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 datum  woensdag 7 juni 2017  

 opening  20.00 uur sluiting 23.00 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 17 mei 2017 wordt 
conform vastgesteld. 
 

  
  

5. Vaststellen termijnagenda juni 2017 
  

 

De commissie spreekt over het uitnodigen van de heer Biesma, voorzitter van de Raad 
van Bestuur van het Antonius Ziekenhuis, voor een toelichting op de besluitvorming rond 
de sluiting van de huisartsenpost en de spoedeisende hulp. Er is bericht ontvangen dat 
hij deze maand niet in de gelegenheid is om met de commissie in gesprek te gaan. 
 
De commissie bespreekt het bericht van wethouder Koster over de gevolgen van de 
capaciteitsproblemen in het beleidsteam Sociaal Domein voor de planning. De 
wethouder verwacht kort na de zomer de status van de acties te kunnen actualiseren. 
Inmiddels is een aantal nieuwe mensen aangetrokken, aan het eind van het zomerreces 
zal nog een aantal plekken worden ingevuld. De heer Bulk (CU-SGP) vraagt het college 
dringend om de status bij de acties op de langetermijnagenda actueel te houden.  
 
De heer Niewold (D66) vraagt naar de verwachting rond de planning van actie M-036 
(Pilot Praktijkondersteuners Jeugd-GGZ). Wethouder Haring informeert de commissie 
over de laatste stand van zaken. 
 
De langetermijnagenda van juni 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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6. Terugkoppeling Verbonden Partijen en regionale samenwerking 
  

 

Wethouder Koster meldt met betrekking tot Ferm Werk dat een eerste gesprek heeft 
plaatsgevonden met de 4 betrokken wethouders, de directeur Ferm Werk en de 
voorzitter van de Raad van Commissarissen. Dit is een constructief gesprek geweest. Er 
wordt nu gewerkt aan nieuwe begrotingen, waarin de opvattingen van de raad zijn 
verwerkt. Een nieuwe begroting komt tijdig naar de raad toe ter vaststelling. 
 
Daarnaast informeert wethouder Koster de commissie over ontwikkelingen binnen de 
U10/U16-samenwerking, waar Woerden trekker is op het gebied van Sociaal Domein. 
Hierin heeft de voorbereiding van een overleg met zorgverzekeraars, onder andere over 
de rol van de gemeente in het besluitvormingsproces, hoge prioriteit. 
 

  
  

7. Rondvraag 
  

 

1. De heer Van Rensen (Inwonersbelangen).- deelname demonstratie/manifestatie 
behoud HAP en SEH 

De heer Van Rensen vraagt aan de commissieleden naar de interesse om deel te 
nemen aan een demonstratie met betrekking tot de huisartsenpost en de spoedeisende 
hulp, en de organisatie van een dergelijke bijeenkomst. De commissie reageert verdeeld 
op het verzoek. Een aantal commissieleden ziet geen rol voor de raad met betrekking tot 
de organisatie van een demonstratie. 
 

2. Mevrouw Ruyten (STERK Woerden) – vervolgvragen integratie statushouders 
Mevrouw Ruyten stelt vragen over een gedegen plan van aanpak voor de integratie van 
statushouders. Wethouder Koster beantwoordt de gestelde vragen en geeft een 
toelichting op de regierol van Ferm Werk en andere organisaties op dit gebied. Mevrouw 
Ruyten vraagt aandacht voor de capaciteit om het aanbod te begeleiden. De heer 
Niewold (D66) stelt aanvullende vragen vanwege zorgwekkende signalen vanuit de 
groep statushouders.  
 
De volledige beantwoording van de vragen is als bijlage bij het agendapunt 
gepubliceerd, inclusief een overzicht van de nieuwe procesaanpak . 
 

3. De heer Bakker (VVD) – sluiting huisartsenpost en spoedeisende hulp 
De heer Bakker meldt dat de antwoorden op Kamervragen over het verdwijnen van de 
HAP in Woerden vandaag ontvangen zijn en geeft aan dat in de beantwoording wordt 
verwezen naar overleg met de gemeente Woerden. Wethouder Koster weet niet van 
deze opmerking van de minister vandaan komt. Zij geeft nogmaals een toelichting op het 
proces en de betrokkenheid van de gemeente. 
 

