M.H. Stolk 

 Burgemeester: V.J.H. Molkenboer 


