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Besluitenlijst van de 
raadsvergadering 
 
 

Datum: 10-11-2014  
Opening: 20:00 uur    Sluiting: 22:35 uur 

 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp 

0.  Voortzetting geschorste vergadering d.d. 6 november 2014 
De voorzitter heeft op 6 november de vergadering na de 
beantwoording in eerste termijn van het college geschorst. De 
vergadering start met de tweede termijn voor raadsleden. 
 

  

6. Raadsvoorstel (14R.00386) inzake Integraal Beleidsplan Sociaal 
Domein, inclusief verordeningen 
Gemeenteraad: 

 Amendement A1 inzake Zorg in de buurt: dit amendement is nog 
voor de behandeling op 6 november 2014 ingetrokken. 
Oorspronkelijk doorgeschoven vanuit de begrotingsraad van 30 
oktober 2014. 

 Amendement A2 inzake Kaders participatiewet: dit amendement is 
unaniem aanvaard door de raad (29). 

 Amendement A3 inzake Uitgangspunten transformatie Sociaal 
Domein: is tijdens de eerste termijn van de raad ingetrokken door 
de indiener. 

 Amendement A4 inzake Monitoring Sociaal Domein is met 25 
stemmen voor en 4 stemmen tegen aanvaard door de raad. 

o Vóór het amendement hebben gestemd de fracties van het 
CDA, Inwonersbelangen, Progressief Woerden, 
ChristenUnie/SGP, LijstvanderDoes, de VVD en STERK 
Woerden (25). Tegen het amendement heeft gestemd de 
fractie D66 (4). 

 Amendement A5 inzake Kaders van de raad is als motie M8 in 
stemming gebracht. 

 Het geamendeerde raadsvoorstel (A2 en A4) met nummer 
14R.00386 inzake Integraal Beleidsplan Sociaal Domein 2015 – 
2016 wordt unaniem aanvaard door de raad (29). 

 Het raadsvoorstel met nummer 14R.00398 inzake Verordeningen 
2015 Sociaal Domein wordt unaniem aanvaard door de raad (29). 
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 Motie M1 inzake bestedingskaders investeringsfonds sociaal 
domein wordt met 22 stemmen voor en 7 stemmen tegen 
aanvaard door de raad. 

o Vóór de motie hebben gestemd de fracties van het CDA, 
Inwonersbelangen, Progressief Woerden, LijstvanderDoes, 
de VVD en STERK Woerden (22). Tegen de motie hebben 
gestemd de fracties van D66 en ChristenUnie/SGP (7). 

 Motie M2 inzake ontmoetingsruimten wordt met 9 stemmen voor 
en 20 stemmen voor verworpen door de raad. 

o Vóór de motie hebben gestemd de fracties 
Inwonersbelangen, LijstvanderDoes en de VVD (9). Tegen 
de motie hebben gestemd de fracties van het CDA, D66, 
Progressief Woerden, ChristenUnie/SGP en STERK 
Woerden (20). 

 Motie M3 inzake adempauze (mantelzorg/respijtzorg) wordt 
unaniem aanvaard door de raad (29). 

 Motie M4 inzake werk moet lonen wordt met 23 stemmen voor en 
6 stemmen tegen aanvaard door de raad. 

o Vóór de motie hebben gestemd de fracties van het CDA, 
D66, Progressief Woerden, ChristenUnie/SGP, 
LijstvanderDoes en de VVD (23). Tegen de motie hebben 
gestemd de fracties Inwonersbelangen en STERK Woerden 
(6). 

 Motie M5 inzake bijzondere bijstand wordt met 4 stemmen voor en 
25 stemmen tegen verworpen door de raad. 

o Vóór de motie heeft gestemd de fractie Progressief 
Woerden (4). Tegen de motie hebben gestemd de fracties 
van het CDA, D66, Inwonersbelangen, ChristenUnie/SGP, 
LijstvanderDoes, de VVD en STERK Woerden (25). 

 Motie M6 inzake Sterke sociale infrastructuur in algemene 
voorzieningen is in de tweede termijn voor de raad ingetrokken 
door de indiener. 

 Motie M7 inzake Sancties in afstemmingsverordening is vóór de 
behandeling van de tweede termijn ingetrokken door de indiener. 

 Motie M8 inzake kaders van de raad wordt met 23 stemmen voor 
en 6 stemmen tegen aanvaard door de raad. 

o Vóór de motie hebben gestemd de fracties van het CDA, 
D66, Inwonersbelangen, ChristenUnie/SGP, 
LijstvanderDoes en de VVD (23). Tegen de motie hebben 
gestemd de fracties Progressief Woerden en STERK 
Woerden (6). 

 
Aan de besluitenlijst (na de lijst met aanwezigen) zijn de aangenomen 
amendementen en moties toegevoegd. 
 
 



 Pagina 3 van 4 

College: 

 Wethouder Koster zegt toe dat deze maand een investeringsplan 
naar de raad komt. Dat investeringsplan geeft inzicht in hoe de 
sociale infrastructuur er uit dient te zien, inclusief 
investeringsfonds. 

 Wethouder Koster zegt inzake M3 (adempauze 
(mantelzorg/respijtzorg)) toe om uiterlijk aan het eind van het 
eerste kwartaal een plan aan de raad te zenden. 

 Wethouder Koster zegt inzake M8 (kaders van de raad) toe om 
zich in te spannen om in het eerste kwartaal van 2015 met een 
stand van zaken te komen voor wat betreft de uitvoering. 

 Wethouder Duindam zegt inzake M2 (realisatie ontmoetingsruimte) 
toe om een raadsinformatiebrief aan de raad te doen toekomen. In 
deze RIB over ontmoetingsruimten zal worden gewerkt met 
scenario’s. 

 

  

7. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:35 uur. 
 

 

Lijst met aanwezigen op volgende pagina 
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Lijst van aanwezigen d.d. 10 november 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Raadsleden 
  

 J. Arentshorst 

 H.A. van Assem 

 R.C.L. Bakker 

 G.F. Becht 
 Mevr. I. Berkhof-de Vos 
 E.L. Bom 
 S.C. Brouwer  
 Mevr. J.V. Buerman 
 H. van Dam 
 J.C. van der Does  
 A. Draisma 
 G.J.C.J. Eissens 
 H.R.M. Ekelschot 
 S. van Hameren 
 M.L.A. Hollemans 
 H.J. Hoogeveen 
 C. van Iersel 
 J. IJpma 
 L. Issarti 
 Mevr. M.A.H. Kingma  
 Mevr. S.A.J. van Megen 
 P.J. van Meijeren 
 R.B. Niewold 
 Mevr. M.H.T. van Noort 
 A. Noorthoek 
 T.J.R. Peters 
 J.L.M. van Rensen 
 Mevr. T. van Soest-Vernooij 
 Mevr. V.S.M. Streng 
 J.J. Vierstra 
 L.P. de Wit 

 Overige aanwezigen 
  

    De voorzitter: V.J.H. Molkenboer  
 De plv griffier: M. Lucassen 

  
  

 Wethouder: J.I.M. Duindam 
 Wethouder: M.J. Schreurs 
 Wethouder: C.J. van Tuijl 
 Wethouder: Y. Koster-Dreese 
 Wethouder: M. Stolk-Bleeker 

  
  

 = aanwezig 
 = afwezig 

  


