
 
 
Rondvraag welzijn 
 
De fractie van STERK Woerden heeft de laatste periode (te) vaak over financiële 
aangelegenheden in het sociaal domein kritische noten moeten kraken, terwijl juist de 
inwoner centraal moet staan 
 
Omdat in de raadsvergadering van januari bleek dat de raad voor het blok werd gesteld en 
wethouder Koster daarvoor een motie van treurnis heeft gekregen willen wij nu extra 
scherpte op de financiële kaders in het sociaal domein. 
 
Daartoe hebben wij de volgende vragen: 
Het project Cumulus is vertraagd en komt nog niet tot werking, hierover de volgende vragen: 

1. Wat zijn de aanvankelijk begrote totale kosten voor Cumulus? 
2. Wat zijn de tot nu toe uitgegeven kosten voor Cumulus 
3. Wat is het begrote eindtotaal voor Cumulus c.q. is er überhaupt een eindtotaal te 

geven? 
 
De tekorten van mogelijk meer dan 2 miljoen in Jeugdzorg leidden in oktober 2017 tot 
berichten dat de totale reserve in het sociaal domein verdampten. Eveneens was de 
winstwaarschuwing dat nog veel facturen niet binnen waren en het bedrag dus nog 
aanzienlijk kan stijgen. In de raadsvergadering van januari 2018 werd door Progressief 
Woerden tussen neus en lippen genoemd dat het ook minder kan worden. Wij hebben de 
volgende vragen: 

1. Welk percentage van de facturen over 2017 is door Woerden ontvangen op dit 
moment? 

2. Wat is het totaalbedrag van de tot nu toe ontvangen facturen? 
3. Wat is het begrote bedrag? 
4. Wat is het verwachte tekort voor de jaarrekening? 

 
De onvrede in de gemeenteraad in januari 2018 uitte zich over het feit dat het college 
ambtenaren al in dienst heeft genomen, terwijl de raad daar nog geen akkoord op heeft 
gegeven en het college nog geen plan had ingediend. Dit was tegen het besluit dat de raad in 
2017 nam. Uit de stukken en discussie in de raad bleek steevast dat de aangestelde 
ambtenaren noodzakelijk waren voor de dienstverlening en wettelijke taken. Echter, uit een 
raadsinformatiebrief van 16 januari 2018 aan de gemeenteraad van Oudewater blijkt dat 
Woerden de kosten 100% neemt omdat de ‘ambities van het college van Woerden 
uitgebreider zijn’ en voor een deel nieuwe taken. Deze uitspraak in de RIB zet het geheel in 
een ander daglicht. 
 
 



We hebben dan ook de volgende vragen: 
 

1. Klopt het dat de informatie uit de RIB in Oudewater afwijkt van de informatie 
verstrekt aan de raad van Woerden voor wat betreft het ambitieniveau versus 
wettelijke taken/ziekte/capaciteitstekort? 

2. Als er sprake van wettelijke taken is, waarom wordt Oudewater dan niet conform 
verdeelsleutel aangeslagen voor deze taken? 

 
Uit dezelfde RIB kan worden opgemaakt dat de organisatie niet in control is. De bijdrage van 
Oudewater over 2016 blijkt niet te zijn geeffectueerd en ook de communicatie laat te 
wensen over. Wij vragen hierover: 

1. Hoe is het mogelijk dat er onzorgvuldig wordt omgegaan met onze 
samenwerkingspartner Oudewater? 
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