Besluitenlijst van de
commissie Welzijn
Datum:
18 januari 2017
Opening: 20.00 uur

Sluiting:

22.45 uur

Agenda- Onderwerp en besluit
punt
1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.

2.

Spreekrecht burgers
Er hebben zich insprekers aangemeld voor de onderwerpen Markt &
Marktcommissie (agendapunt 8) en het rapport over de
Supermarktenstructuur Woerden (agendapunt 9).

3.

Vaststellen van de agenda
De agenda wordt vastgesteld conform de door de voorzitter voorafgaand
aan de vergadering voorgestelde aanpassing van de volgorde van
bespreekpunten in verband met de aanwezigheid van insprekers.

4.

Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De besluitenlijst van de commissie Welzijn van 7 december 2016 wordt
ongewijzigd vastgesteld.

5.

Vaststellen langetermijnagenda januari 2017
De langetermijnagenda van januari 2017 wordt conform vastgesteld.
De heer Hollemans van de CDA-fractie vraagt naar de status en planning
van toezeggingen T-266 (onderzoek afgewezen aanvragen Ferm Werk) en
T-293 (kader preventie). Wethouder Koster zegt toe uiterlijk volgende week
de raad schriftelijk te informeren over de status van de toezeggingen.
Met betrekking tot het preventiekader Jeugd geeft wethouder Haring aan dat
in maart een stuk door de commissie kan worden besproken.

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
De heer Hollemans van de fractie van het CDA stelt vragen aan het college
over de sociale kredietbank. Wethouder Koster beantwoordt de vragen. Zij
geeft aan dat sinds 2011 de sociale kredietbank Woerden niet meer bestaat.
Er is op dit moment, met name vanwege de hoge rentes, geen sprake meer
van kredietverstrekking door sociale kredietbanken in Woerden. Er is nog
wel de mogelijkheid tot leenbijstand door Ferm Werk. Er wordt daarbij geen
rente in rekening gebracht.

8.

Markt & Marktcommissie
Het onderwerp is geagendeerd op verzoek van de fracties van
LijstvanderDoes en Inwonersbelangen naar aanleiding van de bespreking
van het raadsvoorstel Marktverordening in de raadsvergadering van 21
december 2016.
Insprekers
 Mevrouw Janmaat spreekt in over het werken aan een bestendige
toekomst.
 De heer A. Smorenburg spreekt in over zijn visie op de uitvoering van
de streekmarkt.
De commissieleden stellen verschillende vragen aan de insprekers.
Commissie
De commissie stelt onder meer over het volgende vragen aan het college:
 Positie en rol van de marktmeester
 Samenwerking met de gemeente
 Verschillen in de marktgelden
 Moeizaamheden tussen de communicatie tussen de gemeente en de
standhouders
College
Wethouder Haring reageert op de bijdrage van de insprekers en de vragen
vanuit de commissie. De wethouder blijft in gesprek met de standhouders in
de Marktcommissie.
Conclusie
De commissie besluit dat het onderwerp voor dit moment voldoende
besproken is.

9.

Raadsinformatiebrief (16R.00678) Zicht op
supermarktenstructuur Woerden
De raadsinformatiebrief is geagendeerd op verzoek van de fractie van
Inwonersbelangen.
Insprekers
 De heer Ter Hark geeft een reactie op de inhoud van de analyse van
DTNP en geeft en toelichting op zijn eigen onderzoek en de gevolgen
voor de supermarktstructuur van Woerden.
 De heer Konincks geeft een reactie op de conclusies uit het rapport
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en de regionale (concurrentie)positie.
De heer Gerritse vraagt aandacht voor de totaalvisie die de raad
ontwikkelt en ontwikkelingen en kansen die gevolgen hebben voor de
visie.
De heer Stouthart (Stadshart Woerden) reageert op het initiatief De
Hallen.

Er vindt de uitgebreide discussie/vragenronde met de insprekers over het
initiatief De Hallen, waarna de commissie nog kort spreekt over de
supermarktenstructuur. Wethouder Haring geeft aan dat de kaders uit de
raadsinformatiebrief de kaders zijn waarmee het college op dit moment
handelt en toetst.
Conclusie
Afgesproken wordt dat na de bijeenkomst op locatie over De Hallen, die
wordt ingepland in het voorjaar, de commissie desgewenst verder spreekt
over de supermarktenstructuur en De Hallen.

10.

Raadsvoorstel (16R.00774) wijziging programma 3 Sociaal
Domein programmabegroting 2017
Dit agendapunt wordt na een ordevoorstel verplaatst naar de
reservecommissie-avond op dinsdag 24 januari om 21.00 uur (na de
ingekorte vergadering van de auditcommissie).

11.

Brief (16.025327) Lokaal FNV inzake steun voor pogingen behoud
technisch onderwijs in Woerden
De brief is geagendeerd op verzoek van de fractie van Progressief Woerden.
Mevrouw De Jong van de fractie van Progressief Woerden geeft een
toelichting op het agenderingsverzoek.
Commissie
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het
volgende:
 Stimuleren van het Minkema om het basiskader technisch onderwijs
te continueren en onvrede over het besluit Minkema
 Resultaten van de acties van het college
 Positie van het Kalsbeek
 Begrip voor de keuze van het Minkema om keuzes te maken
 Samenwerking tussen de twee scholengemeenschappen
 Ontwikkeling techcollege
College
Wethouder Haring geeft een reactie op de opmerkingen en vragen uit de
commissie. Hij geeft een toelichting op de acties die door het college zijn
uitgezet om een nieuwe vorm van technisch onderwijs, waarin verschillende
partners samenwerken, op te zetten. De financiële haalbaarheid van de
plannen wordt nu onderzocht. De wethouder heeft goede hoop dat de
samenwerking tussen de verschillende partners tot iets moois kan leiden. De
raad zal op een later moment over het onderwerp een raadsinformatiebrief
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krijgen.
Conclusie
De commissie besluit dat het onderwerp voor dit moment voldoende
besproken is.

-

Schorsing
De voorzitter schorst de vergadering om 22.45 uur. De vergadering wordt
voortgezet op dinsdag 24 januari 2017 om 21.00 uur.
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Lijst van aanwezigen

Fractie

Raadsleden

Fractieassistenten

CDA

A. Draisma
H.R.M. Ekelschot
M.L.A. Hollemans
P.J. van Meijeren
A. Noorthoek
V.S.M. Streng
T. van Soest-Vernooij

J.W.P. Boere
R. Hofma

D66

G.F. Becht
G.J.C.J. Eissens
H.J. Hoogeveen
S.A.J. van Megen
R.B. Niewold

T. Boersma
T. van den End
J. de Kort

Inwonersbelangen

H.A. van Assem
J. Arentshorst
T.J.R. Peters
J.L.M. van Rensen

E. van Deutekom
J. Sistermans
G.C. Weerelts

Progressief Woerden

J. IJpma
L. Issarti
M.H.T. van Noort
J.J. Vierstra

J.G. Franken
A. de Jong
G.C.H. van der Lit

ChristenUnie-SGP

S.C. Brouwer
H. van Dam
H. van der Griendt

H.J. de Jonge
H.T. Bulk
D. van der Wind-Hoogeveen

LijstvanderDoes

J.C. van der Does
C. van Iersel
M.A.H. Kingma

A. Bolderdijk
C. Postma-van Iersel

VVD

R.C.L. Bakker
I. Berkhof-de Vos
S. van Hameren

F.J.D. Bos
R.J. Kunst
F.J.C. van Hout

STERK Woerden

W. den Boer
E.L. Bom

R. Vrolijk

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

