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 datum  woensdag 17 mei 2017  

 opening  20.00 uur sluiting 22.00 uur 
     

  
  

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 en indien van toepassing gepubliceerd bij het betreffende 
agendapunt. 
 
 Er zijn geen aanmeldingen ontvangen voor het spreekrecht. 
 

  
  

3. Vaststellen agenda 
  

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

  
  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
  

 

De besluitenlijst van de vergadering van de commissie Welzijn van 12 april 2017 wordt 
conform vastgesteld. 
 

  
  

5. Vaststellen termijnagenda mei 2017 
  

 

De langetermijnagenda van mei 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
De heer Bulk (CU-SGP) vraagt naar de capaciteitsproblemen in het Sociaal Domein en 
de gevolgen voor de termijnagenda. Verschillende commissieleden stellen over dit 
onderwerp nadere vragen aan wethouder Koster. De wethouder geeft aan dat 6 fte 
momenteel wordt ingevuld, maar deze procedure duurt lang. Het aanbod aan geschikte 
kandidaten om voor korte of langere tijd de functies in te vullen is beperkt. Prioriteit 
wordt nu gegeven aan het continueren van de (toegang tot) zorg voor inwoners. Zij 
spreekt de verwachting uit dat de formatie in september weer op orde is.  
 
Wethouder Koster zegt toe dat er vóór 1 juni een overzicht komt van de gevolgen van de 
beleidscapaciteitsproblemen in het Sociaal Domein voor de acties uit de termijnagenda. 
Daarnaast zal zij de gemeentesecretaris vragen om de raad regelmatig te informeren 
over de capaciteitsproblemen. 
 
De langetermijnagenda van mei 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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6. Terugkoppeling Verbonden Partijen en regionale samenwerking 
  

 

Er zijn geen vragen vanuit de commissie of mededelingen vanuit het college. 
 

  
  

7. Rondvraag 
  

 

1. De heer Hollemans (CDA) - experiment Regelluwe Bijstand. 
De heer Hollemans vraagt naar de stand van zaken, de planning van het experiment en 
de gevolgen van de gewijzigd opzet. Wethouder Koster beantwoordt de vragen. Het 
college wacht de resultaten van een onderzoek door de gemeente Utrecht en de 
Universiteit Utrecht naar de gewijzigde opzet af en weegt daarna deelname opnieuw af. 
De raad ontvangt daarvoor een voorstel. De uitgebreide beantwoording van de vraag is 
gepubliceerd bij het agendapunt. 
 

2. De heer Bulk (CU-SGP) - ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers 
Wethouder Koster beantwoordt de vragen. Het college is voornemens om net als 
afgelopen keren een bij mantelzorgers passend cadeau te geven en is daarover in 
gesprek met onder andere Welzijn Woerden en het NIO. Daarnaast heeft het college 
permanente aandacht voor versterking van het voorveld samen met betrokken 
organisaties. Bij bezoeken van bedrijven en organisaties stelt het college het onderwerp 
vrijwel standaard aan de orde. 
 

3. De heer IJpma (Progressief Woerden) en de heer Den Boer (STERK Woerden) - 
sluiting spoedeisende hulp en huisartsenpost 

De heer IJpma stelt vragen en uit zijn verbazing over de berichten over het verdwijnen 
van de spoedeisende hulp en de huisartsenpost in Woerden. Hij wordt daarin gesteund 
door de overige commissieleden.  
 
Wethouder Koster reageert uitgebreid op de vragen uit de commissie en licht toe wat er 
de afgelopen tijd gebeurd is. Zij is erg boos over enerzijds het verdwijnen van de 
huisartsenpost en anderzijds het niet deel uitmaken van de gemeente in het 
besluitvormingsproces. Het is voor de wethouder niet duidelijk waarom is dit besluit is 
genomen in relatie tot de plannen voor een huisartsenpost met aanvullende 
voorzieningen (een HAP+). Het vernieuwende plan is afgestemd en daar moet de 
gemeente het mee doen. Het besluit is voor haar onaanvaardbaar. Zij licht toe welke rol 
de gemeente (niet) heeft in deze en haar frustraties daarbij.  
 
Wethouder Koster zal alles in het werk stellen om samen met huisartsen en het Antonius 
tot een oplossing te komen. Zij gaat al het mogelijke doen om te onderzoeken welke 
voorziening er in Woerden nog kan blijven of juist kan komen. 
 
De heer Niewold (D66) geeft aan dat zijn fractie vertegenwoordigers in de Tweede 
Kamer heeft benaderd en vraagt andere fracties om datzelfde te doen.  
 
