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Besluitenlijst van de 
commissie Welzijn  
 

  
Datum:  7 december 2016  
Opening:  20.00 uur    Sluiting: 23.05 uur 
 
  

Agenda-
punt 

Onderwerp en besluit 

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

 

  

2. Spreekrecht burgers 
Er zijn avond drie insprekers met betrekking tot de koopzondag, te weten: 
-De heer R. Stouthart (Stadshart Woerden) 
-De heer H. van Well (Jumbo Molenviet) 
-De heer C. Veerhoek (namens kerkgemeenschappen Harmelen) 

 

  

3. Vaststellen van de agenda 
Het verzoek van STERK Woerden om het raadsvoorstel Marktverordening 
2017 zonder bespreking door te geleiden als hamerstuk naar de 
raadsvergadering van 21 december, wordt niet gesteund door de 
commissie. 
 
De agenda wordt hierna conform vastgesteld.  
 

 

  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
De besluitenlijst van de commissie Algemeen van 22 november 2016 wordt 
ongewijzigd vastgesteld. 
 

 

  

5. Vaststellen langetermijnagenda december 
De langetermijnagenda van december 2016 wordt aangepast vastgesteld 
met onderstaande wijzigingen: 
 

 De fractie van ChristenUnie/SGP vraagt wanneer de raad toezegging 
T-293 Kader preventief kan verwachten. Wethouder Haring geeft aan 
dat het in 2016 niet meer gaat lukken. Het raadsvoorstel wordt in 
januari afgerond en naar de raad gezonden. 

 De fractie van het CDA vraagt wat de stand van zaken is van 
toezegging T-214 Economisch Actieplan. Wethouder Haring hoopt 
met de bespreking van de voortgang in het college deze maand, dat 
de raad nog voor het einde van het jaar geïnformeerd kan worden. 
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6. Terugkoppeling verbonden partijen en regionale samenwerking 
Er zijn geen vragen vanuit de commissie of mededelingen vanuit het college. 
 

 

  

7. Rondvraag 
De fractie van Inwonersbelangen stelt een vraag over de opzet rapportage 
Q3 Ferm Werk in relatie tot de programmabegroting van de gemeente 
Woerden. En wat hiervoor nodig is?  
 
Wethouder Haring geeft aan dat er afspraken zijn gemaakt in de P&C 
cyclus. En geen plannen om deze werkstructuur aan te passen en de raad 
elk kwartaal te informeren. Indien de raad dit zou wensen, is er meer 
ambtelijke capaciteit nodig.  

 

  

8. Raadsvoorstel (16R.00625) Marktverordening 2017 
Commissie 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het 
volgende: 

 Flexibiliteit inrichtingsplan 

 Marktvisie voor de toekomst / moderne markt 

 Vrijheid meepraten door marktkooplui / marktcommissie 

 Warenmarkt / streekmarkt / toerisme 
 
College 
Wethouder Haring gaat in op de opmerkingen en vragen uit de commissie. 
Hij geeft aan dat het inpassingsplan een co-creatie is met de marktkooplui. 
De huidige opzet blijft gehandhaafd, een week- en streekmarkt, waarbij de 
streekmarkt wel moet kunnen uitgroeien tot een trekpleister. Het college wil 
flexibeler zijn bij vergunningverlening zodat andere kramen een aanvulling 
zijn voor de streekmarkt. Daarnaast zal in samenhang met andere 
gebruikers overleg zijn over het gebruik van het Kerkplein. De weekmarkt 
heeft daarbij voorrang, met uitzondering van bepaalde evenementen zoals 
de Koeienmarkt.    
 
Conclusie 
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raadsvergadering 
van 21 december 2016.  
 

  

9. Raadsinformatiebrief (16R.00731) Rapport 'Draagvlak -en 
effectenonderzoek Zondagopenstelling Woerden' 
Insprekers: 

 Stadshart Woerden 
       De heer R. Stouthart kandidaat voorzitter van het Stadshart 

Woerden, vraagt aan de commissie aandacht voor de vrijheid van het 
ondernemen. 

 Jumbo Molenvliet 
      De heer H. van Well eigenaar van de Jumbo, schetst de commissie 

een dagelijks (zondags)beeld en de gevolgen van de loting wanneer 
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de Jumbo zijn deuren moet sluiten op 31 juli 2017. 

 Hervormde gemeente Harmelen 
      De heer C. Veerhoek spreekt namens de drie kerkgemeenschappen 

in Harmelen over de representativiteit van het gehouden effecten- en 
draagvlakonderzoek zondagopenstelling Woerden.   

