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Annotatie van de commissiegriffier 
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Annotatie bij agenda commissie Welzijn d.d. 7 januari 2015 
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over de stukken 
aan de opsteller zijn gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De 
bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. 
 
Inleiding 
Gelet op de volle agenda van de commissie Welzijn van 7 januari 2015 en de 
feestdagen en nieuwjaarsdag hooguit anderhalf week voor de vergadering, is er voor 
gekozen om één annotatie bij de agenda te schrijven. De agenda zal puntsgewijs 
worden doorgenomen waar bij elk bespreekpunt in ieder geval het doel van de 
bespreking wordt aangestipt. 
 
Agenda 
 
1 Opening en mededelingen 
Geen bijzonderheden 
 
2 Spreekrecht burgers 
Er hebben zich tot op heden (2 januari 2015) geen insprekers gemeld voor het 
spreekrecht. 
 
3 Vaststellen van de agenda 
Op 30 december hebben de commissievoorzitters Welzijn de volgende mededeling 
gedaan: 
Op 7 januari staat de volgende commissievergadering op de agenda. Er staat een grote 
hoeveelheid stukken op de agenda. In de voorbereiding is door de griffie, in overleg met 
ons als commissievoorzitters, gekeken of het aantal stukken zou kunnen worden 
beperkt. Het overblijvende aantal stukken was dusdanig dat het nog steeds in de rede 
lag dat er een reserve-avond nodig zou zijn. Omdat bovendien het risico van 
doorschuiven van stukken meebrengt dat we de volgende maand tegen hetzelfde 
probleem aanlopen, hebben we besloten om alle geagendeerde stukken ook inderdaad 
te agenderen en vooraf al te aanvaarden dat er een reserve-avond nodig is (19 januari). 
Dit laat onverlet dat u bij het vaststellen van de agenda tijdens de vergadering, met 
elkaar kunt bespreken of bepaalde stukken wel of niet moet worden besproken. Door het 
grote aantal stukken zou die discussie weleens erg rommelig kunnen worden. Om dat te 
voorkomen vragen wij u om voorafgaand aan de commissievergadering aan te geven 
welke stukken uw fractie graag zou willen bespreken. 
 
 



Pagina 2 van 4 
 

4 Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de commissie Welzijn van 3 
december 2014 vast te stellen. 
 
5 Vaststellen termijnagenda, toezeggingen, lijst openstaande moties 
De voorzitter zal eerst de planning door willen nemen met de commissie. Hierna volgt de 
lijst met toezeggingen, de lijst met moties en de informatiebijeenkomsten. Alleen de lijst 
met informatiebijeenkomsten behelst onderwerpen die alle commissies aangaan. De 
overige lijsten behandelen zaken die alleen bestemd zijn voor de portefeuilles van de 
commissie Welzijn. 
 
6 Rondvraag 
Gelegenheid tot het stellen van vragen door leden van de commissie aan het college of 
aan andere leden van de commissie. Beantwoording tijdens dezelfde bijeenkomst is het 
grootst als de vragen minimaal 24 uur van tevoren zijn aangekondigd. 
 
Er zijn tot op heden (2 januari 2015) geen rondvragen aangekondigd voor de rondvraag. 
 
7 Rv (14R.00473) inzake Wet Markt en Overheid 
De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het benoemen van tien 
economische activiteiten die in het kader van het algemeen belang door de 
gemeentelijke overheid mogen worden opgepakt / uitgevoerd. 
 
8 Rv (14R.00772) inzake Investeringsplan sociale infrastructuur 2015 
De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het vaststellen van het 
investeringsplan, inclusief kaders. 
 
In de raad van 10 november 2014 is de volgende motie aangenomen: 
Overwegende dat: de intentie van dit fonds is te investeren, waarbij de plannen binnen 
dit fonds worden gebaseerd op een business case en er sprake is van aantoonbare 
return-on-investment, zowel in financiële, maar ook in kwalitatieve zin; de middelen 
binnen het fonds alleen aangewend kunnen worden middels een door de raad 
goedgekeurd plan en bijbehorende begroting; de middelen binnen het fonds aangewend 
worden voor versterking van taken op het gebied van:  
1) preventie  
2) versterking van de aansluiting bij natuurlijke vindplaatsen in de wijken  
3) ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers  
4) zelfregie  
Waarmee het beoogd effect van de decentralisatie opdracht: verschuiving van zorg naar 
2e naar 0e lijn, ook daadwerkelijk gefaciliteerd wordt. Verzoekt het College: deze 
overwegingen te verwerken in het plan en zodanig aan te bieden aan de raad in 
november 2014; 
 
Een aangepast voorgesteld raadsbesluit (waarin de kaders expliciet zijn opgenomen) is 
toegezegd voor de raadsvergadering van 29 januari 2015. 
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9 Ferm Werk 
Geagendeerde rib’s inzake Ferm Werk: 
1. 14r.00538 rib inzake stand van zaken ferm werk tot derde kwartaal 2014 

a. Kennisnemen van het schrijven van de directie Ferm Werk aan de voorzitter 
en de leden van het Dagelijks Bestuur van Ferm Werk met betrekking tot de 
stand van zaken van Ferm Werk tot/met kwartaal 3 2014 

2. 14r.00779 rib inzake dvo ferm werk 2015 bijlage prestatie indicatoren 
a. Kennisnemen van de De bijlage betreffende de prestatie-indicatoren en 

rapportage-items bij het DVO Ferm Werk 2015 (bijlage 1; 14i.05853) 
b. Bijzonderheid: onder het kopje vervolg wordt een aanlevertermijn voor 

bespreking in februari genoemd die één week voor de betreffende 
commissievergadering ligt. Over dit punt dient de commissie een standpunt in 
te nemen. 

