
Besluitenlijst van de 
commissie Welzijn 
 
  
Datum: 10 februari 2016  
Opening: 20:00 uur    Sluiting: 22:00 uur 

 
 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp en besluit 

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

  

2. Spreekrecht burgers 
Eventuele bijdragen van insprekers zijn terug te luisteren bij de 
betreffende vergadering op gemeenteraad.woerden.nl. 
 
De heer Eijkenaar en mevrouw Alsem van de Participatieraad 
Woerden geven een toelichting op het verzoek om deel te nemen aan 
raadsinformatiebijeenkomsten over het sociale domein. De 
Participatieraad wil graag aan de voorkant van de beleidsvorming 
meedenken met de raad en de dialoog zoeken. 
 
De commissie reageert positief op het verzoek. In verband met de 
formele mogelijkheden van deelname van niet-commissieleden aan 
informatiebijeenkomsten wordt het verzoek meegenomen naar het 
presidium. 
 

  

3. Vaststellen agenda 
Besluit: de agenda wordt conform vastgesteld. 
 

  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
De besluitenlijst van de van de commissie Welzijn van 13 januari 2016 
wordt conform vastgesteld. 
 

  

5. Vaststellen termijnagenda, toezeggingen, lijst openstaande 
moties 
De fractie van Sterk Woerden vraagt naar de status van toezeggingen 
248 en 250. Aangezien de desbetreffende portefeuillehouder  niet 
aanwezig is komt het college hier op terug.  
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De fractie van LijstvanderDoes vraagt naar de status van het 
raadsvoorstel rond ‘Regelluwe bijstand’. Wethouder Koster geeft aan 
dat er een verzoek aan Ferm Werk is aangekondigd om deel te 
nemen aan de pilot die door de gemeente Utrecht wordt uitgevoerd. 
Dat verzoek heeft zij nog niet ontvangen. 
 
De termijnagenda van de commissie Welzijn wordt vastgesteld. 
 

  

6. Rondvraag 

1. Progressief Woerden stelt vragen aan het college over Wmo-
voorzieningen en mantelzorgers en de kosten van de Wmo. 

 
Wethouder Koster beantwoordt de vragen. De wethouder geeft 
aan dat maatwerk het uitgangspunt is voor het verstrekken van 
Wmo-voorzieningen en het bieden van zorg. Naar aanleiding van 
de gestelde vragen gaat wethouder Koster na bij Woerdenwijzer of 
het nodig is om de voorziening rond klachten aan te passen. 

 
2. Progressief Woerden vraagt naar de stand van zaken rond de 

opvang van vluchtelingen in de gemeente. 
 

Burgemeester Molkenboer zegt toe dat de raad begin maart 2016 
een Rib ontvangt waarin de aangenomen motie (#26) van de raad 
is verwerkt. 
 

  

7. Raadsvoorstel (15R.00745) wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling GGDrU 
Commissie: 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over de:  

 deelname van de GGDrU aan privaatrechtelijke rechtspersonen 

 de spanning tussen de bestuurlijk slagkracht van de GGD en 
de bevoegdheden van de gemeenteraad. 

 
College: 
Wethouder Koster gaat in op de opmerkingen en beantwoordt de 
vragen vanuit de commissie. Zij geeft aan dat er een (tik)fout staat in 
het raadsvoorstel op pagina 3. De raad ontvangt een nieuwe versie 
voor de raadsvergadering op 18 februari.  
 
Besluit:  
De fractie van Inwonersbelangen overweegt een amendement in te 
dienen, met als strekking dat het verzoek van de GGDrU tot oprichting 
van en deelname aan privaatrechtelijke rechtspersonen middels een 
raadsvoorstel aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.  
 
De commissie geleidt het (gewijzigde) raadsvoorstel door naar de 
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agenda van de raadsvergadering van 18 februari 2016 als 
bespreekstuk. 
 

