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 datum  woensdag 13 december 2017  

 opening  20.00 uur sluiting 22.57 uur 
     

  
  

1. Opening 
  

 

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 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. 
 

  
  

3. Vaststellen van de agenda 
  

 

De raadsvoorstellen inzake Evaluatie Sociaal Domein en het Rekenkamerrapport 
Jeugdzorg worden als één agendapunt 9 behandeld. 
 
De agenda wordt vastgesteld conform voorstel. 
 

  
  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
  

 

De commissie stelt de besluitenlijst van 15 november 2017 vast.  
 
De heer Bulk (CU/SGP) vraagt naar de toegezegde oplegger bij het raadsvoorstel 
Evaluatie Sociaal Domein. Wethouder Haring geeft aan dat de aanbevelingen zijn 
verwerkt in het aangepaste raadsvoorstel. Daarover vindt een korte discussie plaats in 
de commissie. 
 

  
  

5a. Vaststellen langetermijnagenda december 2017 
  

 

De heer Bulk (CU/SGP) vraagt naar wijze waarop motie M-061 wordt uitgewerkt 
(Participatie en Ferm Werk). Het college wordt gevraagd dit onderwerp middels een 
raadsconsultatiebrief aan te bieden, in overleg met de griffie, om op deze wijze een 
discussie te faciliteren. 
 
De langetermijnagenda van de commissie Welzijn van december 2017 wordt 
vastgesteld, met inbegrip van bovenstaand verzoek. 
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5b. Hamerstukkenlijst 
  

 

De hamerstukkenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
De heer Bulk (CU/SGP) vraagt naar de extra woonruimte waarover wordt gesproken in 
het raadsvoorstel (17R.00747) regionale koers Maatschappelijke Opvang en Beschermd 
Wonen U16). De vraag wordt schriftelijk beantwoord door het college. 
 

  
  

6. Terugkoppeling verbonden partijen en regionale samenwerking  
  

 

Er wordt geen terugkoppeling gegeven. 
 

  
  

7. Rondvraag  
  

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 

  
  

8. Raadsvoorstel (17R.00833) wijziging gemeenschappelijke regeling 
Ferm Werk 

  

 

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

 Gewenste versimpeling van de governancestructuur 

 Rol van de raadsleden in het Algemeen Bestuur 

 Het instrument ‘kaderbrief’ 

 Rol van de Raad van Advies 

 Ruimte voor andere organisaties op terrein waar Ferm Werk actief is 

 Termijn bepalen voor majeure aanpassing van de governancestructuur 

 Formalisering communicatie raad en Raad van Commissarissen 

 Procedure/volgorde vaststelling begroting Ferm Werk/gemeentebegroting 

 Vergelijking met PAUW bedrijven 

 Principiële discussie over participatie 

 Het nut van een zienswijze op de kaderbrief 

 Uitgangspunt van financiering van Ferm werk 
 
College 
Wethouder Haring beantwoordt de vragen uit de commissie. Hij stelt dat conform de wet 
bij overgedragen verordenende bevoegdheden deelname door raadsleden is vereist. Hij 
gaat nader in op de uitwerking van het instrument Kaderbrief in de P&C-cyclus. 
 
Wethouder Haring geeft aan dat de raad een reactie/zienswijze kan geven op de 
kaderbrief. 
 
Conclusie 

 Het raadsvoorstel wordt doorgeleid naar de raadsvergadering van 20 december 
als bespreekstuk. De fractie van het CDA kondigt een amendement aan. 

 De vragen van LijstvanderDoes worden nog schriftelijk beantwoord. 
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9a. 
 
9b. 

Raadsvoorstel (17R.00840) Rekenkameronderzoek "Jeugdhulp, reden 
tot zorg?" 
Raadsvoorstel (17R.01004) evaluatie Sociaal Domein 

  

 

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

 Overnemen van aanbevelingen Rekenkamercommissie door college 

 Verbetering bekendheid WoerdenWijzer 

 Ordenen van aanbevelingen uit de evaluatie 

 Verbetering informatievoorziening aan de raad 

 Inventarisatie toeleiding naar zorg 

 Effecten van de nog in te voeren Inwonercloud 

 De fundamentele beleidswijzigingen door de nieuwe raad 

 Scheidslijn besluitvorming aanbevelingen oude raad en nieuwe raad 

 Doelgroepen die niet zelf de regie op zich kunnen nemen 

 Sociaal Wijkteam 

 Het nog niet kunnen zien van trends in de zorg 

 Uitkomsten onderzoek storytelling  

 Vraag om nieuwe integraal beleidsplan Sociaal Domein t.b.v. actualisering 
kaderstelling op basis van uitkomsten onderzoeken 

 Beperking van het aantal zorgaanbieders 

 Focus op ketenaanpak 

 Weinig voortgang op het gebied van de praktijkondersteuners bij de huisartsen 

 Termijnen van het berichtenverkeer 
 
Rekenkamercommissie / college 
De heer Fränzel van de Rekenkamercommissie reflecteert op de opmerkingen van de 
commissie. 
 
Wethouder Haring beantwoordt de vragen uit de commissie. Hij zegt toe vóór de 
raadsvergadering van de 20e een overzicht naar de raad te sturen met de 
aanbevelingen, waarbij een splitsing is aangebracht met betrekking tot bedrijfsvoering 
en de meer fundamentele beleidswijzigingen. 
 
Conclusie 

 Het raadsvoorstel inzake Rekenkamerrapport “Jeugdzorg, reden tot zorg?” wordt 
doorgeleid naar de raadsvergadering van 20 december als hamerstuk. 

 Het raadsvoorstel inzake Evaluatie Sociaal Domein wordt doorgeleid naar de 
raadsvergadering van 20 december als hamerstuk. 

 De fractie van LijstvanderDoes overweegt een motie op het gebied van 
doelgroepen die onvoldoende zelf de regie kunnen nemen. 

 

  
 
 
 



 commissie Welzijn | besluitenlijst 
 
 
 

    
 
 

 
 

4 van 5 

 
  

10. Raadsinformatiebrief (17R.00869) evaluatie en voortgang 
Investeringsfonds Sociaal Domein 

  

 

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

 Starten van trajecten voordat de nieuwe raad zich over voortzetting van het 
investeringsfonds heeft kunnen buigen 

 Voorleggen van een raadsvoorstel bij het aanpassen naar innovatiebudget 

 Bekostigen van activiteiten uit reguliere budgetten 

 Beëindiging van investeringsfonds conform afspraken uit voormalig 
coalitieakkoord 

 
College 
Wethouder Haring beantwoordt de vragen uit de commissie en geeft aan strak te sturen 
op de toetsing van nieuwe aanvragen op de bestaande kaders van het 
investeringsfonds.  
 
Conclusie 
De commissie besluit dat dit onderwerp voor dit moment voldoende besproken is.  
 

  
  
  

11. Sluiting 
  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.57 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   Z.M.E. Tuheteru 

 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   H.K.A. den Hartigh 

      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 
    


