
Besluitenlijst van de 
commissie Welzijn 
 
  
Datum: 11 november 2015  
Opening: 20:00 uur    Sluiting: 21:55 uur 

 
 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp en besluit 

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

  

2. Spreekrecht burgers 
Er hebben zich geen insprekers gemeld voor het spreekrecht. 
 
Eventuele bijdragen van insprekers zijn terug te luisteren bij de 
betreffende vergadering op gemeenteraad.woerden.nl. 
 

  

3. Vaststellen agenda 
Besluit: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
De besluitenlijsten van de oktobercyclus worden vastgesteld in de 
commissie Middelen van 18 november 2015. 
 

  

5. Vaststellen termijnagenda, toezeggingen, lijst openstaande 
moties 
De termijnagenda van de commissie Welzijn van september wordt 
vastgesteld met in acht name van de volgende opmerkingen: 
 
Commissie: 

 De heer Den boer van STERK Woerden vraagt naar de stand van 
zaken rondom toezeggingen 196 en 210. 

 De heer Brouwer geeft bij toezegging 196 aan dat hij daar in de 
Algemene Beschouwingen antwoorden heeft gekregen van de 
wethouder. 
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College: 

 Wethouder Duindam geeft aan voor wat betreft toezegging 196 het 
antwoord schuldig te moeten blijven,  Over toezegging 210 kan 
gemeld worden dat er binnenkort een stuk bij de raad ligt (18 
november RIB 15R.00690). 
 

  

6. Rondvraag 

Er wordt één vragenserie gesteld door Inwonersbelangen over het 
fusiebesluit. De vraag die aan de commissieleden wordt gesteld is:  
 
daarom het voorstel om als bestuur (raad+college) van Woerden een 
(voorlopig) bezwaar te maken. In dit bezwaar worden de stukken 
opgevraagd waaruit de NZa geoordeeld heeft dat we als gemeente 
zorgvuldig betrokken zijn geweest. Op basis van ontvangst daarvan 
kan het bezwaar nader onderbouwd worden. Wordt dit gesteund door 
de commissie? 
 
Besluit: 
De commissie besluit in meerderheid tegen het voorstel van 
Inwonersbelangen te zijn. Tegen het voorstel waren D66, Progressief 
Woerden, ChristenUnie/SGP, de VVD en STERK Woerden. Voor het 
voorstel waren (het CDA, Inwonersbelangen en LijstvanderDoes). 
Onder meer op voorstel van de fracties van D66 en STERK Woerden 
wordt geadviseerd de beantwoording op de gestelde schriftelijke 
vragen af te wachten (15.022178 Vragen van STERK Woerden inzake 
fusie Zuwe Hofpoort ziekenhuis; deadline beantwoording 26 
november 2015). 
 

  

7. Rv (15R.00495) inzake Cultuurbeleid 2016-2019 
Commissie: 

 De commissie stelt onder meer vragen over amateurcultuur, 
vrijwilligers, samenwerking met het middenveld, mogelijke 
verdrukking van kleinere partijen, SMART geformuleerde 
evaluatiedoelstellingen, het Stadsmuseum en ruimte voor kleine 
initiatieven. 

 Hoewel het merendeel van de commissie vindt dat het 
raadsvoorstel een hamerstuk kan zijn, wil de fractie van 
Inwonersbelangen het raadsvoorstel agenderen als bespreekstuk 
voor de raad. Aandachtspunt is de (financiële) ruimte voor 
amateurcultuur. 
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College: 
De voorzitter noteert de volgende commissie-brede toezegging: 

 Wethouder Duindam zegt toe om voor de raad van 26 november 
de jaarrekeningen (2014) van de grote culturele instellingen aan de 
raad te zenden (gepubliceerd op RIS onder themadossier Cultuur). 

 
Besluit:  
De commissie besluit op basis van de opmerkingen van 
Inwonersbelangen het raadsvoorstel als bespreekstuk door te 
geleiden naar de raadsvergadering van 26 november 2015.  
 

  

8. Rib (15R.00552) inzake Ontwikkeling van de in Utrecht West 
verband ingekochte, voor Woerden geleverde zorg Jeugd en 
Wmo op aantallen en kosten 
Commissie: 

 De commissie stelt onder meer vragen over de hogere tekorten, 
groei jeugdhulp, informatieverstrekking aan de raad, innovatie en 
kwaliteit.  

 De fractie van de VVD vraagt aan het college of het een motie ter 
ondersteuning / versterking van de positie kan gebruiken (in 
stelling brengen).  

 De fractie van Inwonersbelangen geeft in eerste termijn aan dat 
het een motie overweegt om als raad in de toekomst over 
kwartaalrapportages te kunnen gaan beschikken. 

 
College: 
De voorzitter noteert de volgende commissie-brede toezeggingen. 

 Wethouder Duindam geeft aan dat in april 2016 de Inkoop Jeugd 
2017 op de agenda van de commissie kan staan (opgenomen in 
termijnagenda; planning). 

 Wethouder Duindam zegt toe om binnen een week de door 
Inwonersbelangen gevraagde informatie aan de raad te 
verstrekken. 

 
Besluit: 
De commissie besluit dat de raadsinformatiebrief voldoende is 
besproken. Er vindt geen verdere vervolgbehandeling plaats. 
 

  

9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:55 uur. 

 

Zie voor lijst met aanwezigen de volgende pagina 
 
 

https://gemeenteraad.woerden.nl/themas/Cultuur
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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 


