Besluitenlijst van de
commissie Welzijn
Datum:
14 september 2016
Opening: 20:00 uur

Sluiting:

22:25 uur

Agenda- Onderwerp en besluit
punt
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 8 juni 2016 ongewijzigd vast.

5.

Vaststellen langetermijnagenda september en overige
commissieaangelegenheden





6.

De fractie van het CDA vraagt naar de status van acties P-017 (overzicht
financiën jeugdhulp), P-007 (Voorstel inzake rolverdeling Ferm Werk in
relatie tot deelnemende gemeenten) en T-248 (Glasvezel). Wethouder
Koster reageert op actie P-007. Zij verwacht dat het voorstel dit najaar
ter bespreking in de commissie kan voorliggen. De termijn wordt
aangepast naar december 2016.
De langetermijnagenda van september 2016 wordt met bovenstaande
wijziging vastgesteld.
De heer Niewold van de fractie van D66 geeft een korte presentatie over
de ervaringen van zijn mensenrechtenreis in Engeland in relatie tot
lokale issues.

Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

7.

Raadsvoorstel (16R.00972) beleidsnota Dierenwelzijn
Inspreker
Mevrouw Stavenuiter, voorzitter van de stichting Dierenhulpverlening
Woerden e.o., spreekt in over de nota en beantwoordt vragen uit de
commissie.
Commissie
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het
volgende:
 Aandacht voor dierenwelzijn in het sociaal domein
 Aandacht voor natuurbeleid
 Nut en noodzaak van het vaststellen van bestaand (landelijk) beleid
in deze nota
 De omvang van de nota vs. de wens om een slanke overheid te zijn
 Benuttingsjacht op eigen terrein
 Invloed op het houden van evenementen in de gemeente
College
Wethouder Stolk en mevrouw Reijneveld (steller van de nota Dierenwelzijn)
beantwoorden vragen uit de commissie. De wethouder geeft aan dat er voor
de bestaande evenementen niets verandert. Zij houdt samen met wethouder
Koster aandacht voor dierenwelzijn in relatie tot het Sociaal Domein.
Conclusie
De commissie besluit het voorstel als hamerstuk door te geleiden naar de
raadsvergadering van 29 september 2016.

8.

Raadsinformatiebrief (16R.00293) uitkomsten simulatie Sociaal
Domein
De raadsinformatiebrief is geagendeerd op verzoek van de fractie van het
CDA.
Commissie
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het
volgende:
 Het oppakken van de aandachtspunten uit de simulatie
 De formulering van de vervolgacties in de Rib
 Het verschijnen van het persbericht vóór het aanbieden van de Rib
aan de raad
 Het centraal stellen van de inwoner in plaats van de hulpverlener
 De vergaande aandacht van sommige fracties voor de stukken rond
het Sociaal Domein
 De nadruk op de positieve punten in de berichtgeving richting de pers
College
Wethouder Koster gaat in op de vragen en benadrukt dat de simulatie geen
evaluatie was. Het gaat daarbij onder andere om bewustwording in de
organisatie en kennismaking tussen de partners.

Pagina 2 van 4

Conclusie
De commissie besluit dat de raadsinformatiebrief voor dit moment voldoende
is besproken.

9.

Raadsvoorstel (16R.00519) Wijziging gemeenschappelijke
regeling GGDrU (2e besluitvormingsronde)
Commissie
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het
volgende:
 De wenselijkheid van het verlenen van de bevoegdheid aan de
GGDrU om bedrijven op te richten
 De mogelijkheid van conflictsituaties bij het oprichten van een
privaatrechtelijke onderneming met het bestaan van een eigen/lokale
onderneming die dezelfde taken uitoefent
 Het tijdig informeren van de raad over de oprichting van
privaatrechtelijke ondernemingen die mogelijk tot een conflictsituatie
leiden
College
Wethouder Koster beantwoordt de vragen uit de commissie.
Conclusie
De commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk door te geleiden naar
de raadsvergadering van 29 september 2016. De fractie van
Inwonersbelangen geeft aan niet in te zullen stemmen met het voorstel.

10.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:25 uur.

Zie volgende pagina voor lijst van aanwezigen
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Lijst van aanwezigen

Fractie

Raadsleden

Fractieassistenten

CDA

A. Draisma
H.R.M. Ekelschot
M.L.A. Hollemans
P.J. van Meijeren
A. Noorthoek
V.S.M. Streng
T. van Soest-Vernooij

J.W.P. Boere

D66

G.F. Becht
G.J.C.J. Eissens
H.J. Hoogeveen
S.A.J. van Megen
R.B. Niewold

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

Inwonersbelangen

H.A. van Assem
J. Arentshorst
T.J.R. Peters
J.L.M. van Rensen

E. van Deutekom
J. Sistermans
G.C. Weerelts

Progressief Woerden

J. IJpma
L. Issarti
M.H.T. van Noort
J.J. Vierstra

J.G. Franken
A. de Jong
G.C.H. van der Lit

ChristenUnie-SGP

S.C. Brouwer
H. van Dam
H. van der Griendt

H.J. de Jonge
H.T. Bulk

LijstvanderDoes

J.C. van der Does
C. van Iersel
M.A.H. Kingma

A. Bolderdijk
C. Postma-van Iersel

VVD

R.C.L. Bakker
I. Berkhof-de Vos
S. van Hameren

F.J.D. Bos
R.J. Kunst

STERK Woerden

W. den Boer
E.L. Bom

R. Vrolijk
J.V. Buerman

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

