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 datum  woensdag 15 november 2017  

 opening  20.30 uur sluiting 23.24 uur 
     

  
  

1. Opening 
  

 

De voorzitter opent de vergadering om 20:30 uur. Er is bericht van verhindering 
ontvangen van wethouder Koster. 
 

  
  

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 voor een onderwerp dat niet 
op de agenda staat. 
 

  
  

3. Vaststellen van de agenda 
  

 

De raadsvoorstellen inzake Evaluatie Sociaal Domein en het Rekenkamerrapport 
Jeugdzorg worden geagendeerd voor de vergadering van december. In de 
informatiebijeenkomst van 2 november is afgesproken dat de raad met betrekking tot het 
eerstgenoemde voorstel nog een oplegger ontvangt en dat de beslispunten worden 
aangepast, zodat ze zelfstandig leesbaar zijn. 
 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

  
  

4a. Vaststellen langetermijnagenda september 2017 
  

 

Het raadsvoorstel inzake de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk 
wordt geagendeerd voor de vergadering van december. 
 
De langetermijnagenda van de commissie Welzijn van november 2017 wordt 
vastgesteld. 
 

  
  

4b. Hamerstukkenlijst 
  

 

De hamerstukkenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 

  
  

5. Terugkoppeling verbonden partijen en regionale samenwerking  
  

 

Er wordt geen terugkoppeling gegeven. 
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6. Rondvraag  
  

 

i-PGB 
De heer Bulk (CU-SGP) en mevrouw Streng (CDA) stellen vragen over het vervolg van 
de pilot i-PGB.  
 
Wethouder Haring beantwoordt de vragen. Hij geeft aan dat de gekozen vorm (van een 
pilot) kansen biedt om leerpunten te ontdekken alvorens het instrument structureel in te 
zetten. Met de resultaten van de pilot wordt ambtelijk aan de slag gegaan. Hij stelt dat 
het besluit om de i-PGB in te voeren een uitvoeringstaak betreft, binnen de kaders van 
de raad. Om die reden is geen raadsvoorstel voorgelegd. 
 
De raadsinformatiebrief over het onderwerp wordt betrokken bij het raadsvoorstel 
Evaluatie sociaal domein in december.  
 
Stand van zaken Careyn 
Mevrouw Streng verlaat bij de bespreking van dit onderwerp de vergadering in verband 
met haar werkzaamheden bij Careyn. 
 
De heer Haring informeert de raad over de laatste stand van zaken rond zorgaanbieder 
Careyn.  
 
Wethouder Haring zal bij wethouder Koster navragen of er specifieke informatie 
beschikbaar is over de vestigingen van Careyn in Woerden, in dat geval zal zij dit 
melden aan de raad.  
 
De persverklaring van Careyn is toegevoegd aan de stukken bij dit agendapunt. 
 

  
  

7. Brief actiecomité Behoud Huisartsenpost en Spoedeisende hulp / 
actualiteiten HAP en SEH 

  

 

Insprekers 
De heer D. Stuurop spreekt in namens het actiecomité Behoud HAP en SEH als 
toelichting op de brief en de bijzondere rol van o.a. Zegveld i.v.m. de afstand tot de 
dichtstbijzijnde huisartsenpost. 
 
Mevrouw De Mooij spreekt namens SP Woerden in over het belang van zorg dichtbij en 
de betrokkenheid van inwoners bij dit onderwerp. 
 
Vanuit de commissie worden verschillende vragen gesteld aan de insprekers. 
 
De inspreektekst van beide insprekers is toegevoegd aan de stukken bij dit agendapunt. 
 
Commissie 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het volgende: 

 De rol van de gemeente in dit dossier 

 De samenwerking met betrokken organisaties 
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 De borging van de kwaliteit van de zorg 

 Gesprekken met partijen om te komen tot alternatieve manier van spoedzorg 

 Belang van de apothekersfunctie bij de huisartsenpost 

 Brief namens de raad in antwoord op brief actiecomité 

 Realistische verwachtingen over de invloed van de gemeente 
 
College 
Wethouder Haring reageert op de vragen uit de commissie informeert de raad over de 
laatste ontwikkelingen en de rol van de gemeente bij de huisartsenpost en de 
spoedeisende hulp. Hij geeft aan dat er nog gesprekken lopen met meerdere partijen 
voor het behoud van een vorm van spoedzorg. Daar is echter op dit moment nog niets 
concreet over te melden. Hij zegt toe dat de raad nog dit jaar over het onderwerp wordt 
geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief. 
 
Conclusie 
De commissie uit veel waardering voor de inspanningen van het actiecomité Behoud 
HAP en SEH. De fractie van Progressief Woerden neemt het initiatief om een brief op te 
stellen als antwoord op de brief van het actiecomité, waarna andere fracties kunnen 
bepalen of ze de brief willen medeondertekenen.  
 

  
  

9. Raadsinformatiebrief (17R.00879) stijging uitgaven Sociaal Domein 
  

 

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

 Ontwikkelingen rond de zorgfacturatie 

 Overzicht in de kosten van zorg door de jaren heen 

 Het bespreken van langdurige innovatietrajecten als raad met de zorginstellingen 

 Beter begroten van de zorgbudgetten en het nemen van maatregelen om grip te 
krijgen op de budgetten 

 Landelijke toename van zorgbehoefte in relatie tot financiering uit het rijk 

 Verwijzing door huisartsen 

 Sturing door de raad 
 
College 
Wethouder Haring beantwoordt de vragen uit de commissie. 
 
Conclusie 
De raadsinformatiebrief is voor dit moment voldoende besproken. Dit onderwerp komt 
terug bij de bespreking van de evaluatie Sociaal Domein in december en de voor maart 
2018 geplande uitwerking van het amendement Scenario 2 Sociaal Domein (uit de 
begrotingsraad van 7 november).  
 

  
  
  

9. Sluiting 
  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.24 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   J.J. Tamse 

 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   G. van Bork 

 M.H.T. van Noort   A. Berkheij 

 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   L.H.T. van Leeuwen 

 M.A.H. Kingma    

      VVD  R.C.L. Bakker   F.J.D. Bos 

 I. Berkhof-de Vos   S.A. Onrust 

 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 

  M.L.A. Hollemans 

 
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 
    


