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 datum  donderdag 27 september 2018 

 sessie Commissiekamer | Samenleving en Bestuur 

 opening  20.00 uur sluiting 23.27 uur 
     

   
   

- Opening en mededelingen  
   

  

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.  
  

   
   

1. Raadsinformatiebrief (18R.00477) Gespreksnotitie 

participatie 
DEBAT 

   

  

Onder andere de volgende onderwerpen komen aan de orde in het debat:  
 

Doelgroepenbeleid / een verschillende inzet per doelgroep 

 ‘Iedereen doet mee’ als uitgangspunt 

 Verrichten van arbeid in sociale werkplaatsen 

 Prioriteren van inzet op economische activiteiten boven maatschappelijke 

activiteiten 

 Richten op mensen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt 

 Leveren van maatwerk 

 Verlies van vertrouwen van sommige mensen in de samenleving in relatie tot 

maatschappelijke participatie 

 De rol van de gemeente bij het activeren van mensen bij maatschappelijke 

participatie 

 Van maatwerkvoorzieningen naar generieke voorzieningen 

 De vraag of er mensen zijn die niet willen werken 

 Aandacht als instrument 

 Bewaking van privacy bij ontschotting 

 Invloed van de gemeente Woerden binnen de GR Ferm Werk 

 

Effecten en instrumenten 

 Ferm Werk als ‘ons’ werkbedrijf 

 Meewerken van andere instellingen aan arbeidsparticipatie 

 Verschillende partners voor verschillende doelgroepen 

 Effect moet zijn dat het ieder jaar beter gaat 

 Inzet van medewerkers Ferm Werk voor maatschappelijke participatie 

 Meer effect of hetzelfde effect voor minder geld 

 

Wethouder Becht reflecteert op de inbreng van de commissie naar aanleiding van de 

twee debatpunten. Het college zet de ingezette lijn van ‘Iedereen doet mee’ voort. Van 
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belang is de inschatting per persoon wat de afstand is tot de arbeidsmarkt en welke 

instrumenten het beste passen om deze te persoon te begeleiden naar werk. 

 

Vervolg 

Het participatievraagstuk krijgt begin 2019 een vervolg met een voorstel inzake integraal 

casemanagement. 
  

   
   

2. Raadsvoorstel (18R.00450) Wijziging bewoning 

Stadspoort 
BEELD 

   

  

Inspreker 

De heer L. Albers (inspreekbijdrage is toegevoegd aan de stukken bij het agendapunt) 

 

Vervolg 

Het raadsvoorstel wordt doorgeleid als hamerstuk naar de raadsvergadering van 4 

oktober. 
  

   
   

3. Raadsvoorstel (18R.00435) Toekomstbestendige 

Organisatie en Financiering Onderwijshuisvesting 
DEBAT 

   

  

Naast de bestaande debatpunten wordt een concept-amendement van de fractie 

Progressief Woerden toegevoegd aan de debatpunten. 

 

Vervolg 

Het raadsvoorstel wordt doorgeleid als bespreekstuk naar de raadsvergadering van 4 

oktober. De fractie van Progressief Woerden overweegt een amendement in te dienen. 
  

   
   

   

- Sluiting  
   

  

De voorzitter sluit de vergadering om 23.27 uur. 
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Fractie 

 
 
Raadsleden 

  
 
Fractieassistenten 

      

CDA ☐ John Boere  ☐ Henny Ekelschot 

☐ Arjen Draisma  ☐ Albin van der Tol 

☒ Marco Hollemans    

☒ Job van Meijeren    

☒ Rumo van Aalst    

☒ Vera Streng    

☐ Toos van Soest    

      

LijstvanderDoes ☐ Lia Arentshorst    

 ☒ Jaap van der Does    

 ☐ Adrie van Meurs    

 ☐ Chris van Iersel    

 ☐ Lenie van Leeuwen    

      

VVD ☐ Florian Bos    

 ☐ Florian van Hout    

 ☒ Simone Onrust    

      

Progressief Woerden ☐ Marguerite Boersma  ☐ Jelle IJpma 

☒ Coby Franken    

☒ Marieke van Noort    

☐ Jelmer Vierstra    

      

STERK Woerden ☒ Wout den Boer  ☐ Henk Hammelburg 

 ☒ Monique Verheyen  ☐ Gert Jan Sluijs 

 ☒ Rianne Vrolijk    

      

ChristenUnie-SGP ☐ Simon Brouwer  ☐ Eric de Jonge 

☒ Lia Noorthoek  ☒ Harm van der Wilt 

☐ Daphne van der Wind    

      

D66 ☐ Tom Boersma  ☒ Johan Tamse 

☒ Birgitte van Hoesel  ☐ Chris Tils 

☒ Saskia van Megen    

      

Inwonersbelangen ☐ Hendrie van Assem  ☒ Jan-Hubert van Rensen 

    ☒ Jacques Sistermans 

      

SP ☒ Wilma de Mooij  ☒ Irene Brits 

    ☐ Edo de Roo 

    ☐ Marjan Vogel 

      

Fractie Bakker ☒ Reem Bakker    
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Voorzitter ☐ Coby Franken ☒ Jelle IJpma 

 ☐ Marco Hollemans ☐ Toos van Soest 

 ☐ Simon Brouwer ☐ Florian Bos 

 ☐ Florian van Hout ☐ Monique Verheyen 

 

College ☐ Burgemeester Victor Molkenboer 

 ☒ Wethouder George Becht 

 ☐ Wethouder Arthur Bolderdijk 

 ☐ Wethouder Arjan Noorthoek 
  ☒ Wethouder Tymon de Weger 

 
 Griffie ☐ Mark Tobeas 

 ☒ Onno Vliegenthart 

 ☐ Wendy Plukaard 
    


