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GRIFFIE      
   
AGENDAPUNT: 9 
 
Annotatie van de commissiegriffier 
 
M. Lucassen, 0348-428619 raadsgriffie@woerden.nl 

 

Herinrichting Sociaal Domein 
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over het stuk aan 
de opsteller zijn gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De 
bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. 
 
 

1. Doel van de bespreking  
Het betreft een vrije uitwisseling van gedachten tussen de commissie en het college 
over alle aspecten betreffende het Sociaal Domein en de aangekondigde 
stelselwijzigingen (decentralisaties) inzake Jeugdzorg, Werk en Inkomen en zorg aan 
langdurig zieken en ouderen. Het zal met name moeten gaan over de kaderstellende en 
besluitvormende rol van de raad in de genoemde onderwerpen. Voor de behandeling is 
wethouder Koster uitgenodigd. 
 

2. Voorgeschiedenis  
In januari zijn er bij dit agendapunt maar liefst zeven documenten betrokken geweest bij 
de beraadslagingen. Hieruit zijn de volgende toezeggingen voortgekomen: 

 Raadsinformatiebrief (14R.00528) inzake stresstest jeugd september-november 
2014. 

o Wethouder Duindam zegt toe de raad in april een raadsinformatiebrief te 
zenden m.b.t. de ervaringen rondom de jeugdzorg in het eerste kwartaal 
alsmede de stand van zaken van de aandachtspunten daaromtrent. 
Daarmee is de raadsinformatiebrief voldoende behandeld.  

 Raadsinformatiebrief (14R.00537) inzake participatieraad Woerden en 
klachtenregeling sociaal domein.  

o De raadsinformatiebrief wordt (als kapstok t.b.v. het indienden van de 
motie) doorgeleid naar de bespreekagenda van de raadsvergadering van 
29 januari aanstaande. 

 Raadsinformatiebrief (14R.00425) inzake voortgang procesagenda FermWerk 
oktober 2014. 

o Wethouder Koster schetst de stand van zaken rondom de besluitvorming 
over de begroting 2015 FermWerk. Zij zegt daarbij toe: Het college gaat 
na of de nieuw geïntroduceerde “kwartaal in beeld”-rapportage (let wel, 
geen formele kwarap) voldoende informatiewaarde voor de raad heeft. 
Indien dit het geval is, zal het college deze kwartaal in beeld-rapportage 
ter kennisname aan de raad aanbieden. Het college streeft ernaar vóór 
de commissievergadering van 4 februari a.s. een indicatie/richting van de 
begroting 2015 FermWerk te kunnen geven. 

 Raadsinformatiebrief (14R.00454) inzake communicatie rondom Transformatie 
Sociaal Domein. 
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o Wethouder Koster zegt toe het communicatieplan 2015 vóór de zomer 
2015 aan de raad voor te leggen (vooralsnog juni), in de loop van het 
proces vindt een nadere duiding van de termijn plaats. Tevens gaat zij na 
of communicatie met een WhatsApp-account mogelijk is. 

 
3. Vervolgprocedure 

Als de commissie van oordeel is dat het onderwerp voldoende is besproken, is er geen 
vervolgbehandeling. De commissie kan desgewenst wel de raad adviseren het 
onderwerp te agenderen, zodat de mogelijkheid bestaat om moties ter zake in te dienen 
of een ander vervolg voor te stellen. 
 

4. Bijzonderheden 

 Door de fractie van Progressief Woerden is verzocht om de raadsinformatiebrief 
inzake voortgang procesagenda ferm werk okt 2014 standaard bij het agendapunt te 
publiceren. 

 Een geactualiseerde procesagenda inzake Ferm Werk is aangekondigd. De 
commissie kan zich afvragen of het raadzaam is om ook voor het Sociaal Domein 
een geüpdatete procesagenda te willen.  


