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Ons kenmerk: PR 2022/002       Woerden, 30 januari 2022 

   

  

Betreft: Impuls Jeugd en WMO 

 

 

Geacht College, 

Geachte leden van de Gemeenteraad, 

 

Nog recent is de Participatieraad door het College van B. & W. van de gemeente Woerden gevraagd 

advies uit te brengen op het voorstel Impuls Jeugd en WMO 1e tranche 2022.  

Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan een aantal noodzakelijke maatregelen op de korte termijn 

in het sociaal domein.  

De met de Impuls Jeugd en WMO 1e tranche gemoeide maatregelen, eerder besproken met het 

Kernteam Jeugd van de Participatieraad, leiden tot de volgende opmerkingen c.q. het advies van de  

Participatieraad 

 

In het voorstel wordt gesteld dat de doorgevoerde bezuinigingen in het sociaal domein van de gemeente 

Woerden weliswaar het  gewenste financiële effect opleveren, maar ook dat verschillende 

ontwikkelingen ertoe bijdragen dat de kosten doorstijgen in met name WMO en Jeugdzorg.  

Echter, ook kan worden vastgesteld – en daar maken wij ons al langer zorgen over - dat diezelfde 

ontwikkelingen ertoe leiden dat de kwaliteit van zorg en ondersteuning, met name in de Jeugdzorg in 

de afgelopen jaren verder onder druk is komen te staan. De druk in bijvoorbeeld kwetsbare gezinnen 

is toegenomen, meer problematiek bij meer jongeren en minder plekken en langere wachtlijsten bij 

instellingen en pleeggezinnen. 

Tegen deze achtergrond en de urgentie van de problematiek met name in de jeugdzorg zijn wij van 

mening dat op korte termijn actie noodzakelijk is. 

 

Wij onderschrijven dan ook dat de gemeente Woerden niet wacht op de uitwerking van de door het 

Rijk voorgestelde maatregelen (Hervormingsagenda Jeugd) maar direct al een voorschot neemt. En 

kiest voor een eerste impuls Jeugd en WMO, waardoor een deel van de door het Rijk toegekende 

jeugdmiddelen direct al in 2022 ter beschikking komt voor de uitvoering van maatregelen. 
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Wij kunnen ons eveneens vinden in de voorgestelde maatregelen met name waar het gaat om 

intensivering van bestaande initiatieven. Deze maatregelen c.q. initiatieven dragen ertoe bij dat, zoals 

u zelf al concludeert, het normale leven en de veerkracht van jeugdigen en hun ouders wordt versterkt 

en de inzet van maatwerk en stijgende zorgvraag wordt voorkomen. Wel plaatsen wij daarbij de 

kanttekening dat naar onze mening jongerenparticipatie meer aandacht zou moeten krijgen dan nu 

wordt voorgesteld.  

 

De bredere inzet van de jeugdmiddelen roept nog wel de vraag op of de aanwending voor bijvoorbeeld 

monitoring, sturing en extra capaciteit noodzakelijk is. Al komen deze maatregelen deels ook ten goede 

aan jeugdzorg.   

Wij kunnen ons voorstellen dat de extra middelen volledig aan de knelpunten in de jeugdzorg zouden 

zijn toegekend. Deze keuze is echter al vastgelegd in de programmabegroting 2022. 

 

Al met al adviseren wij positief over het Voorstel impuls Jeugd en WMO 1e tranche. 

 

Wij gaan er vanuit dat maatregelen op de langere termijn c.q. de uitwerking van de maatregelen van 

de hervormingsagenda van het Rijk en de invlechting in de MAG later dit jaar voor advies aan ons zal 

worden voorgelegd.  

 

Hoogachtend en met vriendelijke groet, 

 

 
Rob Kotvis 

Voorzitter Participatieraad gemeente Woerden 

 

 

 

 


