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 datum  woensdag 17 januari 2017  

 opening  20.00 uur sluiting 23.35 

     

  
  

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. 
 
Er zijn geen aanmeldingen ontvangen voor het spreekrecht. 
 

  
  

3. Vaststellen van de agenda 
  

 

De agenda wordt vastgesteld conform voorstel. 
 

  
  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
  

 

De commissie stelt de besluitenlijst van 13 december 2017 vast.  
 

  
  

5a. Vaststellen langetermijnagenda januari 2018 
  

 

De langetermijnagenda van de commissie Welzijn van januari 2018 wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 
 

  
  

5b. Hamerstukkenlijst 
  

 

Er staan geen stukken op de hamerstukkenlijst 
 

  
  

6. Terugkoppeling verbonden partijen en regionale samenwerking  
  

 

Er wordt geen terugkoppeling gegeven. 
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7. Rondvraag  
  

 

Psycho Informa 
 
De heer Egberts (Inwonersbelangen) stelt vragen over de kwaliteit van zorg bij 
gecontracteerde aanbieder Psycho Informa naar aanleiding van een aanwijzing van de 
inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting.  
 

Wethouder Haring geeft aan dat de gemeente Woerden sinds begin januari 2018 op de 
hoogte van de problemen is en dat men een patiëntenstop heeft opgelegd. Er zijn op dit 
moment geen cliënten in de behandeling die via de gemeente verwezen zijn. De 
wethouder stelt dat hij vertrouwt op het toezicht van de inspectie voor de 
kwaliteitsborging. Met de patiëntenstop heeft de gemeente ook besloten om voor de 
duur van de aanwijzing geen behandelingen bij Psycho Informa te vergoeden. De 
wethouder verwijst voor wat betreft de wachtlijsten naar RIB 17R.00725 uit september 
2017.  
 
Wethouder Haring zegt toe om een RIB met een stand van zaken van de ontwikkelingen 
n.a.v. de wachtlijsten in de zorg aan de raad te sturen. 
 
Persbericht Voucher voor onafhankelijke regieondersteuning 
 
Dhr. Bulk stelt een vraag over de vouchers die de gemeente biedt voor onafhankelijke 
regieondersteuning. 
 
Wethouder Koster antwoordt dat het voorzien in onafhankelijke regieondersteuning op 
deze wijze er in voorziet dat cliënten door het soms complexe proces van het verkrijgen 
van de juiste zorg worden geloodst. Het doel van het vouchers is om de 
regieondersteuning nog onafhankelijker te maken van de gemeente en de bekendheid 
van de onafhankelijkheid te vergroten, zodat meer mensen hier gebruik van zullen 
maken. 
 
 

  
  

8. Raadsinformatiebrief Binnenstadsvisie 17R.00985 
  

 

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

 De wenselijkheid van de visie; 

 De uitvoerbaarheid van de visie; 

 De financiële uitwerking van de verschillende onderdelen van de visie; 

 De samenstelling van de schrijfgroep; 

 De betrokkenheid van de gemeente; 

 De verschillende ‘merken’ van de stad en gemeente Woerden; 

 De geboden ruimte voor een nieuwe supermarkt in de binnenstad; 

 De flexibiliteit van de visie; 

 De wenselijkheid om de binnenstad geheel autovrij te maken; 

 De wenselijkheid om de horeca geconcentreerd uit te breiden; 
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 De inbedding in een bredere visie voor de stad Woerden of de hele gemeente. 
 

College 
Wethouder Haring beantwoordt de vragen uit de commissie. Hij schetst het vervolg van 
het bestuurlijk proces: het college gaat aan een uitwerking van de visie werken, mede op 
basis van de vragen en opmerkingen in de commissie. Dit zal leiden tot een 
raadsvoorstel dat na de verkiezingen aan de raad zal worden voorgelegd.  
 
Conclusie 

 Bespreking van dit onderwerp is hiermee afgerond en zal vervolgd worden zodra 
het college een raadsvoorstel aan de raad stuurt. 

 

  
  

9. Raadsvoorstel Integraal PGB 17R.01008 
  

 

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

 Het ontbreken van een kosten/baten analyse van het iPGB; 

 Het moment van communicatie van verlenging van de betreffende Algemene 
maatregel van Bestuur; 

 De aanpak van de uit de evaluatie gebleken leerpunten; 

 De gewenste looptijd van de pilot; 

 De participatie van andere gemeenten in de pilot; 

 De juridische uitleg van de Algemene maatregel van Bestuur; 

 De te nemen stappen ten aanzien van besluitvorming over het voortbestaan van 
het iPGB; 

 De mogelijkheid om via een derde een iPGB aan te vragen; 

 Hoe lering uit de aanbevelingen nu en in de toekomst te waarborgen; 
 
College 
Wethouder Koster beantwoordt de vragen. De wethouder deelt mede dat overwogen 
wordt ook een soortgelijke voorziening op te zetten voor zorg in natura: ‘iZIN’. 
 
Conclusie 
Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 25 
januari 2018. 
 

  
  

10. Raadsvoorstel dekkingsvoorstel organisatiekosten Sociaal Domein 
17R.01007 

  

 

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

 De mogelijkheden om het gevraagde bedrag te financieren; 

 De consequenties voor de dienstverlening aan de inwoners als de raad niet 
instemt met het voorstel; 

 De kwaliteit van de gevolgde procedure; 

 Het verband met het raadsvoorstel Organisatieontwikkeling; 

 De mogelijkheden om deze uitgave structureel te financieren. 
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College 
Wethouder Koster en Haring beantwoorden de vragen. Wethouder Koster biedt excuses 
aan voor het late informeren van de raad over de opgelopen organisatiekosten in het 
Sociaal Domein.  
Wethouder Koster zegt toe om vóór de fractievergaderingen op maandagavond een 
overzicht te sturen van de ‘indirecte’ werkzaamheden die geraakt zouden worden door 
niet in te stemmen met het raadsvoorstel. 
 
Conclusie 
Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 25 
januari 2018. 
 

  
  

10. Motie KOPP Kinderen 
  

 

Commissie 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer de totstandkoming 
van de motie. 

 
College 
Wethouder Haring geeft aan dat hij positief tegenover de motie staat maar wijst op de 
mogelijke ambtelijke inzet die met de uitvoering van de motie gemoeid is en dat de wijze 
van informeren zoals beschreven in het eerste punt van het dictum, namelijk middels 
een brief, onnodig restrictief is. 
 
Conclusie 
De motie is voor nu voldoende besproken. De motie wordt doorgeleid naar de 
raadsvergadering van 25 januari 2018. 

 
 

 
 

  
  

11. Sluiting 
  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.35 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   E.C. Egberts 

 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   M.R. Verheyen 

     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 H.M.M. Haring 
  

 Griffie  O. Vliegenthart 

  G.L.H. Corten 

  W. Plukaard 
    