  

8. Raadsvoorstel (16R.00008) zienswijze concept Kadernota 2017 
GGD regio Utrecht 
Commissie: 
De commissie stelt vragen over het volgende: 

 mogelijkheden voor lokale inbreng in de onderzoeken van de 
GGD 

 spanningsveld tussen collectivisering en maatwerk 

 de verbinding tussen de GGD en het lokale netwerk 

 de hoge ambities van de GGD in relatie tot de 
inwonersbijdrage. 

 
College: 
Wethouder Koster gaat in op de inbreng van de commissie en 
beantwoordt de vragen. Zij geeft aan dat de verbinding tussen de 
GGD en het lokale Woerdense netwerk verbetering behoeft, maar dat 
daar wel een positieve ontwikkeling zichtbaar is.  
 
Besluit: 
De commissie geleidt het raadsvoorstel door naar de 
raadsvergadering van 18 februari 2016 als hamerstuk. 
 

  

9. Raadsvoorstel (16R.00032) inzake rapport Rkc “In eigen regie. 
Quickscan privacybeleid bij decentralisaties.” 
Commissie: 
De commissie uit haar waardering over het onderzoek en de 
resultaten/aanbevelingen uit het rapport van de 
Rekenkamercommissie. De commissie bespreekt de volgende 
onderwerpen: 

 periodieke rapportage aan de raad over privacykwesties 

 de aandacht voor privacyvraagstukken in het sociaal domein 

 de gevolgen van het weigeren van toestemming voor het delen 
van gegevens 

 stand van zaken rond de Inwonercloud. 
 
College: 
Mevrouw Zwier-Kentie van de Rkc, burgemeester Molkenboer en 
wethouder Koster gaan in op de inbreng en beantwoorden de vragen 
uit de commissie. 
 
De burgemeester geeft de commissie in overweging om de 
mogelijkheden te bespreken om een (klein) besloten comité in te 
stellen om privacy-gerelateerde vraagstukken te bespreken. 
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Wethouder Koster geeft aan dat de ontwikkeling van de Inwonercloud 
momenteel ‘on hold’ staat. De gesprekken met inwoners en 
organisaties over dit onderwerp gaan wel  door. 
 
Besluit: 
De commissie geleidt het raadsvoorstel door naar de 
raadsvergadering van 18 februari 2016 als hamerstuk. 
 
De commissie ontvangt nog een reactie op de technische vragen die 
door de fractie van Progressief Woerden zijn gesteld.  
 
Burgemeester Molkenboer zegt de commissie toe dat de raad voor de 
aprilcyclus een Rib ontvangt waarin onder andere wordt ingegaan op 
de (financiële en personele) consequenties van het overnemen van de 
aanbevelingen en de gevolgen van het niet tekenen van 
toestemmingsverklaringen. 
 
De burgemeester zegt de commissie toe de collegenota over Privacy 
met de raad te delen. 
 

  

10. Resultaatafspraken Ferm Werk 2016 
Commissie: 
De fracties van het CDA en Inwonersbelangen stellen vragen aan het 
college over het volgende: 

 de relatie tussen de besluiten van de raad en de 
resultaatafspraken 

 de opmerking van de wethouder over de ‘basishouding’ van de 
raad over dit onderwerp 

 de aandacht voor innovatie in dit domein.  
 
College: 
Wethouder Koster geeft aan dat wat haar betreft de huidige afspraken 
toereikend zijn. Ze geeft aan de resultaatafspraken, naar aanleiding 
van het amendement, tegen het licht te willen houden. Mocht dat tot 
nieuwe afspraken leiden krijgt de raad een gewijzigde Rib 
toegestuurd, die de raad kan agenderen voor behandeling in maart. 
 
Besluit: 
De commissie besluit dat de Rib voor dit moment voldoende is 
besproken en stemt in met het vervolg zoals door wethouder Koster 
geschetst. 
 

  

11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 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.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  
       

Griffie  E.M. Geldorp 

  O. Vliegenthart 


