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Agendapunt:  

  

  

Onderwerp: Quick scan sociaal domein, inzet (kader) investeringsbudget sociaal domein en 
ontwikkelagenda sociaal domein 

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 13 september 2016 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

 
 

b e s l u i t: 

 

1. Kennis te nemen van de notitie “Mensen eerst” en de bijbehorende ontwikkelagenda. 
2. Kennis te nemen van de tussentijdse procesevaluatie van het investeringsbudget. 
3. Het aangepaste kader voor het investeringsbudget sociaal domein vast te stellen. 
4. De bijbehorende resterende middelen in het investeringsbudget vrij te geven ter besteding 

en het restant 2016 over te hevelen naar 2017. 
 

 
Het onder 3. bedoelde kader luidt: 
 
Vanuit het investeringsbudget kunnen initiatieven worden gesubsidieerd die voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 
 
1. Vanuit de quick scan komen een aantal thema’s naar voren die vragen om extra aandacht en 

investeringen. Initiatieven op die terreinen lenen zich voor subsidiëring vanuit het 
investeringsbudget. Op deze terreinen worden actief partijen benaderd met het verzoek een 
subsidieaanvraag in te dienen: 

 

 Huisvesting 
Toelichting: betrokken partijen als WoerdenWijzer constateren in toenemende mate een 
probleem. De wachttijd voor een huurwoning in Woerden neemt toe. De beperkte 
beschikbaarheid van woningen leidt tot knelpunten. Jongeren die zelfstandig willen gaan wonen, 
lukt dat niet. Bij een echtscheiding kunnen inwoners letterlijk op straat komen te staan. 
Daarnaast wordt geconstateerd dat het ontbreekt aan voldoende ondersteuning bij zelfstandig 
wonen voor hen die dat nodig hebben (begeleid wonen, kamertrainingen, etc.).  Jongeren die 
zouden kunnen uitstromen uit residentiële instellingen kunnen die stap niet maken omdat er 
onvoldoende woonruimte met gepaste ondersteuning aanwezig is. 

 

 Voorliggende voorzieningen voor jongeren 
Toelichting: in de quick scan wordt geconstateerd dat er relatief weinig voorzieningen voor 
jongeren in Woerden aanwezig zijn. In termen van het beleid sociaal domein zijn er te weinig 



voorliggende voorzieningen gericht op preventie en vroegsignalering. Te denken valt aan 
ambulante laagdrempelige opvoedingsondersteuning, de problematiek die ontstaat bij het 
bereiken van de 18 jarige leeftijd als de toegang tot bepaalde voorzieningen stopt, gerichte 
aandacht voor jongeren van ouders van buitenlandse afkomst (met name meisjes), activiteiten 
gericht op een gezonde leefstijl en een maatjesproject voor kinderen. 

 

 Alternatief voor verwijzing naar professionele (jeugd) GGZ 
Toelichting: verwijzingen naar de GGZ vinden voor een groot gedeelte rechtstreeks plaats door 
huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten. Voor een gedeelte gebeurt dat bij gebrek aan 
(of onbekendheid met) alternatieven. Wij willen subsidie verstrekken voor activiteiten die een 
alternatief zijn in combinatie met voorlichting aan verwijzers over alternatieven. Op die wijze 
wordt bijgedragen aan het beperken van de inzet van 2e lijns ondersteuning. 

 

 Preventieve activiteiten ter voorkoming van schulden 
Toelichting: het gaat daarbij om activiteiten die een bijdrage leveren aan het voorkomen van 
schuldenproblematiek bij inwoners. Gedacht kan worden aan vormen van ondersteuning bij het 
organiseren van de eigen administratie, budgetbeheer en vroegtijdige signalering van 
beginnende schuldenproblematiek. In die zin wordt van initiatiefnemers gevraagd dat zij 
aansluiten bij het onlangs vastgestelde beleid preventie schuldhulpverlening. 

 

 Infrastructuur echtscheiding 
Toelichting: ervaring leert dat echtscheidingen grote consequenties kunnen hebben voor 
betrokken inwoners (partners en kinderen). Door echtscheiding kunnen op vele terreinen 
problemen optreden. Daarbij kan het gaan om een urgente huisvestingsbehoefte, financiële 
problemen, gedragsproblemen bij kinderen, etc.. Er is behoefte aan een laagdrempelige 
algemene voorziening. 

