
 

A18 Amendement Scenario 2 Sociaal Domein 

 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel Begroting 
2018-2021 (17R.00765): 
 
De raad besluit 

Beslispunt 3 te wijzigen zodat deze als volgt komt te luiden: 

3. In te stemmen met scenario 2 sociaal domein en dit te verwerken in de begroting 2018-

2021, met inachtneming van het volgende: 

a. In tabel 1.5 scenario 2 worden de navolgende wijzigingen opgenomen: 
onder Extra inkomsten; wordt in:  

- onderdeel wv reserve SD in 2018 het bedrag van € 530.204 gewijzigd naar € 
0,-; 

en onder Algemeen wordt in: 
- onderdeel wv Organisatiekosten in 2018 een bedrag van € 530.204,- 

opgenomen. 
 

b. Het college biedt ter bespreking in januari 2018 een raadsvoorstel aan waarin het 
voornemen voor aanvullende ambtelijke inzet in het Sociaal Domein wordt vertaald in 
te verwachten resultaten en effecten. Op basis van dit raadsvoorstel, waarin de 
onttrekking van € 530.204 aan de reserve Sociaal Domein wordt onderbouwd, besluit 
de raad of deze middelen definitief ter beschikking worden gesteld. 

 
c. Het college komt, op basis van de resultaten van de taskforce sociaal domein in 

maart 2018 met een plan, bevattende meerdere scenario’s, voor de verschuiving van 
2e naar 1e naar 0e lijns zorg in het brede sociaal domein en betere financiële 
beheersing en voorkoming van tegenvallers voor 2018 en verder. 
 

d. De doelstelling voor inclusief beleid als volgt te formuleren: “De inzet is om het 
voldoen aan de eisen vanuit het VN-verdrag, waarbij de focus met name op 
toegankelijkheid ligt. Een groot deel van de vervolgacties vanuit de 
programmabegroting kunnen vanuit andere programma’s gerealiseerd worden.” 

 
 

Toelichting 

In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat Woerden afstevent op een tekort op het 
sociaal domein van naar verwachting 2,4 miljoen over 2017. Daarnaast is tijdens de 
behandeling van de begroting duidelijk geworden dat de extra 530.204 euro voor de 
organisatie gedekt door de reserve een extra onderbouwing behoeft. Ook is het noodzakelijk 
tot een structurele beheersing van de kosten in het sociaal domein te komen. 
 
Inhoudelijk zien de indieners mogelijkheden om de financiële doelstellingen van de 
beheersing van het sociaal domein te koppelen aan de inhoudelijke doelstellingen. Naar 
verwachting neemt de (brede) participatie van Woerdenaren toe als de inzet op het 
verschuiven van de 2e, via de 1e naar de 0e lijn meer focus krijgt in de inhoudelijke 
doelstellingen. Door in die verschuiving ook te focussen op de financiële winst die behaald 
wordt, is het realistisch om te veronderstellen dat op termijn de financiële beheersing 
toeneemt. Bijvoorbeeld: met de inzet van POH GGZ (eerste lijn) is de veronderstelling 



 

gerechtvaardigd dat de inzet van Jeugd GGZ (2e lijn) afneemt, en daarmee de kosten op 
termijn afnemen en beter beheerst worden. In het plan bij punt c. wordt hierom gevraagd. 
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