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Geacht College en Raad,
Op 14 september ontvingen wij uw verzoek advies uit te brengen bij het raadsvoorstel Quick
scan sociaal domein en de inzet van het investeringsbudget sociaal domein dd. 13-9-2016,
Nr. 16R.00560 en 16R.00561. Graag voldoen wij hieraan.
De basis voor het raadsvoorstel is de quick scan die in de afgelopen maanden is uitgevoerd.
Hierover is een notitie uitgebracht met als titel “Mensen Eerst”. De uitkomsten van de scan
vormen de basis voor het raadsvoorstel inzake het investeringsbudget en de ontwikkelagenda.
De Participatieraad is teleurgesteld over de wijze waarop de quick scan is uitgevoerd en de
uitkomsten van deze scan. Er worden in de notitie vele zaken aangestipt die ook wij
herkennen als punten die verbetering behoeven. Onze teleurstelling zit in het feit dat anders
dan de titel “Mensen Eerst” doet vermoeden de notitie gaat over de processen en niet over de
“mensen” uit de titel. We missen node een evaluatie van het tot op heden gevoerde beleid
sociaal domein vanuit het perspectief van de burger. Wat wilde de gemeente bereiken met dit
beleid en is dit gelukt? Is er sprake van een werkelijk integrale benadering van de burger die
hulp vraagt bij de gemeente? Heeft de burger in Woerden het gevoel dat hij of zij wordt
gehoord en adequaat wordt ondersteund? Op deze naar onze mening relevante vragen geeft de
quick scan geen antwoord. Evident is dat de in de quick scan gesignaleerde quick wins
kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen zoals die twee jaar geleden zijn
geformuleerd inzake het sociaal domein, maar die mogen ons inziens geen doel op zich
worden. Kortom, is de burger nu beter af dan voor de kanteling binnen het sociale domein is
een vraag die wij ons voortdurend stellen en waarop nog geen goed antwoord is gegeven.
Wij adviseren u een dergelijke evaluatie alsnog uit te voeren waaraan wij als Participatieraad
gaarne onze medewerking willen geven.
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De voorstellen inzake het investeringsbudget zijn gebaseerd op de uitkomsten van de quick
scan. Zoals het College al constateert kan dit budget slechts eenmalig worden uitgegeven.
Hoewel de genoemde speerpunten allen op zich relevant zijn vragen wij ons af of de
gemeente zich op dit moment hierop moet richten. Immers het beleid tot nu toe is niet
adequaat geëvalueerd. Wij adviseren u de besteding van het investeringsbudget te bevriezen
totdat er een evaluatie is uitgevoerd zoals hierboven omschreven.
Gaarne tot toelichting bereid.
Met vriendelijke groet,

Rob Kotvis,
Voorzitter Participatieraad Gemeente Woerden
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