
Besluitenlijst van de 
commissie Welzijn  
 

  
Datum:  8 juni 2016  
Opening:  20:00 uur    Sluiting:  22:05 uur 
 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp en besluit 

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

 

  

2. Spreekrecht burgers 
Er hebben zich geen burgers aangemeld voor het spreekrecht. 
 

  

3. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt conform vastgesteld. 

 

  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
De commissie stelt de besluitenlijst van de vergadering van de commissie 
Algemeen van 19 mei 2016 ongewijzigd vast. 

 

  

5. Vaststellen langetermijnagenda juni  
Wethouder Koster meldt dat de toegezegde notitie over (de doorlichting van) 
het Sociaal Domein en de kaders rond het Investeringsfonds in samenhang 
aan de raad worden aangeboden in september. De langetermijnagenda 
wordt vastgesteld. 

 

  

6. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

  

7. Raadsinformatiebrief (16R.00162) proef parkeren  
De Rib is op verzoek van de fractie van het CDA geagendeerd voor 
bespreking in de commissie. 
 
Commissie 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over: 

 De vraag waarom een besluit van de raad niet wordt uitgevoerd door 
het college en waarom er geen raadsvoorstel ligt 

 Het advies vanuit de ondernemers over betaald parkeren in het 
centrum 
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 De keuze voor scenario 3 en 4 

 De mogelijkheden om het 3e uur gratis te maken. 

 Belang van Woerden als fietsstad en de focus op duurzaamheid 

 Relatie met de nota Kloppende Binnenstad 

 Het doel van de voorgestelde effectmeting 

 Relatie met de versnelde afschrijving van de parkeergarage 

 Betaald parkeren vs. de schaal van Woerden 
 
College 
Wethouder De Weger beantwoordt de vragen uit de commissie. Hij geeft 
aan dat de raadsinformatiebrief een stap in het proces is, waarmee de raad 
wordt geïnformeerd over de verschillende opties. Op die manier kan richting 
bepaald worden door de raad, de raadsinformatiebrief moet gezien worden 
als een vorm van een consultatie. 
 
Op basis van de reacties uit de raad zegt de wethouder toe om in september 
een raadsvoorstel aan de raad voor te leggen waarin de scenario’s 3 en 4 
zijn uitgewerkt.  
 
Conclusie 
De brief wordt door een meerderheid van de commissie gezien als een 
onnodige tussenstap/vertraging in de uitvoering van een besluit van de raad. 
De commissie concludeert dat de raadsinformatiebrief voor dit moment 
voldoende besproken is. De vervolgbespreking, op basis van een 
raadsvoorstel, zal plaatsvinden in september. 
 

  

8. Raadsvoorstel (16R.00247) inzake Bedrijveninvesteringszone 
centrumgebied Woerden 
De commissie is unaniem positief over het voorstel en geleidt het voorstel 
als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 23 juni 2016. 

 

  

9. Raadsinformatiebrief (16R.00143) Informatieveiligheid en privacy  
De Rib is op verzoek van de fractie van Progressief Woerden geagendeerd 
voor bespreking in de commissie. 
 
Commissie 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het 
volgende: 

 Nut, noodzaak, scope en taken van een besloten commissie 

 Waardering voor de aandacht voor het onderwerp in de gemeente 

 Actualisering van WoerdenWijzer.nl op procedures rond privacy en 
de bevoegdheden (duidelijkheid over de rollen als verwijzer, beslisser 
en beschikker) 

 Alternatieven voor de Inwonercloud 

 Bewustzijn bij de medewerkers 
 
College 
Burgemeester Molkenboer en wethouder Koster gaan in op de vragen uit de 
commissie. De burgemeester geeft aan dat de besloten commissie wordt 
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voorgesteld om te spreken over de kwetsbare zaken en risico’s rond de ICT-
systemen, de techniek en de implementatie van het informatieveiligheid-
beleid. Wethouder Koster geeft aan dat de website van Woerdenwijzer in 
revisie is en dat naast de aandacht op de site ook een folder wordt gemaakt 
over het delen van informatie. Er is geen geschikt alternatief voor de 
Inwonercloud op dit moment, alle gemeenten worstelen met de opslag van 
persoonlijke gegevens.  
 
Conclusie 
De commissie is verdeeld over de noodzaak tot het opzetten van een 
besloten commissie voor informatieveiligheid. De commissie besluit daarom 
dat de keuze gemaakt moet worden in het Presidium na de zomer. Vanuit 
het college wordt daarvoor een memo gemaakt over het doel en de taken 
van deze commissie.  
 
De commissie besluit dat de raadsinformatiebrief voor dit moment voldoende 
besproken is.  

 

  

10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:05 uur. 

 

 
Zie volgende pagina voor lijst van aanwezigen 
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