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Betreft: Eindrapportages: Taskforces Strategische Heroriëntatie  “Jeugd en WMO” en  

“Werk en Inkomen”. 

 

Geacht College, 

 

In het kader van de Strategische Heroriëntatie heeft u vóór de uitbraak van de Coronacrises 4 

werkgroepen en 4 taskforces ingesteld, waarvan twee taskforces binnen het Sociaal Domein, te weten 

de taskforce Jeugd en WMO en de taskforce Werk en Inkomen. Deze laatst genoemde taskforces 

hebben recent de resultaten van hun werkzaamheden gepresenteerd aan de Participatieraad 

 

In beide rapportages worden meerdere scenario’s geschetst. Het is uw voornemen dat uw College 

hieruit een keuze gaat maken en de gekozen scenario’s vervolgens zal gaan voorleggen aan de 

Gemeenteraad van Woerden. Ons is gevraagd om te reageren op de ontwikkelde scenario’s. De 

Participatieraad heeft er in dit stadium voor gekozen om een visie af te geven. We spreken hier 

bewust over een visie omdat het nog geen concreet voorgenomen besluit betreft van uw College. 

Wanneer dit voorgenomen besluit bekend is willen we zeker gebruik maken van ons recht een 

formeel advies te geven aan uw College en de Gemeenteraad.  

 

Ten slotte stellen we vast dat de beide taskforces niet of nauwelijks met betrokken partijen uit het 

veld hebben kunnen overleggen wegens de beperkingen tijdens de Coronacrisis. Wij zijn als 

Participatieraad als enige betrokken bij beide taskforces. De overleggen die wij hebben gevoerd met 

de betrokken beleidsambtenaren waren constructief.  

 

De gemeente ziet het tekort op de totale gemeentebegroting oplopen door enerzijds ambitieuze 

investeringsambities en anderzijds door een dalende bijdrage uit het gemeentefonds. Daarnaast spelen 

ook wijzigingen in de betrokken wetten van het Sociale Domein een rol waarbij gemeenten onder 

andere worden beperkt in het vaststellen van eigen bijdragen.  

Daarnaast constateren we dat juist de regelingen in het Sociale Domein, in tegenstelling tot de andere 

gemeentelijke domeinen, overwegend een open einde kennen. De gemeente heeft slechts een beperkte 

invloed op de vraag naar ondersteuning en begeleiding. De betreffende wetten kennen immers de 

burger een recht toe op ondersteuning en begeleiding door de gemeente. Door uw College is bij haar 
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aantreden een Maatschappelijke Agenda (MAG) opgesteld waar de inwoner van de gemeente Woerden 

centraal wordt gesteld. Wij hebben ons indertijd volmondig achter deze MAG geschaard. Wij dringen 

er bij u op aan om bij uw afweging van de diverse scenario’s de eerdere genoemde MAG leidend te 

laten zijn. Het gaat om het sociale gezicht van uw en onze gemeente dat, zoals blijkt uit meerdere 

benchmarks uit het verleden, nog zeker ruimte voor verbetering kent. Naar onze mening zou dit moeten 

leiden tot een afweging tussen de verschillende domeinen binnen de gemeente. Deze afweging kunnen 

wij niet maken dat is aan u en de Gemeenteraad. Wij staan voor de kwetsbare inwoner van Woerden. 

 

Al eerder is vermeld dat de taskforces aan het werk zijn gezet voordat de Coronacrisis uitbrak. 

Inmiddels weten we dat de crisis ook op het Sociaal Domein een forse impact zal hebben. We hebben 

geconstateerd dat deze effecten slechts in beperkte mate zijn verwerkt in de analyses van de taskforces. 

Een grote groep kwetsbare inwoners, die ondersteuning kregen via diverse vormen van dagbesteding, 

raakten in een volledig isolement. De verwachting is dat de werkeloosheid fors zal stijgen en daarmee 

een beroep op de gemeentelijke bijstand en toeleiding tot werk. Ten slotte noemen we de jeugd in 

kwetsbare gezinnen waar begeleiders geen optimale ondersteuning konden verlenen. De effecten van 

deze ontwikkelingen zullen in de komende periode zichtbaar worden in een toenemende (inhaal)vraag 

naar ondersteuning. 

 

Ten aanzien van de gepresenteerde scenario’s merken we op dat mogelijkheden voor “slimme” 

oplossingen niet zijn uitgewerkt. Er zijn geen zogenaamde businesscases gemaakt. Daarvoor is immers 

intensief overleg nodig met betrokken partijen en dat was niet mogelijk. Veel slimme 

oplossingsrichtingen/scenario’s zijn pas mogelijk na een investering in en overleg met betrokken 

partijen in de uitvoering en het voorveld. Investeringen, overigens, die naar onze mening ten laste van 

de reserves mogen worden gebracht. Uiteindelijk kan dit leiden tot een betere ondersteuning tegen 

structureel lagere kosten.  

In de MAG is overigens een stevige basis gelegd voor dergelijke initiatieven. 

 

In beide rapportages zijn de scenario’s gerubriceerd in drie kleuren: groen, oranje en rood. Leidend 

daarbij waren voor de taskforces de maatschappelijke impact, de kans op succes en het 

efficiencyvoordeel. Wanneer u al een keuze maakt dringen wij er bij u op aan te kiezen voor 

maatregelen uit de groene scenario’s. Belangrijk is dat nu de coronamaatregelen zijn versoepeld het 

overleg met partijen in de uitvoering en het voorveld zo snel mogelijk wordt opgestart. Het eerste 

overleg is naar wij hebben begrepen al ingepland in de komende maanden.  

 

Ten slotte merken we op dat het doorvoeren van “kale” bezuinigingen in de diverse onderdelen van 

het Sociale Domein op korte termijn wellicht leiden tot besparingen, maar op de langere termijn alleen 

maar zullen leiden tot structureel hogere kosten. Een jongere die nu niet optimaal wordt begeleid zal 

gedurende heel zijn/haar leven een beroep blijven doen op de samenleving. Verschraling van het 

huidige armoedebeleid zal leiden tot onaanvaardbare stille armoede en nog grotere 

inkomensongelijkheid. 

 

Tot zover onze visie in eerste termijn. Uiteraard zijn wij graag tot verdere toelichting bereid. 

 

Met vriendelijke groet en hoogachting, 

namens de Participatieraad gemeente Woerden, 

  
Rob Kotvis, Voorzitter    

    

    