 
Commissie: 
De commissie debatteert onder meer over het volgende: 

 Resultaten onderzoek en terugkoppeling achterban 

 Duidelijkheid van het rapport / duiding percentages 

 Onderzoek initiatief vanuit raad 

 Samenleving een stem geven 

 Afspraken coalitieakkoord 

 Mogelijke varianten 

 Concept-motie Inwonersbelangen en LijstvanderDoes 
 

College: 
Er zijn geen vragen gesteld aan het college vanuit de commissie. Het 
college wacht verdere initiatieven vanuit de raad af. 
 
Conclusie: 
Een aantal partijen uit de coalitie kondigen aan om een initiatiefvoorstel op te 
stellen voor een verruiming van de zondagopenstelling (variant C) en het 
concept ruim voor de raadsvergadering van de 21 december te delen met 
alle fracties, zodat het in het fractieberaad kan worden besproken. 
 

  

10. Raadsinformatiebrief (16R.00619) advies Participatieraad 
Woerden op de Mantelzorgnotitie Woerden 2016 
Commissie: 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het 
volgende: 

 Eerdere notitie / beschrijvend van aard 

 Reactie Participatieraad 

 Respijtzorg / ondersteuning mantelzorgers 

 Uitwerking en concretisering van de notitie mantelzorgers 

 Eigen bijdrage 

 SMART formulering adviezen Participatieraad 

 Huisartsen 

 Communicatiebeleid rondom zorgpension 
 
College: 
Wethouder Koster beantwoordt de vragen en gaat in op de inbreng van de 
commissie. Zij zegt daarbij toe: 

- De Participatieraad ontvangt nog vanuit het college een schriftelijke 
reactie op haar advies. 

- De evaluatie m.b.t. de regieondersteuning wordt (zodra beschikbaar) 
ter kennisname aan de raad gezonden. 
 

Conclusie: 
Het onderwerp is voldoende aan de orde geweest. 
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 Raadsinformatiebrief ((16R.00769) Inwonercloud / Cumulus 
Commissie: 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het 
volgende: 

 Ontbreken van een totaal plaatje 

 Eigen regie voor de inwoners 

 (Digitale) dienstverlening voor ‘digibeten’ 

 Online privacy 

 Financering / bekostiging fase 2 en 3 / risico’s 

 Gebruik Cumulus door meerdere gemeenten 

 Wijze van investeren 

 Alternatief voor Cumulus (plan B) 

 Inzicht in Inwonercloud  
 
College: 
Wethouder Koster beantwoordt de vragen en gaat in op de inbreng van de 
commissie. Zij zegt daarbij toe: 

- De beantwoording over de financiering in de 2e en 3e fase wordt 
schriftelijk aan de raad toegezonden. 

- De raad wordt geïnformeerd over de wijze waarop Cumulus draait op 
eigen computerservers. 

- In januari 2017 wordt een informatiebijeenkomst over dit onderwerp 
georganiseerd. 

 
Conclusie: 
Het onderwerp is voor dit moment voldoende behandeld. 

 

  

11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.05 uur. 

 



Lijst van aanwezigen 

 

 

Fractie  Raadsleden   Fractieassistenten 

      CDA  A. Draisma   J.W.P. Boere 

 H.R.M. Ekelschot    

 M.L.A. Hollemans    

 P.J. van Meijeren    

 A. Noorthoek    

 V.S.M. Streng    

 T. van Soest-Vernooij    

      D66  G.F. Becht   T. Boersma 

 G.J.C.J. Eissens   T. van den End 

 H.J. Hoogeveen   J. de Kort 

 S.A.J. van Megen    

 R.B. Niewold    

      Inwonersbelangen  H.A. van Assem   E. van Deutekom 

 J. Arentshorst   J. Sistermans 

 T.J.R. Peters   G.C. Weerelts 

 J.L.M. van Rensen    

      Progressief Woerden  J. IJpma   J.G. Franken 

 L. Issarti   A. de Jong 

 M.H.T. van Noort   G.C.H. van der Lit 

 J.J. Vierstra    

      ChristenUnie-SGP  S.C. Brouwer   H.J. de Jonge 

 H. van Dam   H.T. Bulk 

 H. van der Griendt   D. van der Wind-Hoogeveen 

      LijstvanderDoes  J.C. van der Does   A. Bolderdijk 

 C. van Iersel   C. Postma-van Iersel 

 M.A.H. Kingma    

      VVD  R.C.L. Bakker   F.J.D. Bos 

 I. Berkhof-de Vos   R.J. Kunst 

 S. van Hameren    

      STERK Woerden  W. den Boer   R. Vrolijk 

  E.L. Bom   J.V. Buerman 

      
      

Voorzitter  H.J. Hoogeveen 

  H.A. van Assem 

      
College  Burgemeester V.J.H. Molkenboer 

  Wethouder I.A.M. ten Hagen 

  Wethouder T.H.D. de Weger 

  Wethouder Y. Koster 

  Wethouder M.H. Stolk 

  Wethouder H.M.M. Haring 
       

Griffie  E.M. Geldorp 

  W. Plukaard 


