
 

 

 

 

 

Motie Dag van de Zorgvrager 
  
De raad van de gemeente Woerden, in vergadering bijeen op 30 maart 2017, 
  
Constaterende dat: 

1. Uit de quick scan binnen het sociaal domein blijkt dat onze gemeente veel 
voorzieningen heeft binnen het sociaal domein en dat er voldoende zicht moet zijn op 
het beschikbare voorzieningenaanbod. Dat geldt voor zowel inwoners, als vrijwilligers 
en professionals; 
 

2. De gemeente haar best doet om inwoners te betrekken bij ontwikkeling van het 
sociaal domein, maar inwoners en (in ieder geval) de raad nog beter zicht kunnen 
hebben op wat er in de praktijk goed gaat in het sociaal domein en wat er volgens 
inwoners beter kan; 
 

3. De raad zelf beslist welke instrument zij wil hanteren om haar 
volksvertegenwoordigende rol te vervullen. 

 
Overwegende dat: 

1. In de gemeente De Ronde Venen sinds 2015 met succes de Dag van de Zorgvrager 
wordt georganiseerd als middel om meer inzicht te krijgen in de zorgvraag en het 
zorgaanbod; 
 

2. Ook in andere gemeenten zoals in de regio Alkmaar vraag en aanbod in het sociaal 
domein reeds op een actieve wijze wordt verzameld en gedeeld; 

 
3. Een dergelijk jaarlijks terugkomend evenement in Woerden past bij het uitgangspunt 

“Mensen eerst” en een goed instrument kan zijn voor de gemeente om huidig beleid 
te toetsen aan de praktijk en inspiratie op te doen voor verbetering van het beleid, 

  
Vraagt het college: 

1. Eens per jaar tijdens een Woerdense dag van de Zorgvrager, de ideeën, beelden, 
vragen en zorgen die bij de inwoners en hun belangenorganisaties leven over de 
ontwikkelingen binnen het sociaal domein actief op te halen en deze met elkaar te 
verbinden; 
 

2. Om ervoor te zorgen dat inwoners zelf aan bod komen, hen direct (via de ambtelijke 
organisatie) uit te nodigen voor de Dag van de Zorgvrager; 
 

3. De Dag van de Zorgvrager zo in te richten dat het niet gaat om individuele situaties te 
bespreken maar om informatie te verzamelen waarmee raadsleden zich beter een 
beeld kunnen vormen van de noodzakelijke verbeteringen en vernieuwingen in het 
sociaal domein. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ruud Niewold, D66 
Simon Brouwer, CU/SGP 
 
Bronnen 

- http://rtvrondevenen.nl/artikel/45750783/gemeenteraad-in-gesprek-met-inwoners-over-hulp-en-zorg  
- https://www.tjekkin.nl/  
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