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Advies collegevoorstel maatregelen Strategische Heroriëntatie

Geacht College en leden van de Gemeenteraad,
Eind juni jl. is de Participatieraad gevraagd te reageren op de in het kader van de Strategische
Heroriëntatie ontwikkelde scenario’s. Met name op die van de twee taskforces binnen het Sociaal
Domein, te weten de taskforce Jeugd en WMO en de taskforce Werk en Inkomen. In beide
rapportages, die ons zijn gepresenteerd, zijn meerdere scenario’s en maatregelen geschetst waaruit
het College toen, in juni, nog een keuze moest maken.
De Participatieraad heeft er voor gekozen om in reactie hierop met een brief van 6 juli 2020 een visie
af te geven. Deze visie komt er samengevat op neer dat wij het College dringend hebben gevraagd
- de Maatschappelijke Agenda Sociaal Domein, in 2019 vastgesteld, bij de afweging van de diverse
scenario’s en omwille van het sociale gezicht van de gemeente leidend te laten zijn;
- te werken met “slimme” oplossingen, initiatieven en businesscases waarvoor al een basis is gelegd
in de MAG;
- rekening te houden met de effecten van de coronacrisis op verschillende groepen inwoners, met
name die binnen het Sociaal Domein;
- als een keuze moet worden gemaakt te kiezen voor maatregelen uit de groene scenario’s.
Een aantal belangrijke uitgangspunten van de PR daarbij zijn geen verschraling van de (jeugd)zorg
en van het armoedebeleid en het voorkomen van nog grotere problematiek en inkomensongelijkheid.
De reactie van het College d.d. 17 juli jl. op de visie van de PR zoals hiervoor in hoofdlijnen
verwoord, was inhoudelijk beperkt en procedureel van aard en daarmee naar het oordeel van de PRleden zeer teleurstellend.
Daarnaast moet het ons nadrukkelijk van het hart dat keer op keer binnen het Sociaal Domein
ambitieuze plannen (onder andere in het kader van het nieuwe collegeprogramma) worden
gelanceerd, op zich zelf prijzenswaardig, maar die door onvoldoende planning en control achteraf
moeten worden afgeblazen als gevolg van onvoldoende middelen en/of effect. Hierdoor wordt
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onnodig veel beleidscapaciteit maar ook middelen verbruikt en een vruchtbare relatie met het
voorveld en ketenpartners onder druk gezet.
Inmiddels heeft het College het voorkeursscenario met betrekking tot het maatregelenpakket
strategische heroriëntatie aan de PR voorgelegd en om advies gevraagd. Onderstaand gaan wij in op
het voorkeursscenario van het College.
De PR constateert met instemming dat bezuinigingsmaatregelen met betrekking tot het werken in de
wijk, subsidies op het WMO-budget en jongerenwerk niet zijn overgenomen.
Echter, nagenoeg alle overige maatregelen van de taskforces Jeugd en WMO en Werk en Inkomen
worden – zonder enige inhoudelijke weging - wel overgenomen en maken deel uit van het
voorkeursscenario van het College.
Daarmee wordt in het Sociaal Domein een ombuiging gerealiseerd van ruim 2,3 miljoen euro,
hetgeen een aandeel is van 30% in de bezuinigingstaakstelling van de gemeente van 7,9 miljoen.
Naar het oordeel van de Participatieraad is een dergelijke ombuiging in het Sociaal Domein niet
aanvaardbaar en zal deze in de komende jaren zeer negatieve consequenties hebben voor de burgers
en het sociale gezicht van de gemeente Woerden. Nog vorig jaar hebben College en Raad
gezamenlijk een Maatschappelijke Agenda (MAG) vastgesteld. De Participatieraad heeft zich daar
van harte achter geschaard. Veel ambities in de MAG zullen bij uitvoering van het voorkeursscenario
van het College niet worden gerealiseerd.
Ernstiger nog, veelal kwetsbare inwoners van Woerden, die toch al vaak getroffen zijn door de
coronacrisis krijgen de komende jaren ook te maken met maatregelen die het College voorstelt in het
Sociaal Domein. Denk bv. aan inwoners die door de coronacrisis geen ondersteuning konden krijgen
via dagbesteding en in isolement geraakten, jeugd in kwetsbare gezinnen en andere kwetsbare
inwoners die onvoldoende of geen optimale ondersteuning of zorg konden krijgen. Of het als gevolg
van de coronacrisis toenemend aantal werklozen, dat niet alleen het beroep op gemeentelijke bijstand
verhoogt, maar ook de vraag naar toeleiding naar werk zal doen toenemen. In dit verband roepen de
forse bezuinigingen bij Ferm Werk dan ook vragen op. Onduidelijk is bv. hoe de gemeente dit gaat
opvangen.
Deze kwetsbare burgers en andere groepen inwoners van Woerden krijgen nu ook nog eens te maken
met maatregelen die het College voorstelt in het Sociaal Domein. Enkele van die maatregelen zijn:
-