3. 14r.00777 rib inzake intrekken rv 14r.00545 inzake zienswijze t.a.v. begroting ferm 
werk 2014 

a. Kennisnemen van het collegebesluit om de onderdelen 2. en 3. van het 
besluit van het college van 9 december 2014 betreffende Ferm Werk Q3 en 
begroting Ferm Werk 2014 te herzien. En kennisnemen van het besluit van 
het college het raadsvoorstel n.a.v. genoemd collegebesluit (14R.00545) 
(inclusief bijlagen) in te trekken. 

 
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 
Geagendeerd op verzoek van de fractie van het CDA. Reden van bespreking is: 
 
De hoofdreden dat Rib 14r.00558 geagendeerd is, is niet om aanvullende vragen te 
stellen aan het college, maar om met de raadscollega’s te discussiëren of wij een 
dergelijke beantwoording acceptabel vinden. Dit ook in het licht van de beantwoording 
van mijn vragen in de afgelopen raad (17 december 2014) over het uitblijven van de 
DVO. Er is een trend ontstaan van wollige en ontwijkende beantwoording, irrelevante 
argumentatie (verschuilen achter ambtenaren) en niet (tijdig) informeren van de raad. 
Maar wel continu de opmerking “we doen ons uiterste best”. 
 
11 Rib (14R.00773) inzake Financiële ondersteuning chronisch zieken en 
gehandicapten 
De commissie wordt gevraagd kennis te nemen van het collegebesluit van 9 december 
2014 (14A.00885): 
1. Chronisch zieken en gehandicapten die toetreden tot de gemeentelijke collectieve 
ziektekostenverzekering ontvangen conform het besluit van het Dagelijks Bestuur van 
Ferm Werk van 7 november 2014 een bijdrage in de premie. Ferm Werk voert deze 
maatregel uit. 
2. De inhoudelijke beoordeling of iemand chronisch ziek of gehandicapt is voert 
WoerdenWijzer.nl uit. 
3. Het college gaat akkoord met de in bijlage opgenomen tijdelijke regeling, zodat 
inwoners nog voor 1 januari 2015 van ziektekostenverzekering kunnen veranderen. De 
regeling is geldig vanaf de datum van publicatie tot 1 april 2015. 
4. Het vrij te besteden budget dat Woerden van het Rijk ontvangt vanwege de 
afschaffing van de landelijke regelingen CER/Wtcg en het budget dat vrij komt door het 
verdwijnen van de categoriaal bijzondere bijstand te gebruiken voor de financiële 
ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten. 
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5. Chronisch zieken of gehandicapten met een laag inkomen en laag vermogen per 1 
januari 2015 financieel te ondersteunen. Dit houdt in: een inkomen tot 130% van de 
geldende bijstandsnorm en een vermogen tot de grenzen die de Wet werk en bijstand 
hanteert. 
6. N.v.t.. 
7. Dit geld via een gerichte maatregel in te zetten via de Wet maatschappelijke 
ondersteuning. 
 
12 Herinrichting Sociaal Domein 
Geagendeerde rib’s bij dit standaard agendapunt: 
1. 14r.00522 rib inzake privacy nu en in de toekomst 

a. Kennisnemen van het beleid ten aanzien van privacy in de gemeente 
Woerden. 

2. 14r.00528 rib inzake stresstest jeugd september-november 2014 
a. Kennisnemen van de rapportage Stresstest nieuw gemeentelijk jeugdstelsel 

gemeente Woerden van oktober 2014, de ondernomen acties in de periode 
van oktober-november 2014 en de nog te nemen acties. 

3. 14r.00537 rib inzake participatieraad woerden en klachtenregeling sociaal domein 
a. Kennisnemen van De notitie Participatieraad Woerden (PRW) en de 

klachtenregeling gemeente Woerden 2002, die ook geldt voor klachten op het 
sociaal domein. 

b. Brief Nationale Ombudsman: desgewenst betrekken bij notitie 
participatieraad en klachtenregeling 

4. Doorgeschoven vanuit december: 14r.00425 rib inzake voortgang procesagenda 
ferm werk okt 2014 

a. Door de fractie van Progressief Woerden is verzocht om deze 
raadsinformatiebrief standaard bij het agendapunt te publiceren. 

5. Doorgeschoven vanuit december: 14r.00454 rib inzake communicatie rondom 
transformatie sociaal domein tsd 

a. Kennisnemen van De communicatie rondom de transformatie sociaal domein 
(TSD) 

6. Doorgeschoven vanuit december: 14.020121 burgerbrief reactie inzake integraal 
beleidsplan sociaal domein 2015-2016 

 
 
13 Rib (14R.00) inzake Twee begrotingsposten met nadelig saldo per 31 december 
2014. Personeelslasten 2014; vergoeding met terugwerkende kracht advieskosten 
basisonderwijs 
De raad wordt gevraagd kennis te nemen van twee begrotingsposten met nadelig saldo. 
 
14 Sluiting 
  
 


