
Besluitenlijst van de 
commissie Welzijn 
 
  
Datum: 10 februari 2016  
Opening: 20:30 uur    Sluiting: 22:55 uur 

 
 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp en besluit 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20:30 uur. 

 

  

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

 

  

3. Vaststellen agenda 
De agenda wordt conform vastgesteld. 

 

  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
De besluitenlijst van de commissie Welzijn van 10 februari 2016 wordt 
ongewijzigd vastgesteld. 

 

  

5. Vaststellen termijnagenda, toezeggingen, lijst openstaande 
moties 
De termijnagenda wordt aangepast vastgesteld, met de volgende wijzigingen 
en opmerkingen: 

 De fractie van D66 vraagt aandacht voor het meenemen van 
mantelzorgbeleid richting ondernemers bij de uitwerking van 
toezegging 197 (voorstel mantelzorgwaardering). 

 Wethouder Koster gaat op verzoek van de fractie van het CDA na of 
de afspraak over de procesagenda PWI uit het amendement van 28 
januari 2016 is verwerkt in de procesagenda 2017. 

 De fractie van Sterk Woerden vraagt naar de status rond het voorstel 
‘regelluwe bijstand’. Wethouder Koster geeft aan dat het voorstel 
waarschijnlijk in april naar de raad gaat (voor behandeling in de mei-
cyclus). 

 

  

6. Rondvraag 
De fractie van Inwonersbelangen stelt vragen aan het college over de 
informatievoorziening Jeugdzorg. 
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Wethouder Haring geeft aan dat er geen sprake is van verschillen in de 
informatievoorziening vanuit het college. Er is wel een afhankelijkheid van 
verschillende externe partijen in de informatievoorziening over de 
Jeugdzorg. 

 

  

7. Raadsvoorstel (16R.00061) investeringsplan Sociaal Domein 2015  
Commissie 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het 
volgende: 

 Communicatie over het investeringsplan 

 De bijdrage aan de doelstellingen en de kwaliteit van de 
subsidieaanvragen 

 De efficiencyvoordelen van de gesubsidieerde activiteiten 

 De (kritische) toetsing van de aanvragen 

 Continuïteit van de ingezette activiteiten 

 Aandacht voor activiteiten gericht op participatie 

 Het ontbreken van een overzicht van alle ingediende 
subsidieaanvragen 

 Het bijstellen van de kaders 

 Het inplannen van een evaluatie/leermoment 
 
College 
Wethouder Koster geeft antwoord op de vragen uit de commissie. Zij geeft 
aan dat er een stijgende lijn zit in de kwaliteit van de aanvragen. Het is op dit 
moment nog te vroeg voor een evaluatie van de opbrengsten van de 
activiteiten. De meeste activiteiten zijn namelijk nog maar net gestart of 
moeten nog starten. Voordat er een nieuwe tranche gestart wordt kunnen 
wel de criteria geëvalueerd worden en de bestedingskaders besproken 
worden met de raad.  
 
De bestedingskaders voor 2016 komen in ieder geval aan de orde in de 
informatiebijeenkomst op 17 maart 2016. 
 
De wethouder geeft aan dat er op dit moment geen overzicht aan de raad 
wordt verstrekt van alle ingediende subsidieaanvragen. Het is aan het 
college om te beslissen op de aanvragen. Om de aanvragen te kunnen 
honoreren wordt het voorstel aan de raad gedaan om middelen beschikbaar 
te stellen. 
 
Besluit 
De commissie geleidt het raadsvoorstel door naar de agenda van de 
raadsvergadering van 24 maart 2016 als bespreekstuk. 

 

  

8. Rib (16R.00073) resultaatafspraken Ferm Werk 2016 
Commissie 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het 
volgende: 

 Beschut werk 

 De positieve resultaten van Ferm Werk over het 4e kwartaal van 2015 
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 Vergelijking resultaatafspraken met de aangenomen moties en 
amendementen 

 
College 
Wethouder Koster gaat in op de vragen uit de commissie. In het bijzonder 
staat zij stil bij de kansen, verwachtingen en financiële gevolgen rond 
beschut werk. 
 
Besluit 
De wethouder zegt toe de uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek 
te delen met de raad. 
 
De wethouder zegt toe de uitkomsten te delen van het onderzoek, dat in de 
tweede helft van 2016 plaatsvindt, naar de situatie van inwoners waarvan de 
aanvraag door Ferm Werk is afgewezen. 
 
De commissie besluit dat de Rib voor dit moment voldoende is besproken. 

 

  

9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:55 uur. 

 

 
Zie volgende pagina voor lijst van aanwezigen 



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.A. van Leeuwen   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   M. Verschelling-Hartog 

      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   A.E. Ambagtsheer-Bannink 

  E.L. Bom   J.V. Buerman 

     R. Vrolijk 

      
      

Voorzitter  H.A. van Assem 

  H.J. Hoogeveen 

      
College  Burgemeester V.J.H. Molkenboer 

  Wethouder M.J. Schreurs 

  Wethouder T.H.D. de Weger 

  Wethouder Y. Koster 

  Wethouder M.H. Stolk 

  Wethouder H.M.M. Haring 
       

Griffie  E.M. Geldorp 

  O. Vliegenthart 


