
Besluitenlijst van de 
commissie Welzijn 
 
  
Datum: 07-01-2015  
Opening: 20:00 uur    Sluiting: 22:40 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. 
 

  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
De besluitenlijst van de commissie Welzijn van 3 december 2014 
wordt conform vastgesteld. 
 

  

5. Vaststellen termijnagenda, toezeggingen, lijst openstaande 
moties 
Commissie: 
1. STERK Woerden: in de planning staat bij nog in te plannen het 

onderwerp Herpositionering actieprogramma Groene Hart. 
Wanneer kan hier een datum aan gekoppeld worden? 

2. STERK Woerden en het CDA: toezegging 156; graag een 
ingevulde datum bij de deadline. 

3. Inwonersbelangen: toezegging 130; stand van zaken bij de 
toezegging en meer duidelijkheid over de deadline. 

4. CDA: in de planning debat discussie met de raad over betekenis 
participatie. De deadline is verstreken. Wanneer kan de raad iets 
verwachten? 

5. CDA: toezegging 25; een actuele deadline is gewenst. 
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6. CDA en D66: toezegging 50; stand van zaken en duiding (rol van 
de raad). 

7. CDA: toezegging 137; een actuele deadline is gewenst. 
8. STERK Woerden: deadlines bij moties 10, 14 en 15. 
 
College: 
1. Wethouder Duindam neemt dit onderwerp (herpositionering) mee 

in de economische agenda. Er komt één integraal stuk naar de 
raad. 

2. De wethouder antwoordt dat hij hier op terug moet komen, omdat 
hij nu geen actuele deadline kan meegeven aan toezegging 156. 

3. Wethouder Koster (inzake Hofpoort) vertelt dat het college zich als 
stakeholder ziet. Er vindt binnenkort weer overleg plaats en daar 
zal wederom de wens worden uitgesproken om als stakeholder in 
dit proces te worden aangemerkt. 

4. Wethouder Koster antwoordt dat er volgende week een 
bijeenkomst gepland staat over het onderwerp participatie. Tijdens 
een themabijeenkomst. 

5. Wethouder Koster antwoordt dat het de planning is om deze 
toezegging volgende week af te doen middels een 
raadsinformatiebrief. 

6. De wethouder antwoordt dat de cultuursector zelf het nieuwe 
beleid gaat schrijven. Het staat de raad vrij om zelf te bepalen hoe 
het verdere kaders wil meegeven. En de raad zal uiteindelijk een 
rol gaan spelen in de definitieve besluitvorming zoals is 
afgesproken. De deadline kan gesteld worden op het derde 
kwartaal van 2015 als de cultuursector het geplande beleid levert. 

7. Ferm Werk koppelt terug hoe er invulling wordt gegeven aan de 
uitvoering van de toezegging. 

8. Wethouder Koster geeft de volgende deadlines: 
a. Motie 10: april 2015 
b. Motie 14: april 2015 
c. Motie 15: zo spoedig mogelijk een uitnodiging richting raad 

om na te gaan op welke wijze invulling aan deze motie moet 
worden gegeven. 

 

  

6. Rondvraag 

Er zijn geen vragen aangekondigd voor de rondvraag. 
 

  

7. Rv (14R.00473) inzake Wet Markt en Overheid 
College: 
De voorzitter noteert de volgende toezegging van het college: 

 Wethouder Duindam zegt toe om de openstaande vraag over het 
Dierenasiel na te vragen en de uitkomst hiervan terug te koppelen 
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aan de raad. 
  

Besluit:  
De commissie besluit het raadsvoorstel (onder voorbehoud van de 
afdoening van de gedane toezegging)  als hamerstuk door te geleiden 
naar de raad van 29 januari 2015. 
 

  

8. Rv (14R.00772) inzake Investeringsplan sociale infrastructuur 
2015 
Commissie: 

 De commissie is unaniem in het oordeel dat dit stuk niet voldoet 
aan de verwachtingen zoals die bijvoorbeeld in het coalitieakkoord 
staan opgenomen en zoals is aangegeven in de aangenomen 
motie Bestedingskaders investeringsfonds Sociaal Domein 
(businesscases en return on investment). 

 
College: 

 Naar aanleiding van de bespreking van het stuk in eerste termijn 
besluiten wethouders Koster en Duindam om het stuk in te 
trekken. 

 
Besluit: 
Het raadsvoorstel is ingetrokken. 
 

  

9. Ferm Werk 
College: 

 Wethouder Koster zegt toe om in ieder geval voor de cyclus van 
april een geactualiseerde procesagenda Ferm Werk in de vorm 
van een raadsinformatiebrief aan de raad te zenden. 

 
Besluit: 
De commissie besluit dat de raadsinformatiebrieven 14R.00538 en 
14R.00777 voldoende zijn besproken. De raadsinformatiebrief met 
nummer 14R.00779  inzake dvo ferm werk 2015 wordt doorgeschoven 
naar de commissie Welzijn van 4 februari 2015 waar het gezamenlijk 
met de begroting 2015 van Ferm Werk zal worden besproken. 
 

 

  

10. Rib (14R.00558) inzake uitspraken van wethouders Koster en 
Duindam in de Woerdense Courant in relatie tot de motie 'Kaders 
van de raad ten aanzien van de transitie sociaal domein 
Commissie: 

 Los van de fracties van het CDA en Inwonersbelangen stellen de 
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overige fracties dat als een fractie ontevreden is met de 
beantwoording er de mogelijkheid bestaat om vervolgvragen te 
stellen conform het geschetste procedure in het Reglement van 
Orde. 

 
Besluit:  
De commissie besluit dat de raadsinformatiebrief geen 
vervolgbehandeling krijgt. 
 

  

11. Rib (14R.00773) inzake Financiële ondersteuning chronisch 
zieken en gehandicapten 
College: 

 Wethouder Koster zegt een raadsinformatiebrief toe voor de 
vergadercyclus van september waar inzicht wordt gegeven hoe het 
proces is verlopen en hoe er verder moet worden gehandeld. 

 

Besluit: 
De commissie besluit dat de raadsinformatiebrief geen 
vervolgbehandeling krijgt. 
 

  

12. Herinrichting Sociaal Domein 
Doorgeschoven naar de reserveavond van 19 januari 2015. 
 

  

13. Rib (14R.00) inzake Twee begrotingsposten met nadelig saldo per 
31 december 2014. Personeelslasten 2014; vergoeding met 
terugwerkende kracht advieskosten basisonderwijs 
Besluit: 
De commissie besluit dat de raadsinformatiebrief geen 
vervolgbehandeling krijgt. 
 

  

14. Sluiting 
De vergadering is na agendapunt 13 om 22:40 uur geschorst. 
Agendapunt 12 zal tijdens de reserveavond van 19 januari 2015 
worden behandeld. 
 

 

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 