 
2. Het gaat om een initiatief dat een duidelijke relatie heeft met wijken en kernen binnen de 

gemeente Woerden en de daar levende inwoners. Het initiatief draagt bij aan de zelfredzaamheid 
van deze inwoners en de samenredzaamheid van de buurt, wijk of kern. De subsidie wordt 
aangevraagd voor activiteiten die rechtstreeks ten goede komen aan de inwoners. In de 
aanvraag wordt aannemelijk gemaakt dat er behoefte bestaat aan de te subsidiëren activiteiten. 

 
3. Het initiatief draagt er toe bij dat meer laagdrempelige ondersteuning wordt geboden aan 

inwoners waardoor kan worden voorkomen dat specialistische zorg moet worden ingezet. Met 
andere woorden; het initiatief draagt bij aan de verschuiving van 2e lijns ondersteuning naar 1e 
lijns en 0e lijns. Het initiatief is bij voorkeur gericht op preventie en vroegsignalering en is liefst 
een vrij toegankelijke algemene voorziening. 

 
4. Het initiatief is innovatief in die zin dat de activiteiten iets nieuws toevoegen aan de bestaande 

voorzieningen. Het initiatief vormt een alternatief voor of een aanvulling op het bestaande waarbij 
uitgegaan wordt van een integrale benadering; het initiatief heeft betrekking op meerdere 
levensdomeinen en brengt deze met elkaar in verband. Dit omdat het leven van mensen altijd 
bestaat uit aspecten die met elkaar in verband staan. Het voorgaande impliceert dat initiatieven 
vanuit de samenleving die worden gedragen door inwonersgroepen, eerder worden gehonoreerd 
dan aanvragen van gevestigde organisaties in het sociaal domein die hun aanbod willen 
uitbreiden. 

 
5. Aanvullend op het voorgaande willen we initiatieven ondersteunen die gericht zijn op het 

versterken van de samenwerking tussen professionele aanbieders en lokale 
vrijwilligers(organisaties). 

 
Wat betreft de procedure: 
 
1. Het investeringsbudget wordt ingezet als een budget waaruit initiatieven kunnen worden 

gefinancierd die voldoen aan de criteria. Daarbij wordt niet langer gewerkt met verschillende 
tranches maar kunnen initiatieven op elk moment in het jaar worden gesubsidieerd. Om 
potentiële aanvragers te stimuleren initiatief te nemen zal op bepaalde momenten publiciteit 
worden gegenereerd; in 2016 zal dat nog één keer plaatsvinden, in 2017 twee keer. 

 
2. Omdat in 2016 nog maar één keer om aanvragen zal worden gevraagd, worden de beschikbare 



budgetten voor 2016 en 2017 samengevoegd tot één budget. Het in 2016 niet bestede bedrag 
zal via een budgetreservering worden meegenomen naar het begrotingsjaar 2017. 

 
3. Initiatiefnemers dienen in eerste instantie een voorlopige aanvraag in. Die aanvraag is 

onderwerp van gesprek tussen initiatiefnemer en een beleidsadviseur van de gemeente. Op 
basis van het gesprek wordt een definitieve aanvraag ingediend. Deze wordt aan de hand van de 
criteria beoordeeld door tenminste drie beleidsadviseurs. Zij geven een advies waarna de 
teammanager beleid sociaal domein een mandaatbesluit neemt. De gehanteerde procedure is 
verder overeenkomstig de verordening. 

 
4. Bij het gesprek over de voorlopige aanvraag en bij de beoordeling van de definitieve aanvraag 

kan het verlenen van subsidie afhankelijk worden gesteld van het bereiken van resultaten 
(aanvullend op het uitvoeren van het activiteitenplan dat is ingediend). Principes als no cure – no 
pay en no cure – less pay kunnen worden ingezet. Voorwaarde daarbij is wel dat de te behalen 
prestaties duidelijk (smart) zijn beschreven. 

 
5. In principe is subsidie vanuit het investeringsbudget éénmalig. Aanvragers wordt gevraagd aan 

te tonen dat sprake is van cofinanciering (minimaal 10%) en aannemelijk te maken dat het 
initiatief na verloop van één jaar kan worden gecontinueerd zonder subsidie. Op basis van een 
evaluatie en een vernieuwde aanvraag kan (in uitzonderingsgevallen) ook voor een tweede jaar 
subsidie worden verleend. 

 
 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op 27 oktober 2016 

 De griffier De voorzitter 

  

  

  

 E.M. Geldorp V.J.H. Molkenboer 

   

 
 


