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 datum  woensdag 12 april 2017  

 opening  20.00 uur sluiting 21.50 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. 
 
Mevrouw Sieffers (voorzitter UW Ouderplatform) spreekt in over knelpunten vanuit de 
samenleving over het Sociaal Domein, onder andere over wachtlijsten (met zwaardere 
hulp tot gevolg), drempels om bij een loket (zoals Ferm Werk of WoerdenWijzer) aan te 
kloppen, de integrale aanpak (het teveel aan loketten) en bijeenkomsten die niet 
aansluiten bij de wensen van zorgvragers. 
 
De commissieleden stellen verschillende vragen aan de inspreker.  
 

  
  

3. Vaststellen agenda 
  

 

De commissie besluit agendapunt 9 niet te behandelen in de commissievergadering en 
het onderwerp te bespreken in de bijeenkomst van de Werkconferentie Sociaal Domein. 
 
De agenda met inbegrip van bovenstaande wijziging vastgesteld. 
 

  
  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
  

 

De besluitenlijst van de vergadering van de commissie Welzijn van 8 februari 2017 wordt 
conform vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van het verslag vraagt mevrouw Franken (Progressief Woerden) naar 
het toegezegde afschrift van de reactie op het advies van de Participatieraad. 
Wethouder Koster geeft aan dat het stuk op zeer korte termijn naar de raad gestuurd 
wordt.  
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5a Vaststellen termijnagenda april 2017 
5b Terugkoppeling werkconferentie Sociaal Domein 
  

 

De heer Bulk (ChristenUnie-SGP) vraagt naar de status van T-288 over de kaders van 
het Investeringsbudget Sociaal Domein. 
 
Wethouder Koster geeft aan dat er binnen het beleidsteam Sociaal Domein sprake is 
van grote capaciteitsproblemen en langdurige ziekte van enkele medewerkers. Zij 
informeert de raad binnenkort over de gevolgen van de capaciteitsproblemen voor de 
planning.  
 
De langetermijnagenda van april 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
De heer Niewold koppelt de stand van zaken in de Werkconferentie Sociaal Domein 
terug aan de commissie. De conferentie is op de goede weg om het afgesproken doel te 
halen. 
 

  
  

6. Terugkoppeling Verbonden Partijen en regionale samenwerking 
  

 

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

  
  

7. Rondvraag 
  

 

1. Mevrouw Franken van de fractie Progressief Woerden stelt vragen aan het 

college over de tijdelijke beperkingen rond de zorg in het Zuwe Hofpoort 

Ziekenhuis 

Wethouder Koster beantwoordt de vragen. Zij geeft dat er zeer regelmatig contact is met 
het Antonius Ziekenhuis. Binnenkort is er een gesprek met de wethouders van de drie 
betrokken gemeenten over de herverdeling van functies over de locaties. Zij geeft aan 
dat professor Biesma heeft aangeboden om met de raad in gesprek te gaan. Een 
meerderheid van de commissieleden stelt prijs op het aanbod, maar vindt een gesprek 
in deze fase, mede gelet op de beperkte bevoegdheden van de gemeenteraad, niet 
noodzakelijk. 
 

2. De heer Bakker van de VVD-fractie vraagt, naar aanleiding van de genoemde 

capaciteitsproblemen bij de ambtelijke organisatie en de knelpunten die zijn 

genoemd door de voorzitter van UW Ouderplatform, naar de hoeveelheid 

kinderen die langer dan de normale wachttijd op behandeling wachten. 

Wethouder Haring reageert op de vraag. Hij geeft aan dat een zorgverlener in principe 
binnen 4 weken moet reageren op een behandelverzoek en als dat niet lukt dat dient te 
melden bij het college. Het college krijgt daarover echter weinig meldingen binnen. De 
wachttijden hebben de aandacht van het college en de wethouder houdt contact met 
onder andere UW Ouderplatform over de problematiek.  
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8. Raadsvoorstel (17R.00142) vaststellen Integraal Armoedebeleid 
  

 

Commissie 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het volgende: 

 De uitputting van de Declaratieregeling 

 De mogelijkheden van maatwerk binnen de huidige Declaratieregeling 

 Invulling en uitwerking van de kaders 

 Het aanwijzen van een (pilot)doelgroep, in het bijzonder ouders met kinderen 

 Belang van structurele begeleiding 

 Koppelen armoedebeleid aan economisch beleid (gericht op arbeidsparticipatie) 

 Dekking binnen budgetten Sociaal Domein 

 Gekantelde aanpak die beter aansluit bij het doel 

 Gevolgen voor de armoedeval 

 Chronisch zieken en gehandicapten binnen of buiten het beleid  

 Meenemen Peuterregeling in aanpak 

 Capaciteit benodigd voor de aanpak 

 Welk probleem lossen we op? 

 Nieuw beleid volgens het bestuursakkoord 

 Amendement koppelen economisch beleid aan armoedebeleid 

 Amendement resultaatdoelstelling opnemen 

 Kinderen betrekken bij de aanpak 
 
College 
Wethouder Koster beantwoordt de vragen uit de commissie. Zij geeft aan dat de 
gekozen aanpak nader uitgewerkt wordt in een plan van aanpak en beleidsregels.  
 
De vraag waar het armoedecijfer van 2.000 vandaan komt wordt schriftelijk beantwoord 
vóór de raadsvergadering. 
 
Conclusie 
De commissie geleidt het voorstel door als bespreekstuk naar de raadsvergadering van 
20 april 2017. Veel fracties spreken uit een voorkeur te hebben voor scenario 3. 
 
De fractie van de VVD overweegt, eventueel samen met de fractie Inwonersbelangen, 1 
of meerdere amendementen in te dienen in de raadsvergadering. 
 

  
  

9. Motie Dag van de Zorgvrager 
  

 

Dit agendapunt komt te vervallen.  
 

  
  
  

10. Sluiting 
  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 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 
    


