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Besluitenlijst van de 
commissie Welzijn  
 

  
Datum:  8 februari 2017 
Opening:  20.00 uur    Sluiting: 22.10 uur 
 
  

Agenda-
punt 

Onderwerp en besluit 

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

 
Directeur Publieke Gezondheid van de GGD regio Utrecht, mevrouw N. 
Rigter, is aanwezig voor de behandeling van agendapunten 8 en 9. 

 

  

2. Spreekrecht burgers 
Er hebben zich geen burgers aangemeld voor het spreekrecht. 
 

  

3. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt vastgesteld.  

 

  

4. Vaststellen besluitenlijsten vorige vergadering 
De besluitenlijsten van de commissie Welzijn van 18 januari 2017 en 24 
januari 2017 worden ongewijzigd vastgesteld. 
 

 

  

5. Vaststellen langetermijnagenda januari 2017 
De heer Niewold (D66) vraagt om bij actie P-051 (Plan van aanpak 
inclusiebeleid) de oorsprong toe te voegen en bij actie M-037 (Vermindering 
valongevallen ouderen) een termijn voor behandeling toe te voegen. 
 
De heer Bulk (CU/SGP) vraagt of actie P-032 (Minima- en armoedebeleid) 
nog op schema loopt. Wethouder Koster geeft aan dat dat het geval is.  
 
De langetermijnagenda van februari 2017 wordt vastgesteld met inbegrip 
van bovengenoemde verzoeken. 
 

  

6. Terugkoppeling verbonden partijen en regionale samenwerking 
Er zijn geen vragen vanuit de commissie of mededelingen vanuit het college. 
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7. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  

 

  

8. Raadsvoorstel (17R.00010) zienswijze kadernota 2018 GGD regio 
Utrecht 
Mevrouw N. Rigter, directeur Publieke Gezondheid van de GGD regio 
Utrecht, geeft een presentatie over de GGD. 

 
Commissie 
De commissie bespreekt onder meer het volgende: 

 De mogelijke verhoging van de inwonerbijdrage en de voorafgaande 
toestemming van de raad 

 Belang van investeren in preventie 
 

College 
Wethouder Koster beantwoordt de vragen uit de commissie. De wethouder 
geeft aan dat een verzoek van het dagelijks bestuur om verhoging van de 
inwonerbijdrage vanzelfsprekend voor een zienswijze zal worden voorgelegd 
aan de raad.  
 
Mevrouw Rigter (GGD) beantwoordt de vraag over de verwachtingen rond 
de mogelijke verhoging van de inwonerbijdrage. 
 
Conclusie 
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raadsvergadering 
van 23 februari 2017. 
 

  

9. Raadsvoorstel (17R.00012) zienswijze ontschotting en collectieve 
financiering JGZ  

Commissie 
De commissie bespreekt onder meer het volgende: 

 De mogelijkheden van toepassing van de verdeelsleutel op andere 
taken van de GGD 

 De vraag naar de inhoudelijke effecten van het beleid 

 Het opbouwen van een vertrouwensband met de medewerkers en 
het gezin 
 

College 
Wethouder Haring en mevrouw Rigter (GGD) reageren op de vragen uit de 
commissie. 
 
Conclusie 
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raadsvergadering 
van 23 februari 2017. 
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10. Raadsinformatiebrief (17R.00012) kaderbrief 2018 Ferm Werk 
De heer Hollemans (CDA) vraagt de voorzitter en wethouder om de reden 
van agendering van de brief en vraagt waarom er niet een zienswijze wordt 
voorgelegd. Wethouder Koster licht toe waarom (alleen) de gemeente 
Woerden een kaderbrief, als voorbereiding op de begroting van Ferm Werk, 
met een raadsinformatiebrief ontvangt. De bespreking van de kaderbrief, 
een instrument waar de raad van Woerden zelf om heeft gevraagd, kan 
worden gezien als de voorbereiding op de door Woerden te geven 
zienswijze op de begroting Ferm Werk 2018, gepland voor mei 2017. 
 
Commissie 
De commissie bespreekt onder meer het volgende: 

 De vorm en inhoud van de kaderbrief 

 Reactie van het college op het ongevraagde advies van de 
Participatieraad Woerden 

 Het niet invullen van de plekken voor beschut werk 

 De gevolgen van de door de FNV genoemde verdringing en het al 
dan niet hanteren van het verdringingsprotocol 

 De ambitie om doorlooptijden van aanvragen terug te dringen 

 Opmerking van de FNV over de toegang tot en bekendheid van de 
onafhankelijke cliëntondersteuning 

 Het ontbreken van handvatten en vernieuwende initiatieven om de 
verhoging van de uitstroom te bereiken 

 De wens om concrete voorstellen en denkrichtingen om te investeren 
in terugdringing van het bestand 

 Het voorkomen van uitzichtloze situaties (Catch-22) 

 De aanzienlijke verhoging van het aantal bijstandsgerechtigden  

 Verbeterpunten voor de kaderbrief voor volgend jaar 
 

College 
Wethouder Koster beantwoordt de vragen uit de commissie en reageert op 
de aandachtspunten. Ook het college is van mening dat de kaderbrief in de 
huidige vorm onvoldoende concreet is. Met betrekking tot de vraag over 
beschut werk geeft ze aan dat de screening van het bestand heeft geleid tot 
2 personen die voor beschut werk in aanmerking zouden komen. De 
wethouder zegt toe dat de raad een afschrift ontvangt van de formele reactie 
ontvangt op het advies van de participatieraad Woerden. 
 
Conclusie 

 De input van de commissie bij de kaderbrief wordt door de wethouder 
meegenomen naar Ferm Werk. Vervolgbespreking door de 
commissie vindt plaats bij behandeling van de begroting 2018 en de 
resultaatafspraken 2018 van Ferm Werk. 

 Op 6 april 2017 vindt er een raadsinformatiebijeenkomst plaats bij 
Ferm Werk. 

 De commissie besluit dat het onderwerp voor dit moment voldoende 
besproken is. 

 

  

11. Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur. 



Lijst van aanwezigen 

 

 

Fractie  Raadsleden   Fractieassistenten 

      CDA  A. Draisma   J.W.P. Boere 

 H.R.M. Ekelschot   R. Hofma 

 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. 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   R. Vrolijk 

  E.L. Bom    

      
      

Voorzitter  H.J. Hoogeveen 

  H.A. van Assem 

      
College  Burgemeester V.J.H. Molkenboer 

  Wethouder I.A.M. ten Hagen 

  Wethouder T.H.D. de Weger 

  Wethouder Y. Koster 

  Wethouder M.H. Stolk 

  Wethouder H.M.M. Haring 
       

Griffie  E.M. Geldorp 

  O. Vliegenthart 