  

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Welzijn/2017/07-juni/20:00/beantwoording-rondvraag-sterk-woerden-over-integratie-statushouders-overzicht.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9689f13a-4d29-4797-bb88-eb72b2234370&title=Antwoord%20op%20vragen%20van%20het%20lid%20Pia%20Dijkstra%20over%20het%20bericht%20dat%20de%20huisartsenpraktijk%20uit%20Woerden%20verdwijnt%20.pdf
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8. Raadsinformatiebrief (17R.00280) Lokale Routekaart Woerden 
Inclusief 

  

 

Commissie 
De commissie maakt onder meer opmerkingen over het volgende: 

 Concreetheid van stuk 

 Ontbreken van duidelijke, concrete en meetbare doelstellingen 

 Definitie van inclusie 

 Brede insteek van de routekaart 

 Ontbreken van seksuele geaardheid 

 Expliciet maken van maatregelen 

 Procedure van de besluitvorming 

 Duiding van de gemaakte kosten tot nu toe 

 Maakbaarheid van de (inclusieve) samenleving 

 Dwingende karakter van het acties 

 Inzet op projectleiding en coördinatie ten opzichte van acties 

 Welk probleem lossen we op? 

 Ratificatie VN-verdrag en verplichting tot lokaal beleid 

 Nulmeting en probleemstelling 

 Korte tijd voor cultuurverandering 
 
College 
Burgemeester Molkenboer beantwoordt de vragen en reageert uitgebreid op de 
opmerkingen uit de commissie. Hij geeft een toelichting op de wijze waarop het college 
de inclusieve samenleving wenst te stimuleren, met een nadruk op bewustwording 
binnen en buiten het stadhuis. Na 2019 moet het onderwerp voldoende zijn ingebed en 
geborgd in de organisatie dat er geen incidentele (financiële) impuls aan hoeft te worden 
gegeven.  
 
Conclusie 
De investeringen die genoemd worden in de raadsinformatiebrief maken onderdeel uit 
van het raadsvoorstel juni-overleg 2017. Dit voorstel wordt behandeld in de 
raadsvergadering van 22 juni 2017. 
 

  
  

9. Raadsvoorstel (17R.00378) jaarverslag en jaarrekening: Sociaal 
Domein (programma 3)  

  

 

Commissie 
De commissie maakt onder meer opmerkingen over het volgende: 

 Ontbreken uitspraak maximering reserve Sociaal Domein, ondanks toezeggingen 

 Structureel karakter doorgeschoven posten 

 Jaarstukken als leermoment 

 Inconsistentie aansluiting jaarrekening op begroting 

 Ontbreken toelichting op behaalde doelen 

 Zorgpunten over jeugd die beperkt terugkomen in jaarstukken 

 Negatieve ontwikkeling Ferm Werk 
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 Bekendheid van de toegang 

 Sociaal Domein als gesloten circuit 

 Onderbesteding huishoudelijk hulp 

 Oplossen van de werkdruk in het Sociaal Domein. 
 
College 
Wethouder Koster en wethouder Haring beantwoorden de vragen uit de commissie. 
Wethouder Haring gaat uitgebreid in op het niet kunnen aanleveren van voorstel met 
betrekking tot maximering van de reserve Sociaal Domein en het bekend zijn met 
wachtlijsten in Woerden. 
 
Wethouder Koster zegt toe dat nader geduid wordt wat de aard is van het doorschuiven 
van de genoemde budgetreserveringen en de mate waarin de trajecten al dan niet zijn 
afgerond. 
 
De wethouder geleidt de vraag over het oplossen van de werkdruk in het Sociaal 
Domein door naar de gemeentesecretaris. 
 
Conclusie 
De commissie geleidt het raadsvoorstel na ontvangst van de controleverklaring van de 
accountant door naar de op dat moment eerstvolgende raadsvergadering. De verklaring 
en het rapport van bevindingen zullen in de vergadering van de auditcommissie van 21 
juni 2017 besproken worden.  
 
De fractie van de VVD overweegt een amendement op te stellen met betrekking tot de 
maximering van de reserve sociaal domein.  
 

  
  
  

10. Sluiting 
  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 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   J. de Kort 

 G.J.C.J. Eissens   T. van den End 

 T.J. Boersma    

 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.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 
    