Een aantal leden van de commissie overweegt om een motie in te dienen ter 
ondersteuning van de acties van de wethouder. 
 
De wethouder verwijst voor achtergrondinformatie over de sluiting naar het persbericht 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Welzijn/2017/17-mei/20:00/1-beantwoording-rondvraag-cda-experiment-regelluwe-bijstand.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Welzijn/2017/17-mei/20:00/persbericht-over-primair-huisartsenposten-primair-hap.pdf
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en de FAQ van de website van Primair Huisartsenposten. Deze stukken zijn 
gepubliceerd bij het agendapunt. 
 

  
  

8. Raadsvoorstel (17R.00263) zienswijze begroting Ferm Werk 2018-2021 
  

 

Commissie 
De commissie is unaniem ontevreden en verrast over het voorliggende voorstel en de 
conceptbegroting van Ferm Werk vanwege het ontbreken van de ambities en verwerking 
van de opdracht van de raad uit de motie van 23 februari 2017. De commissie maakt 
onder meer opmerkingen over het volgende: 

 De rol van het dagelijks bestuur van Ferm Werk 

 Eis dat op korte termijn er toch nog een beleidsrijke begroting komt 

 Onbegrip over het niet uitvoeren van de motie 

 Innovatiekracht van Ferm Werk 

 Stijging van het aantal uitkeringen 

 De toekomst van Ferm Werk 

 Beperkte uitstroom van jongeren 

 Aanzienlijke begrotingswijziging bij een beleidsarme begroting is onbegrijpelijk 

 Mogelijkheden om als Woerden een eigen begroting/programma te krijgen 

 Verbazing en vragen over de houding van andere gemeenten 

 Op welke wijze kunnen we ons geluid het beste laten horen? 

 Aanscherping van de formulering van de zienswijze 

 
College 
Wethouder Koster geeft de commissie gelijk. Zij legt uit wat er gebeurd is en waarom er 
geen beleidsrijke begroting conform motie wordt voorgelegd. De andere 3 deelnemers 
van de gemeenschappelijke regeling hebben zich ernstig verzet tegen de ambities en de 
motie van de raad Woerden. Dat heeft onder andere te maken met financiële en 
politieke verschillen tussen de deelnemers. 
 
Om te voldoen aan de verplichtingen uit de P&C-cyclus heeft de wethouder de 
beleidsarme begroting toch toegestuurd aan de raad. Het verwerken van de wensen van 
de gemeente Woerden zou leiden tot aanzienlijk hogere kosten. Enkel als generieke 
afspraken zouden de ambities betaalbaar zijn. 
 
De wethouder stelt gezien de onvrede en beperkte mogelijkheden om de eigen ambities 
van Woerden uit te voeren de deelname van de gemeente Woerden aan het ‘middel’ 
Ferm Werk ter sprake. De wethouder gaat met de andere 3 gemeenten om tafel om te 
zoeken naar oplossingen en om te praten over de toekomst. De wethouder voelt zich 
daarbij ernstig gebonden aan motie.  
 
Het dilemma hierbij is dat de vastgestelde begroting van Ferm Werk leidend ter 
verwerking in de gemeentelijke begroting.  
 
De wethouder zegt toe de raad via een reguliere mail op de hoogte te houden van de 
gesprekken.  
 
 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Welzijn/2017/17-mei/20:00/veelgestelde-vragen-persbericht-over-primair-huisartsenposten-primair-hap.pdf
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Conclusie 
De commissie geleidt het raadsvoorstel door als bespreekstuk naar de raadsvergadering 
van 24 mei 2017. 
 
De fractie van het CDA neemt het initiatief om de zienswijze te amenderen/aan te 
scherpen. 
 

  
  
  

9. Sluiting 
  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. 
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Fractie  Raadsleden   Fractieassistenten 

      CDA  A. Draisma   J.W.P. Boere 

 H.R.M. Ekelschot   R. Hofma 

 M.L.A. Hollemans   A.L.E. van der Tol 

 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   C. Arentshorst 

 J. Arentshorst   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   D. van der Wind-Hoogeveen 

      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   F.J.C. van Hout 

      STERK Woerden  W. den Boer   H.P. Hammelburg 

  E.L. Bom   L.M. Ruyten 

     R. Vrolijk 

      
      

Voorzitter  H.J. Hoogeveen 

  H.A. van Assem 

 
College  Burgemeester V.J.H. Molkenboer 

  Wethouder I.A.M. ten Hagen 

  Wethouder Y. Koster 

  Wethouder M.H. Stolk 

  Wethouder H.M.M. Haring 
  

 Griffie  E.M. Geldorp 

  O. Vliegenthart 

  W. Plukaard 
    


