Besluitenlijst van de
commissie Welzijn
Datum: 01 april 2015
Opening: 20:00 uur

Sluiting: 23:07 uur

Agenda- Onderwerp en besluit
punt
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 besluitenlijst van de commissie Welzijn van 4 maart 2015 wordt
gewijzigd vastgesteld.
Op verzoek van de fractie van het CDA (woordvoerder: Hollemans)
wordt de besluitenlijst bij agendapunt 7 gewijzigd. De toegevoegde
tekst is in bold weergegeven:
Voorts vragen verschillende fracties aandacht voor de financiële
onderbouwing (VVD, LijstvanderDoes, D66, CDA, STERK Woerden
en ChristenUnie/SGP) en inzicht in de (meetbare) effecten (CDA,
D66, STERK Woerden, Progressief Woerden en ChristenUnie/SGP).

5.

Vaststellen termijnagenda, toezeggingen, lijst openstaande
moties
De termijnagenda van de commissie Welzijn van maart wordt
vastgesteld met de volgende opmerkingen:
Commissie:
1. Fractie van het CDA inzake de planning van het investeringsplan
Sociaal Domein. Staat op rood met de als maand april. Wanneer
kan de raad dit bespreken?
2. Fractie van het CDA inzake toezegging 150: wanneer kan de
commissie de afdoening van de toezegging inzake de locatus
gegevens tegemoet zien?
3. Fractie van het CDA inzake toezegging 186: de vraag of de datum
van afdoening tussentijds van april naar juni is verschoven?
4. Fractie van het CDA inzake toezegging 177: wanneer kan de raad
een rib over de stand van zaken rondom het fusieproces van het
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis tegemoet zien?
5. Fractie van het CDA: de vraag of er een evaluatie van de
wijkteams naar de raad toe komt.
College/voorzitter:
1. Wethouder Koster antwoordt dat het investeringsplan in de
vergadercyclus van mei kan worden besproken door de raad.
2. In verband met de afwezigheid van wethouder Duindam zal de
voorzitter de vragen doorgeven aan het college. In de volgende
termijnagenda zal een upate van de datum van afdoening worden
gegeven.
3. De voorzitter meldt aan de fractie van het CDA dat er geen
tussentijdse aanpassing van de datum van afdoening heeft
plaatsgevonden. Zie ook de kolom “eerste deadline”.
4. De wethouder vertelt dat de raadsinformatiebrief gisteren is
vastgesteld in het college en zo spoedig mogelijk naar de raad
wordt gezonden (RIB 15R.00174 inzake Fusie Zuwe Hofpoort
Ziekenhuis en fusietoets NZa; publicatiedatum RIS 7 april 2015).
5. De wethouder antwoordt dat er geen evaluatie van de wijkteams
op korte termijn beschikbaar komt.

6.

Rondvraag
Er zijn geen vragenseries aangekondigd voor de rondvraag.
De fractie van D66 stelt bij monde van de heer Niewold terplekke
vragen over de toestand rondom de PGB en de mogelijke gevolgen
voor de status van de pilot in Woerden. De vragen worden gesteld
aan wethouder Koster.
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College:
Wethouder Koster beantwoordt de vragen naar tevredenheid. De
voorzitter noteert geen commissie-brede toezeggingen van het
college.

7.

Ferm Werk
Commissie:
 Naar aanleiding van de behandeling overwegen enkele fracties
een amendement (CDA, D66, Progressief Woerden, VVD) of motie
(CDA, Progressief Woerden) in te dienen.
College:
De voorzitter noteert de volgende commissie-brede toezeggingen:
 Wethouder Koster zegt toe om het verbeterplan in juni aan de raad
te zenden (bespreking in junicyclus; bevestiging deadline
toezegging 160).
 Wethouder Koster zegt toe om de raad over de volgende twee
onderwerpen schriftelijk terug te koppelen:
o Een overzicht van de hoeveelheid mogelijk onrechtmatig
toegekende uitkeringen in 2014, inclusief
terugvorderbaarheid.
o Terugkoppeling aan de raad of er problemen zijn met de
uitbetaling van de langdurigheidstoeslag.
 Wethouder Koster zegt toe dat de Pro forma begroting Ferm Werk
2016 in juni kan worden besproken en de definitieve begroting
Ferm Werk 2016 in de vergadercyclus van december 2015.
 Wethouder Koster zegt toe om na te kijken in hoeverre het
mogelijk is om voor de raad van 23 april 2015 het verhaal van
vanavond in twee kantjes samengevat aan de raad aan te bieden,
inclusief de meest recente inbreng vanuit de diverse actoren.
Besluit:
De commissie besluit het raadsvoorstel als bespreekstuk door te
geleiden naar de raadsvergadering van 23 april 2015.

8.

Herinrichting Sociaal Domein
Commissie:
 De fractie van de VVD kondigt een motie aan waarin zal worden
opgeroepen om bij toekomstige samenwerkingstrajecten binnen
het Sociaal Domein gebruik te maken van de leereffecten die zijn
opgedaan bij het proces rondom Ferm Werk.
College:
De voorzitter noteert de volgende commissie-brede toezeggingen van
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het college:
 Wethouder Koster zegt toe om naar aanleiding van de bijdrage van
D66 het volgende na te gaan / te regelen:
o Nagaan in hoeverre er bij Woerden Wijzer aandacht is voor
mentorschap.
o Regelen dat er op de website van Woerden Wijzer een
aparte ‘kop’ komt op de startpagina voor mantelzorg
(inclusief aandacht voor jonge mantelzorgers).
 Wethouder Koster zegt toe om na te denken over de mogelijkheid
om iets te doen richting werkgevers met betrekking tot mantelzorg.
De uitkomsten worden na de zomer (september/oktober) gedeeld
met de raad.
Besluit:
De commissie besluit dat beide raadsinformatiebrieven voldoende zijn
besproken. Er vindt geen verdere vervolgbehandeling plaats in de
raad van 23 april 2015.

9.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23:07 uur.

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

Fractieassistenten

Dhr. J. Arentshorst
Dhr. H.A. van Assem
Dhr. R.C.L. Bakker
Dhr. G.F. Becht
Mevr. I. Berkhof-de Vos
Dhr. E.L. Bom
Dhr. S.C. Brouwer
Mevr. J.V. Buerman
Dhr. H. van Dam
Dhr. J.C. van der Does
Dhr. A. Draisma
Dhr. G.J.C.J. Eissens
Dhr. H.R.M. Ekelschot
Dhr. H. van der Griendt
Dhr. S. van Hameren
Dhr. M.L.A. Hollemans
Dhr. H.J. Hoogeveen
Dhr. C. van Iersel
Dhr. J. IJpma
Dhr. L. Issarti
Mevr. M.A.H. Kingma
Mevr. S.A.J. van Megen
Dhr. P.J. van Meijeren
Dhr. R.B. Niewold
Mevr. M.H.T. van Noort
Dhr. A. Noorthoek
Dhr. T.J.R. Peters
Dhr. J.L.M. van Rensen
Mevr. T. van Soest-Vernooij
Mevr. V.S.M. Streng
Dhr. J.J. Vierstra

Mevr. J.P. Verdoold
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. F. van de Geest
Mevr. C. Postma-van Iersel
Dhr. G.H.M. van Kesteren
Dhr. R.J. Kunst
Mevr. A.E. Ambagtsheer-Bannink
Dhr. W. den Boer
Mevr. R. Vrolijk
Voorzitter
Dhr. H.J. Hoogeveen
Dhr. H.A. van Assem
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
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