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Besluitenlijst van de 
commissie Welzijn  
 

  
Datum:  24 januari 2017 
Opening:  21.00 uur    Sluiting: 21.40 uur 
 
  

Agenda-
punt 

Onderwerp en besluit 

- Opening 
De voorzitter heropent de vergadering, die geschorst is op 18 januari 2017 
om 22.45 uur, om 21:00 uur.  

 

  

10. Raadsvoorstel (16R.00774) wijziging programma 3 Sociaal 
Domein programmabegroting 2017 
Commissie 
De heer Niewold (D66) doet een procesvoorstel om het raadsvoorstel niet 
inhoudelijk te bespreken en niet door te geleiden naar de raadsvergadering 
van 26 januari. Het voorliggende raadsvoorstel kan niet rekenen op 
raadsbrede steun en brengt de raad onvoldoende in de gewenste positie in 
het Sociaal Domein. Voorgesteld wordt om een werkgroep in te stellen om 
de komende maanden raadsbreed de indicatoren voor sturing op 
programma 3 op te stellen, met ondersteuning van de ambtelijke organisatie.  
 
Het procesvoorstel wordt besproken. Het voorstel om met een 
raadswerkgroep in te stellen wordt commissiebreed ondersteund. 
Geconstateerd wordt dat er per fractie verschillend wordt gedacht over de 
gewenste oplossing en informatiebehoefte. De wens wordt uitgesproken om 
verschillen tussen de fracties in de werkgroep te overbruggen. Het instellen 
van een werkgroep is een zwaar, maar noodzakelijk middel om samen tot 
een oplossing te komen. Bij sommige fracties is er sprake van onvoldoende 
grip en gevoel bij de acties en budgetten in het Sociaal Domein, bij andere 
fracties is er onvrede over de concreetheid en meetbaarheid van de 
doelstellingen.  
 
College 
Wethouder Koster reageert op het procesvoorstel. Zij geeft aan dat de 
werkgroep gebruik kan maken van alle ambtelijke ondersteuning die nodig 
wordt geacht. Wethouder Haring geeft aan dat de vastgestelde begroting het 
college in principe de middelen biedt om in 2017 tot uitvoering van het in 
oktober vastgestelde programma over te gaan.  
 
Wethouder Koster geeft aan dat de uitvoering van de taken in het Sociaal 
Domein de afgelopen jaren financieel en inhoudelijk succesvol is verlopen 
herkent zich niet in de signalen dat het college niet de kaders van de raad 
volgt. 
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Conclusie 
Het voorstel wordt niet doorgeleid naar de raadsvergadering. 
Vervolgbespreking van het raadsvoorstel is niet gewenst. De komende 
maanden zal een raadswerkgroep aan de slag gaan met het formuleren van 
indicatoren voor programma 3 van de programmabegroting 2018-2021. In 
februari wordt een startbijeenkomst gepland en het streven is om in mei het 
resultaat gericht op het juni-overleg te kunnen opleveren. 
 

  

12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 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 


