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Commissiegriffier: O. Vliegenthart | 0348-428619 | raadsgriffie@woerden.nl
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.

Raadsvoorstel (16R.00774) wijziging Programma 3 Sociaal Domein
Programmabegroting 2017-2020
1. Doel van de bespreking
De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het vaststellen van de wijziging van
Programma 3 Sociaal Domein van de Programmabegroting 2017 - 2020. Deze begrotingswijziging
volgt uit het amendement dat is aanvaard bij de behandeling van de programmabegroting op 27
oktober 2016. Daarnaast is in het voorstel de toezegging (T-305) uitgewerkt om de inkomsten van
Programma 3 te labelen.
Voor de behandeling zijn wethouders Koster en Haring uitgenodigd.

2. Voorgeschiedenis (chronologisch)
30 oktober 2014
begrotingsraad

Begroting 2015-2018

29 oktober 2015
begrotingsraad

Begroting 2016-2019

12 oktober 2016
begrotingscommissie

Begroting 2017-2020: bespreking programma 3 Sociaal Domein
Uit de besluitenlijst:
Een groot gedeelte van de commissie is kritisch over de gekozen opzet en de
indicatoren in dit programma. Opmerkingen worden gemaakt en vragen worden
gesteld over onder meer het volgende:
 Concreetheid van de acties en meetbaarheid
 Verzoek om een toelichting waarom gekozen is voor deze opzet
 Aandacht voor personen met verward gedrag
 Inzicht in efficiency-voordelen
 Alcohol en drugspreventie
 Aandacht voor praktijkondersteuning
 Stand van zaken Inwonercloud
Het college gaat in op de opmerkingen uit de commissie over de opzet en
beantwoordt de vragen. Wethouder Koster stelt dat het, méér dan om gegevens
en kwantificeerbare resultaten, gaat om de beleving en mening van de inwoners.
Zij spreekt in dat verband over botsing tussen de systeemwereld en de leefwereld.
Zij nodigt de raad uit om mee te denken over de opzet van dit programma en aan
te geven wat de raad wil meten in het Sociaal Domein.

6 september
2016

Raadsinformatiebrief (16R.00547) cliëntervaringsonderzoek Wmo en
Jeugdhulp 2015
In het raadsvoorstel wordt bij de indicatoren regelmatig verwezen naar de
resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp 2015 uit deze
raadsinformatiebrief.

25 oktober 2016

Raadsinformatiebrief (16R.00679) addendum op Programma 3 (sociaal
domein) Programmabegroting 2017-2020
Vóór de begrotingsraad ontvangt de raad een raadsinformatiebrief in reactie op
het aangekondigde amendement (zie hieronder), waarin het college tegemoet
komt aan de acties uit het amendement en de reacties uit de
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begrotingscommissie.
De raad wordt in de brief geïnformeerd over:
 het ontbreken van indicatoren, cijfers en een nulmeting
 een invulling van programma 3
 een uitnodiging voor het samen vormgeven van stuur- en
verantwoordingsinformatie sociaal domein
27 oktober 2016
begrotingsraad

Begroting 2017-2020 (definitieve versie)
Een raadsbreed ingediend amendement wordt aanvaard waarin programma 3
wordt aangevuld met de volgende acties:
 De Raad ontvangt uiterlijk december 2016 een raadsinformatiebrief met
daarin de motivering en onderbouwing van de wijziging van de te behalen
effecten, de resultaten en de planning van de activiteiten in het Sociaal
Domein. De raad nodigt het college uit hierover richting december de dialoog
met haar aan te gaan.
 De nu benoemde resultaten worden in de raadsinformatiebrief uitgewerkt in
het vertrekpunt, het resultaat eind 2020, het resultaat eind 2017, welke
activiteiten er worden ondernomen en welke middelen er worden aangewend.
 De Raad wordt uiterlijk december 2016 middels een raadsinformatiebrief
geïnformeerd over de activiteitenplanning en over hoe de raad wordt
geïnformeerd over de voortgang.

3. Vervolgprocedure
De beoogde raadsbehandeling van dit voorstel vindt plaats in de vergadering van 26 januari 2017.

4. Bijzonderheden



De fractie van Progressief Woerden heeft technische vragen gesteld over het raadsvoorstel. De
beantwoording van de vragen is op 9 januari 2017 toegevoegd aan de stukken bij dit agendapunt.
De dialoog tussen college en raad over sturen en verantwoorden in het sociaal domein is gepland
voor de informatiebijeenkomst van 12 januari 2017.
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