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 datum  woensdag 7 februari 2018  

 opening  20.00 uur sluiting 22.42 
     

  
  

1. Opening 
  

 

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.  
 
Wethouder Koster meldt dat in de gemeenten in Utrecht-West-verband een 
raamovereenkomst met zorgaanbieders is aangegaan. Eén van de zorgaanbieders is de 
afspraken over de tarieven niet nagekomen. Tegen deze aanbieder is een gerechtelijke 
procedure voor de vordering tot nakoming gestart. Het gaat om een vordering van 
125.000 euro. 
 

  
  

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 17 januari 2018 vast.  
 

  
  

5a. Vaststellen langetermijnagenda  
  

 

De langetermijnagenda van de commissie Welzijn van februari 2018 wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
De heer Bulk (ChristenUnie-SGP) vraagt naar de verschuiving van de cyclus van de 
motie M-061 van maart naar april. Dit heeft te maken met het ‘vrijhouden’ van de maand 
maart vanwege de verkiezingen en het ontbreken van bespreekmomenten in die maand. 
 

  
  

5b. Hamerstukkenlijst 
  

 

Er staan geen stukken op de hamerstukkenlijst. 
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6. Terugkoppeling verbonden partijen en regionale samenwerking  
  

 

Er wordt geen terugkoppeling gegeven. 
 

  
  

7. Rondvraag  
  

 

Kansen voor Wajongers (Inwonersbelangen 
De heer Egberts stelt een aantal vragen aan de wethouder over de kansen van 
Wajongers bij de lokale overheid.  
  
Wethouder Koster beantwoordt de vragen. Zij geeft aan dat gemeente om privacy-
redenen niet alle mensen uit deze doelgroep in beeld zijn en dat er verschillende 
complicaties zijn om deze personen aan het werk te helpen. Er worden verschillende 
maatregelen getroffen om de eigen gebouwen in te richten en de faciliteiten te bieden 
om deze personen kansen te bieden bij de gemeente. 
 
De heer Egberts stelt nadere vragen over de inspanningsverplichting voor de gemeente. 
 
Financiële kaders Sociaal Domein (STERK Woerden) 
De beantwoording van de vragen is toegevoegd aan het agendapunt. 
 
Mevrouw Verheyen stelt vragen aan het college over de financiële kaders rond 
Cumulus, de stand van zaken rond facturatie van ‘zorgfacturen’ en de ambtelijke 
samenwerking met en informatievoorziening aan Oudewater. 
 
Wethouder Koster beantwoordt de vragen over de verschillende onderwerpen. 
 

  
  

8. Raadsvoorstel (18R.00016) zienswijze Kaderbrief Ferm Werk 2019-
2022 

  

 

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

 Men is positief over de voorgestelde zienswijze, die aansluit bij de 
aandachtspunten vanuit de raad 

 Fundamentele discussie over participatie 

 Samenwerking met andere partners, zoals Limes Loopbaancoaching 

 Brief Participatieraad Woerden over arbeidsparticipatie en werkgevers 

 Stap naar een discussie over participatie en instrumenten is nog altijd niet te 
voeren door de raad 

 Onvoldoende proactiviteit vanuit Ferm Werk over het geven van vorm en inhoud 
aan ambities 

 Participatie door inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt (categorie 
3 en 4) 

 Ontbreken van alternatieven voor uitstroom en participatie 

 Inzet door stichting ELSA 

 Rol en knelpunten van het UWV 
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 Resultaten en overzicht van het netwerk van samenwerking 

 Input om discussie in april met elkaar te kunnen voeren 
 

College 
Wethouder Koster reageert op de opmerkingen uit de commissie. Ferm Werk werkt met 
veel partners samen, onder andere om expertise in te kopen. Zij gaat in op de personen 
met een bijzonder grote afstand tot de arbeidsmarkt en geeft aan dat in geval van 
gedragsproblematiek er sprake is van noodzaak tot zeer intensieve begeleiding voor de 
toeleiding naar betaald werk. Daarnaast gaat zij in op de verschillende visies op 
participatie tussen de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling. 
 
De specifieke wensen van Woerden komen terug in de resultaatafspraken. 
 
Conclusie 
De commissie geleidt het raadsvoorstel als hamerstuk door naar de raadsvergadering 
van 22 februari 2018. 
 

  
  

9. Raadsvoorstel (18R.00009) (zienswijze op) voorstel tot oprichting van 
een coöperatie met twee andere GGD’en door de GGDrU 

  

 

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

 Bescherming van de persoonsgegevens 

 Houdbaarheid van het huidige systeem 

 Verhouding tot Inwonercloud en Cumulus 

 Realistisch gehalte van de doelstellingen 

 Schaalvoordelen door samenwerking met andere aanbieders 

 Planning om tot het systeem te komen 

 Vraag naar de waarborg van de betrokkenheid van de raden 
 

College 
Wethouder Koster beantwoordt de vragen uit de commissie. Zij geeft aan dat de 
directeur van de GGDrU graag met de raad in gesprek gaat in het tweede kwartaal van 
2018. 
 
Conclusie 

 De wethouder zegt toe om vóór de raadsvergadering in de zienswijze een zin toe 
te voegen over aandacht voor het bewaken van de privacy.  

 De fractie van Inwonersbelangen levert op basis van de commissiebespreking 
een tekstvoorstel aan bij de wethouder voor aanpassing van de zienswijze.  

 De commissie geleidt, onder voorbehoud van aanpassing van de zienswijze, het 
raadsvoorstel door als hamerstuk naar de raadsvergadering van 22 februari 
2018. 

 

  
  



 commissie Welzijn | besluitenlijst 
 
 
 

    
 
 

 
 

4 van 5 

  

10. Raadsinformatiebrief (17R.101077) Toekomstige ontwikkelingen 
Stichting Welzijn Woerden 

  

 

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

 Zelfbenoemde kwetsbaarheid van de stichting 

 Verdeling en overheveling van de subsidies 

 Aanpassen van aanbod aan wensen van de inwoners 

 Oplossingsrichtingen 

 Herijking van de dienstverlening 

 Meenemen van de problematiek bij de taskforce 

 Aanpassing van het diensten- en ambitieniveau 

 Bijdrage aan de transformatie 

 Gevolgen voor en communicatie richting inwoners 
 

College 
Wethouder Koster beantwoordt de vragen uit de commissie. Zij gaat in het bijzonder in 
op de financiële situatie van Movactor en het boekenonderzoek bij Welzijn Woerden. 
Een belangrijke en noodzakelijke ontwikkeling is de afbouw van vastgoed. 
 
Conclusie 
De commissie besluit dat dit onderwerp voor dit moment voldoende besproken is. 
 

 
  

11. Sluiting 
  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.42 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 
    


