
Besluitenlijst van de 
commissie Welzijn 
 
  
Datum: 13 januari 2016  
Opening: 20:00 uur    Sluiting: 22:20 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 gemeld voor het spreekrecht. 
 
Eventuele bijdragen van insprekers zijn terug te luisteren bij de 
betreffende vergadering op gemeenteraad.woerden.nl. 
 

  

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

  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
De besluitenlijst van de van de commissie Welzijn van 2 december 
2015 wordt conform vastgesteld. 
 

  

5. Vaststellen termijnagenda, toezeggingen, lijst openstaande 
moties 
De termijnagenda van de commissie Welzijn wordt vastgesteld. 
 
Wethouder Koster zal bij Ferm Werk nagaan wat de status / planning 
van het voorstel regelluwe bijstand is. 
 
Op verzoek van de commissie geeft wethouder Schreurs aan dat het 
college de raad een Rib inzake de stand van zaken glasvezel zal 
sturen. Afhankelijk van de Rib kan worden bepaald of een 
informatieavond wenselijk is. 
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6. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

  

7. Brief 15.025101 stadshart woerden inzake voorstel 13 
koopzondagen in 2016 
Commissie: 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer: 

- Wijze/kwaliteit beantwoording schriftelijke vragen door college 
- Maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van 

“winkelbeleving en –wensen” 
- Afspraken in het coalitie-akkoord 
- Rol van winkeliers in communicatie 
- Mogelijkheden van de zaterdagavond 

 
College: 
Wethouder Schreurs gaat kort in op de inbreng en vragen vanuit de 
commissie. 
 
Besluit:  
De fractie van Inwonersbelangen kondigt een motie over dit 
onderwerp aan voor de raadsvergadering. 
 

  

8. Ferm Werk 
Commissie: 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer: 

- Uitstroom / doelgroepen / motivatie 
- Eigen verantwoordelijkheid versus gedeelde 

verantwoordelijkheid 
- Regelluwe bijstand 
- Jongeren / jeugd 
- Resultaatafspraken 
- Beleid gemeente / rol Ferm Werk bij uitvoering 
- Daling aantal uitkeringsgerechtigden 
- SMART formuleren van doelstellingen 
- Klachtenafhandeling Ferm Werk / communicatie 
- Koppeling discussie middelen en inhoud 

 
College: 
Wethouder Koster gaat in op de inbreng en vragen vanuit de 
commissie. Zij zegt toe dat het college een schriftelijke reactie zal 
geven op de brieven van de Cliëntenraad en de Participatieraad.  
 
Ze doet haar best de reactie vóór de raadsvergadering van 28 januari 
aan te leveren. Verder zal de wethouder het proces participatiebeleid 
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monitoren en mogelijke dilemma’s en resultaatafspraken met Ferm 
Werk via een rib aan de raad voorleggen. Tevens zal ze de 
flankerende (reeds vastgestelde) beleidsdoelstellingen sociaal domein 
bij de nota bijvoegen. 
 
Besluit: 
De fracties van CDA, Inwonerbelangen, LijstvanderDoes en VVD 
kondigen dan wel overwegen een amendement (o.a. t.a.v. de 
onderwerpen Jongeren, SMART formuleren doelstellingen). De 
fracties hebben aangegeven daar waar mogelijk aan de voorkant mee 
te denken met het formuleren van de amendementen.  
 
De commissie geleidt het voorstel door naar de bespreekagenda van 
de raadsvergadering van 28 januari 2016. 
 

  

9. Rib (15R.00776) inzake Ruwe data Jeugd - Wmo 2015 
Commissie: 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer: 

- Voorbereiding van de discussie over inkoop Jeugdzorg in april 
- Beschikbaar stellen van “kaderstellende” informatie aan de 

raad 
- Context/kwaliteit/informatiewaarde van de cijfers zoals 

opgenomen in de voorliggende Rib 
 
College: 
Wethouder De Weger gaat in op de inbreng en vragen vanuit de 
commissie. Hij stelt voor om zo mogelijk in maart een besloten (er zijn 
gegevens van derden aan de orde) informatiebijeenkomst te houden, 
waarbij het college de ervaringen met de zorgverleners op het gebied 
van de Jeugdzorg met de raad kan delen. 
 
