
Besluitenlijst van de 
commissie Welzijn 
 
  
Datum: 04-02-2015  
Opening: 20:00 uur    Sluiting: 23:14 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. 
 

  

3. Vaststellen agenda 
Besluit: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
De voorzitter stelt wel voor om een stuk (duiding motie 15; 
termijnagenda) toe te voegen aan agendapunt 9. 
 

  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
De besluitenlijst van de commissie Welzijn van 7 januari 2015 wordt 
conform vastgesteld. 
 

 Naar aanleiding van het verslag heeft Progressief Woerden vragen 
over het ingetrokken Investeringsplan. Kan het college aangeven 
wanneer de raad iets kan verwachten? Wethouder Duindam 
antwoordt dat het college verwacht om het stuk opnieuw in de 
vergadercyclus van april 2015 aan de raad aan te bieden 
(toegevoegd aan planning; termijnagenda). 

 Naar aanleiding van het verslag heeft de fractie van het CDA 
vragen over een aangekondigde themabijeenkomst 
(debat/discussie met raad over betekenis participatie; planning 
termijnagenda). Wethouder Koster antwoordt dat de raad op 12 
februari 2015 deze bijeenkomst kan verwachten. 
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5. Vaststellen termijnagenda, toezeggingen, lijst openstaande 
moties 
Commissie: 
1. STERK Woerden: bij de motie nummer 15 staat een vraagteken. 

Graag een stand van zaken. De voorzitter meldt dat bij het 
vaststellen van de agenda de duiding bij motie 15 besproken wordt 
bij agendapunt 9 vanavond. 

2. CDA: toezegging 165 lijkt niet langer actueel. Graag een update 
van de toezegging. De voorzitter geeft aan dat de toezegging 
geactualiseerd wordt. De actuele toezegging is als volgt: de raad 
bespreekt de DVO 2015 en Begroting 2015 Ferm Werk in april 
2015 (toezegging 165 aangepast in toezeggingenlijst; 
termijnagenda). 

3. D66: vragen over een informatiebijeenkomst inzake Manieren van 
inkoop (keuzes en kwaliteit) bij transitiearrangement Jeugdzorg. 
Wethouder Duindam vraagt naar een nadere duiding van het 
onderwerp; wat verwacht de raad? Na enige discussie wordt 
besloten de desbetreffende informatiebijeenkomst te schrappen. 
De fractie van D66 (Ruud Niewold) zal op een later tijdstip 
terugkomen op het onderwerp. Het gaat niet om de uitvoering, 
maar hoe nieuwe aanbieders meer ruimte kunnen krijgen om mee 
te varen op het transformatietraject. Inwonersbelangen (Elibert van 
Deutekom) zal meedenken met D66. 

 
College: 
Niet van toepassing. 
 

  

6. Rondvraag 

Er is één vragenserie aangekondigd voor de rondvraag: 

 Inwonersbelangen inzake fraudegevallen PGB 
o Woordvoerder: Van Deutekom 
o Portefeuillehouder: Koster 

 
College: 
Wethouder Koster beantwoordt de vragen naar tevredenheid. Sociale 
Verzekeringsbank (SVB) is wel een hoofdpijndossier. Problemen ook 
in Woerden. Noodscenario bij SVB waarbij Woerden Wijzer kan 
worden ingeschakeld (rapid response teams). 
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7. Ferm Werk 
Commissie: 

 De commissie dringt er bij de wethouder nadrukkelijk op aan om 
de begroting 2015 Ferm Werk in de vergadercyclus van april te 
bespreken. Tegelijkertijd wordt dan RIB 14R.00779 inhoudelijk 
behandeld. 

 
College: 

 De wethouder zegt toe de eis van de commissie om de begroting 
in april 2015 te bespreken nadrukkelijk na te streven (eventueel 
met een latere aanlevertijd). Ook zal er een technische 
informatieavond georganiseerd worden door het college om 
eventuele technische vragen vóór de commissiebespreking te 
tackelen (toezegging 165 aangepast in toezeggingenlijst; 
termijnagenda). 

 Wethouder Koster zegt toe om ‘Kwartaal in beeld’ ter kennisname 
naar de raad te zenden. 

 
Besluit:  
De commissie besluit dat de raadsinformatiebrief met nummer 
14R.00779  inzake DVO Ferm Werk 2015  samen met de begroting 
2015 Ferm Werk wordt besproken in de vergadercyclus van april 2015 
(zie aangepaste toezegging 165). 
 

  

8. Rv (15R.00005) inzake Concept Kadernota 2016 GGD regio 
Utrecht 
College: 

 Wethouder Koster zegt toe om het commentaar en de 
opmerkingen van de commissie worden te verwerken in een aan te 
passen zienswijze die vóór besluitvorming op 19 februari aan de 
raad wordt gezonden. 

 
Besluit: 
Het raadsvoorstel wordt door de commissie als hamerstuk naar de 
raadsvergadering van 19 februari 2015 doorgeleid. Onder voorbehoud 
van een aangepaste zienswijze (zie toezegging college). 
 

  

9. Herinrichting Sociaal Domein 
Commissie: 

 De fractie van het CDA stelt voor om de duiding door te geleiden 
naar de raad voor verdere bespreking. Nadat duidelijk is dat de 
commissie geen steun verleent aan het verzoek, trekt het CDA het 
agenderingsverzoek in. 
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College: 
De voorzitter noteert geen commissie-brede toezeggingen van het 
college. 
 
Besluit: 
De commissie besluit dat de raadsinformatiebrieven 14r.00770 en  
15r.00035 voldoende zijn besproken. De Duiding is ook voldoende 
besproken. 
 

  

10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:14 en wenst allen wel thuis. 
 

 

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

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Raadsleden 
  

 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. 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 
Dhr. L.P. de Wit 

 Fractieassistenten 
 

 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 
 Dhr. H. van der Griendt 
 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 


