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De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over de stukken aan de opsteller(s) zijn 
gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. De 
annotatie is een ambtelijk product van de griffie en dient ter ondersteuning van de raad. Fracties kunnen de 
genoemde punten naar eigen inzicht wel of niet betrekken bij hun inbreng; het is overigens niet de bedoeling dan 
naar de griffie te verwijzen. 
 

 

Raadsinformatiebrief (16R.00293) Uitkomsten simulatie Sociaal Domein 
 

1. Doel van de bespreking  
De fractie van het CDA heeft het verzoek gedaan om de raadsinformatiebrief over de uitkomsten van 
de simulatie van het Sociaal Domein te agenderen. De fractie wil met de commissie en het college de 
volgende zaken bespreken: 

 De wijze van rapporteren (alleen positieve punten en aanbevelingen benoemd in de Rib). 

 De cases en de aansluiting van de uitvoering op het beleid. 

 Meer concreet zicht verkrijgen op de verbeteracties. 
 
Voor de behandeling is wethouder Koster uitgenodigd. 
 

2. Voorgeschiedenis (chronologisch) 
 

8 december 2014 
DLIS 

Raadsinformatiebrief (14R.00528) Stresstest jeugd september-november 
2014 
“Kernboodschap: 

1. Uit de test van september 2014 blijkt dat er voor de gemeente nog “werk 
aan de winkel” is. 
… 

2. De belangrijkste bevindingen hebben betrekking op de communicatie, 
toegang, afstemming/rollen en het proces van beschikkingsverlening. 
… 

3. Alle bevindingen en aanbevelingen van de stresstest kunt u vinden in de 
bijlage (rapportage Stresstest nieuw gemeentelijk jeugdstelsel gemeente 
Woerden). 
... 

4. De stresstestdag was een intensieve en leerzame dag. Naast het testen 
van de processen vrijwillig kader, gedwongen kader en crisis is er ook 
veel genetwerkt. 
…” 

 

19 januari 2015 
commissie 
Welzijn 

Herinrichting Sociaal Domein 
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. 
 

4 maart 2015 
commissie 
Welzijn 

Rondvraag veiligheid Sociaal Domein 
Wethouder Duindam zegt toe om één keer per jaar een stresstest te organiseren 
(voorbereid op een calamiteit) en de uitkomst hiervan te delen met de raad.  
 

 
3. Vervolgprocedure 

Als de commissie van oordeel is dat het onderwerp voldoende is besproken, is er geen 
vervolgbehandeling. De commissie kan desgewenst een ander vervolg voorstellen of fracties kunnen 
aankondigen in een raadsvergadering moties ter zake in te willen dienen. 
 

4. Bijzonderheden 
- 
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