de voorgestelde tariefsverlagingen PGB WMO en Uitgebreid ZIN WMO. Deze zullen de
kwaliteit en het volume aan zorg aantasten;
hetzelfde geldt voor de voorgenomen tariefsverlagingen PGB en ZIN Jeugd;
de verlaging van de declaratieregeling schoolgeld en abonnementen voor inwoners met een
laag inkomen;
minimale inzet op armoedebestrijding kinderen en
minimale inzet op armoedebeleid en minima;
minder begeleiding garantiebanen;
besparing op arbeidsparticipatie;
minimale ondersteuning inwoners met multiproblematiek en grote afstand tot betaald werk.

Daar komt bij dat in de komende jaren andere maatregelen (verhoging OZB en leges) voor veel ook
kwetsbare inwoners van Woerden een lastenverzwaring met zich mee zullen brengen.
De vraag dient zich aan of de gemeente zich niet rijk rekent met de voorgestelde maatregelen. Op de
kortere termijn kunnen besparingen worden gerealiseerd, op de langere termijn zullen steeds meer en
meer kwetsbare inwoners een beroep moeten doen op ondersteuning door de samenleving wat
uiteindelijk meer geld kost.
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De Participatieraad stelt zich altijd de vraag: wat betekent het beleid voor de mensen, voor de
inwoners van Woerden. Het zal duidelijk zijn dat de Participatieraad, die de belangen behartigt voor
ook de kwetsbare inwoners van Woerden de door het College voorgestelde maatregelen - het
voorkeursscenario Strategische Heroriëntatie - om redenen als genoemd afwijst.
De Participatieraad Woerden dringt er bij het College en de Raad van de gemeente Woerden op aan
juist nu het sociale gezicht van uw en onze gemeente leidend te laten zijn bij de keuze van de
maatregelen en het voorkeursscenario met name op de domeinen Jeugd en WMO en Werk en
Inkomen aan te passen.
Investeer juist in deze (Corona)tijd in mensen, in de veerkracht van de samenleving.
Eerder al stelden wij voor, dat als een keuze moet worden gemaakt, te kiezen voor een aantal
maatregelen uit de groene scenario’s.
Wij realiseren ons dat dit minder ombuiging met zich meebrengt.
Wij kunnen ons dan ook voorstellen dat in dat geval sprake zal moeten zijn van een nieuwe afweging
tussen de verschillende domeinen binnen de gemeente, of van een bijstelling van de
ombuigingstaakstelling.
In dit verband is in de raad nadrukkelijk aan de orde geweest een ombuiging voor de lange termijn
(2024) van minimaal 6 miljoen euro en mogelijke keuzes ter waarde van 8 miljoen euro. (Een deel
van) het verschil in taakstelling kan al een aanzienlijke bijstelling van het voorkeursscenario
betekenen.
Daarbij doen wij ook de suggestie om nadrukkelijker te kijken naar het beperken van de
beleidscapaciteit, liever dan de bezuinigingen te zoeken in de directe ondersteuningscapaciteit van
mensen
Het is uiteraard aan het College en de Raad van de gemeente Woerden om hier invulling aan te
geven.
Wij zijn graag tot verdere toelichting bereid.
Met vriendelijke groet en hoogachting
namens de Participatieraad gemeente Woerden,

Rob Kotvis, Voorzitter
Rob Kotvis,
Voorzitter
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