Zoals afgesproken kan dan in april de evaluatie ervaringen afgelopen 
jaar “politiek” aan de orde komen, alsmede de aanpak 2017. Ter 
voorbereiding op deze bijeenkomsten ontvangt de raad relevante 
kaderstellende informatie. 
 
Besluit: 
Voor dit moment is de Rib voldoende besproken en stemt de 
commissie met het vervolg in zoals door wethouder De Weger 
geschetst. 
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10. Rib (15R.00773) inzake Voorlopige resultaten van de 
inventarisatie naar kinderen die nog geen zwemdiploma hebben 
in de leerjaren 6, 7 en 8. 
Commissie: 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer: 

- Verantwoordelijkheid van ouders en van 
derden/scholen/gemeente 

- Oorzaken en redenen waarom kinderen zonder zwemdiploma 
de basisschool verlaten 

- Cijfers compleet maken met ontbrekende scholen 
 
College: 
Wethouder Stolk gaat in op de inbreng en vragen vanuit de 
commissie. Ze geeft aan de cijfers te zullen aanvullen en een nadere 
analyse maken van de redenen en oorzaken waarom kinderen zonder 
zwemdiploma de basisschool verlaten. De cijfers en analyse worden 
t.z.t. via een rib aan de raad aangeboden. 
 
Besluit: 
Met inachtneming van het vervolgproces geschetst door de 
portefeuillehouder is de Rib voor nu voldoende besproken. 
 

  

11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur. 
 

 

 
 
Zie voor lijst met aanwezigen de volgende pagina 
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Lijst van aanwezigen: 
 

 
 
 

 Raadsleden 
  

 H.A. van Assem 

 R.C.L. Bakker 
 G.F. Becht 

 Mevr. I. Berkhof-de Vos 
 W. den Boer 
 E.L. Bom 
 S.C. Brouwer 
 H. van Dam 

 J.C. van der Does  
 A. Draisma 
 G.J.C.J. Eissens 

 H.R.M. Ekelschot 
 H. van der Griendt 

 S. van Hameren 

 M.L.A. Hollemans 
 H.J. Hoogeveen 
 C. van Iersel 

 J. IJpma 
 L. Issarti 

 Mevr. M.A.H. Kingma  
 J.A. van Leeuwen 
 Mevr. S.A.J. van Megen 

 P.J. van Meijeren 
 R.B. Niewold 

 Mevr. M.H.T. van Noort 
 A. Noorthoek 
 T.J.R. Peters 

 J.L.M. van Rensen 
 Mevr. T. van Soest-Vernooij 

 
 

Mevr. V.S.M. Streng 
Dhr. J.J. Vierstra 

 Fractieassistenten 
 

 Dhr. T. Boersma 
 Dhr. T. van den End 
 Dhr. J. de Kort 

 

Dhr. E. van Deutekom 
Dhr. J. Sistermans 

 Dhr. G.C. Weerelts 
 Mevr. J.G. Franken 
 Mevr. A. de Jong 
 Dhr. G.C.H. van der Lit 
 Dhr. H.J. de Jonge 
 Mevr. M. Verschelling-Hartog 
 Dhr. H.T. Bulk 
 Mevr. C. Postma-van Iersel 
 

 

 

 
 

Dhr. R.J. Kunst 
Mevr. A.E. Ambagtsheer-Bannink 
Mevr. R. Vrolijk 
Mevr. J.V. Buerman 

 Voorzitter 
  

 Dhr. H.A. van Assem 
 Dhr.  H.J. Hoogeveen 

  
 Griffier 
  

 Erwin Geldorp 
 Onno Vliegenthart 

  
  
 College 
  

 Wethouder: T.H.D. de Weger 
 Wethouder:  
 Wethouder: M.J. Schreurs 

 
Wethouder: mevr. Y. Koster 
Wethouder: mevr. M.H. Stolk 

 Burgemeester: V.J.H. Molkenboer 


