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Betreft: Raadsvoorstel extra organisatiekosten programmabegroting Sociaal Domein 

 

Geachte Gemeenteraadsleden, 

 

Afgelopen donderdag hebben wij tijdens de bijeenkomst van de Commissie Welzijn met 

bijzondere aandacht de discussies gevolgd inzake de behandeling van het Raadsvoorstel 

aangaande het dekkingsvoorstel voor de extra organisatiekosten voor de programmabegroting 

Sociaal Domein. 

Vervolgens hebben wij kennisgenomen van de daarop volgende notitie betreffende de nadere 

onderbouwing voor dit dekkingsvoorstel, welke op verzoek van de raadsleden is opgesteld. 

 

De Participatieraad spreekt zicht nadrukkelijk niet uit over het gevoerde beleid van het College 

in dezen. Wel maken wij ons serieus zorgen over de ontstane situatie. 

 

Als Participatieraad hebben wij het afgelopen jaar meerdere malen ervaren dat de continuïteit 

van de beleidsvorming en beleidsuitvoering in het gedrang kwam als gevolg van de vele 

wisselingen en mutaties binnen het team van beleidsambtenaren. Wij hebben daar dan ook 

regelmatig onze zorg over uitgesproken. Inmiddels lijkt de formatie op orde en ligt er een 

programma waarin de ambities en resultaten er op gericht zijn om de kwetsbare burgers binnen 

de drie aandachtsgebieden in het Sociale Domein optimaal te ondersteunen. 

 

Daarnaast moeten wij inderdaad constateren dat de tekorten binnen het Sociaal Domein op 

meerdere punten zijn opgelopen. De Landelijke Koepel van Participatieraden heeft 

geconstateerd dat deze tendens ook in een groot aantal andere gemeenten valt waar te nemen. 

De meeste overschrijdingen vinden plaats in het domein Jeugd, als gevolg van het feit dat 

voor gemeenten slechts 20% van de kosten als direct beïnvloedbare kosten kunnen worden 

aangemerkt. De overige kosten ontstaan door verwijzingen die buiten de directe invloedsfeer 

van de Gemeente liggen. 
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Wij kunnen ons voorstellen dat de Raad de ontwikkelingen van de totale kosten binnen het 

Sociaal Domein met extra zorgvuldigheid volgt.  

 

Echter, de nu ontstane situatie, waarbij de noodzakelijk organisatiekosten ten behoeve van het 

Sociaal Domein een extra dekking vergen en deze dekking ter discussie komt te staan, vinden 

wij bijzonder zorgelijk. 

 

Uit de eerder genoemde nadere onderbouwing blijkt dat er in geval van het afwijzen van het 

dekkingsvoorstel veel onderdelen uit het Programma Sociaal Domein 2018 dreigen te stranden, 

waardoor een goede en verantwoorde zorg van de gemeente Woerden voor haar kwetsbare 

burgers in het geding komt. Belangrijke doelen van de transformatie zijn onder meer het 

realiseren van integraal werken, het tegengaan van verkokering, het versterken van regie van 

burgers en voorkomen van onnodige zorg door meer aandacht voor preventie. In het genoemde 

programma zitten ook initiatieven die op termijn moeten leiden tot een betere beheersing van 

de kosten. 

 

Het mag naar onze mening niet zo zijn dat onze burgers het slachtoffer worden van politieke 

opvattingen over het al dan niet toekennen van de dekkingsaanvraag. 

Voor de Participatieraad is het evident dat een succesvolle uitvoering van het programma 

Sociaal Domein 2018 valt of staat met een kwalitatief en kwantitatief goed toegerust 

beleidsteam. 

 

Wij verzoeken u met klem in uw overwegingen het uiteindelijk belang van de burger 

nadrukkelijk in het vizier te houden.  

 

Namens de Participatieraad Gemeente Woerden 

 

 

 

 

 

Rob Kotvis 

Voorzitter Participatieraad Woerden 


