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De raad besluit: 

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. 

Inleiding: 

Een sociaal domein in ontwikkeling staat niet stil. En dat is een understatement. De uitvoering van 
de wetten, taken, rollen en verantwoordelijkheden brengt een veelheid aan informatie met zich mee. 
Het is daardoor soms moeilijk om het overzicht te bewaken op de voortgang van prioriteiten en 
reguliere processen. 

Bij de raad bestaat de behoefte aan gestroomlijnde informatie, helder inzicht in de ontwikkelingen en 
een daarop gebaseerde integrale visie en aanpak. Veel maatschappelijke partners hebben zich met 
ons ingespannen om een integrale bespreking van de stand van zaken en de ontwikkelingen in het 
sociaal domein mogelijk te maken. Daartoe zijn na een veelheid aan gesprekken de volgende 
documenten opgesteld: 

« De Programmabegroting: effecten, prioriteiten en resultaten voor het sociaal domein 
« De notitie Mensen eerst: een quick scan van het sociaal domein inclusief verbetervoorstellen 
« De ontwikkelagenda: alle lopende pilots per effect (zie programmabegroting) aangevuld met de 

verbetervoorstellen 
» De procesevaluatie investeringsbudget 2015 met een voorstel aanpassing toetsingskader op 

basis van de evaluatie en de notitie Mensen eerst. 

Betrokkenheid Participatieraad 
Gedurende deze zomer is de Participatieraad betrokken geweest bij de totstandkoming van 
Mensen eerst. Wij hebben het gesprek met hen gevoerd langs de vragen: "Hoe gaat het?" en "Wat 
kan er beter?". De opmerkingen van de Participatieraad zijn vervolgens gebruikt bij het opstellen 
van de notitie Mensen eerst. De Participatieraad heeft naar aanleiding van een conceptversie 
aangekondigd een advies op te stellen over de notitie. 



De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving: 

De gemeentewet 

Beoogd effect: 

De raad informeren over ontwikkelingen in het sociaal domein, de verbetermogelijkheden die worden 
gezien en de wijze waarop aan verbeteringen wordt gewerkt. Daarnaast het vaststellen van een 
aangepast kader voor het investeringsbudget sociaal domein zodat verstrekkingen daaruit optimaal 
bijdragen aan de gewenste ontwikkeling van het sociaal domein. 

Argumenten: 

1. Kennis te nemen van de notitie "Mensen eerst" en de bijbehorende ontwikkelagenda 

Zoals eerder aan de raad gemeld, voert het college dit jaar geen evaluatie van het integrale 
beleidsplan sociaal domein 2015 - 2016 uit. Wij stellen ook geen nieuw beleid op. De reden 
daarvoor is dat wij door de onvolledige informatievoorziening niet goed in staat zijn om een evaluatie 
uit te voeren in de klassieke zin van het woord. De gegevensoverdracht van het Rijk was onvolledig 
en onbetrouwbaar. Vorig jaar kostte het ons veel moeite om administratieve processen af te 
stemmen met zorgaanbieders en andersom. Wij vinden het onverstandig om het huidige beleid te 
beoordelen op basis van de nu beschikbare voortgangsinformatie. 

Tegelijk is het natuurlijk niet zo dat we stil hebben gezeten. Wij hebben inmiddels ruim twee jaar 
ervaring in het sociaal domein. Er is in onze gemeente, bij onze maatschappelijke partners en 
onszelf, enorm veel ervaring en deskundigheid. Daarom hebben wij afgelopen zomer zoveel 
mogelijk partners twee eenvoudige vragen gesteld: "Hoe gaat het?" en "Wat kan er beter?" 

Het resultaat is een overzicht van de bevindingen van het Woerdense maatschappelijk middenveld. 
De gehanteerde pragmatische insteek resulteert niet direct in nieuw beleid, maar wel in tal van 
concrete initiatieven die de uitvoering van het huidige beleid verbeteren. 

2. Kennisnemen van de tussentijdse procesevaluatie van het investeringsbudget 

Voorafgaand aan het opstellen van het nieuwe kader (op basis van Mensen eerst) is er een 
tussentijdse procesevaluatie uitgevoerd naar de kwaliteit van en tevredenheid over de reeds 
gefinancierde projecten. De opbrengst van het onderzoek treft u in de tussentijdse evaluatie. 

3. Het aangepaste kader voor het investeringsbudget sociaal domein vast te stellen 

De raad gaf bij de toekenning van de vorige tranche aan het huidige kader voor het 
investeringsfonds ontoereikend te vinden. De richtlijnen voor een aanvraag te weinig gericht, de 
voorstellen te verschillend en het verwachte rendement te onzeker. Op basis van de notitie Mensen 
eerst hebben wij de "blinde vlekken" in ons voorzieningenaanbod onderzocht en omgezet tot een 
kader voor een meer gerichte inzet van het investeringsbudget. 

4. De bijbehorende resterende middelen in het investeringsbudget vrij te geven ter besteding 
en het restant 2016 over te hevelen naar 2017. 

Een belangrijke conclusie van de tussentijdse evaluatie (zie argument 1) en de informele 
gesprekken die wethouder Koster met de raadsfracties heeft gevoerd, is dat het beschikbaar stellen 
van middelen in tranches niet goed werkt. Voorgesteld wordt de in de begroting opgenomen 
budgetten voor 2016 en 2017 samen te voegen en hieruit tot 1 januari 2018 subsidies te verstrekken 
aan projecten die voldoen aan de criteria. Wij verwachten niet alle beschikbare middelen in 2016 uit 
te geven. Om die reden stellen we voor het alsdan ontstane restant over te hevelen naar 2017. 



Kanttekeningen: 

Nvt 

Financiën: 

Het in 2016 niet bestede bedrag zal via een budgetreservering worden meegenomen naar het 
begrotingsjaar 2017 

Uitvoering: 

Bijgevoegde ontwikkelagenda is leidraad bij de uitvoering van projecten die bijdragen aan de 
optimalisering van het sociaal domein. 

Communicatie: 

De voorliggende stukken worden gedeeld en nabesproken met betrokkenen. Dat betekent onder 
andere dat wij het aangepaste kader voor het investeringsbudget publiceren en het actief delen en 
bespreken met potentiële aanvragers. Dit gebeurt doorlopend maar in elk geval in 2016 nog één 
keer en in 2017 twee keer zodat potentiële aanvragers goed geïnformeerd worden. 
De notitie Mensen eerst wordt actief teruggekoppeld aan alle maatschappelijke partners die deze 
notitie afgelopen zomer mede mogelijk maakten. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Vaststelling Integraal beleidsplan sociaal domein 2015-2016, november 2014 

Bijlagen: 

1. 16R.00561 Raadsbesluit aangepast kader investeringsbudget sociaal domein 
2. 16.019584 Evaluatie investeringsbudget 2015 en voorstel aanpassing toetsingskader 
3. 16.019585 Notitie Mensen eerst (Quick scan sociaal domein) 
4. 16.019488 Ontwikkelagenda sociaal domein 
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