
  

Amendement uitgangspunten transformatie sociaal domein 

Ondergetekenden stellen de volgende wijziging van het gevraagde raadsbesluit voor bij 
raadsvoorstel (14R.00191) inzake uitgangspunten transformatie sociaal domein. 

De raad besluit de volgende passage te wijzigen: 

2. Wijkteams: een dekkend netwerk van WoerdenWijzer Wijkteams integreert per 2015 de 
functies signalering, preventie, 0e lijn en f lijn; 

3. Indicatiestelling vindt-waar mogelijk- vanaf 2015 plaats in de wijkteams. Tot de 
indicatiestelling is overgedragen aan de wijkteams wordt de huidige wijze van indiceren 
gehandhaafd en belegd bij WoerdenWijzer.nl; 

zodanig dat: 

De huidige wijze van indicatiestellen, overeenkomstig optie 1, wordt gecontinueerd voor de 
eerste helft van 2015. Gedurende de eerste helft van 2015 wordt er geleerd van de pilots en van 
goede voorbeelden bij andere gemeenten. Op basis hiervan wordt in juni een plan aan de raad 
aangeboden hoe in de tweede helft van 2015 de transitie verder gestalte krijgt. 

Toelichting 

In de keuzenotitie worden 3 haalbare opties voorgelegd ter besluitvorming aan de raad: 
1. Huidige wijze van indicatiestelling handhaven 
2. Uitbreiding en versterking van WoerdenWijzer.nl 
3. Het wijkteam 
 
Voorgesteld wordt om optie 3 door de raad te laten besluiten. 

De 3 plannen zijn ten opzichte van elkaar budgetneutraal (verstrekte informatie in de 
informatiebijeenkomst van 18 september). Op basis van noodzaak of urgentie kan ook geen 
voorkeur gemaakt worden uit de drie opties. De volgende voordelen ziet het college voor optie 
1: minimale wijzigingen voor inwoners en zorgaanbieders en een goede monitoring en sturing 
op resultaat en kwaliteit is mogelijk. Een goede landing van de transitie in het sociale domein in 
2015 is op zich al een grote uitdaging. Er is geen urgentie om op dit moment een keuze te 
maken voor 1 van de opties. De transitie van het sociale domein is op zich al een grote 
verandering. Hierin zijn nog veel onzekerheden (zie bijlage). Benut de gegunde tijd goed en 
houd zo de grote risico’s (zie bijlage) die er zijn beheersbaar. 

 

  



  

Initiatief : Fractie Inwonersbelangen, Jan-Hubert van Rensen 
 
Mede indieners: Fractie Lijst van der Does, Monique Kingma 

Mede ondertekenaars: 

Tegenstemmen: 
De stemming: 

Mondelinge stemming: 

Stemmen bij hand op steken: 

 

  



  

Bijlage 

Toelichting op het amendement op raadsvoorstel (14R.00191) en daar weer het onderdeel 
Keuzenotitie indiceren (14i.02277) inzake uitgangspunten transformatie sociaal domein. 

In de keuzenotitie worden 3 haalbare opties voorgelegd ter besluitvorming aan de raad, 
samengevat: 

1. Huidige wijze van indicatiestelling handhaven 
De indicatiestelling zoals nu wordt uitgevoerd door CIZ, BJZ, Ferm Werk en team Wmo en 
Schuldhulpverlening blijft gehandhaafd. Woerdenwijzer.nl en Welzijn Oudewater zetten de 
vragen en meldingen die zij niet zelf kunnen afhandelen door naar deze instanties, waarna een 
meldingsgesprek plaatsvindt.  
Voordelen: minimale wijzigingen voor inwoners en zorgaanbieders en een goede monitoring en 
sturing mogelijk is op resultaat en kwaliteit. 
Nadelen: indicatiestelling vindt gefragmenteerd plaats, de eigen regie en eigen mogelijkheden 
worden minder benadrukt en er wordt beoordeeld vanuit diagnose en beperkingen. 

2. Uitbreiding en versterking van WoerdenWijzer.nl 
Een tweede mogelijkheid is het team WoerdenWijzer.nl uit te breiden en te versterken met een 
eigen Backoffice, bestaande uit verschillende disciplines die deskundig zijn op diverse 
ondersteuningsterreinen.  
Voordelen: de inwoner behoudt de regie; de vraag wordt direct opgepakt , de budgetten en 
termijnen worden goed gemonitord door de gemeente. 
Nadelen: er is geen directe lijn met de mogelijkheden die een wijkaanpak biedt, de feeling met 
de wijk is minder. Samenwerking met de discipline wijkverpleegkundige en huisarts is niet 
vanzelfsprekend. 
 
3. Het wijkteam 
In de gemeente Woerden worden meerdere integrale teams (wijkteams) opgericht, bestaande 
uit verschillende disciplines. De exacte samenstelling, reikwijdte, aansturing en positionering 
van een dergelijk team c.q. deze teams wordt in de komende maanden uitgewerkt. 

Voordelen: aanpak van een probleem is integraal waardoor er ‘ontschot’ wordt gekeken en er 
kan snel worden gehandeld bij problemen (weinig bureaucratie/ wijkteam staat dichtbij 
inwoners), waardoor het ontstaan van een groter probleem wordt voorkomen en hiermee de 
noodzaak voor zwaardere zorg/inzet. Zie verder het raadsvoorstel voor alle voordelen. 
Nadelen van het wijkteam zijn: een risico is dat te zware problematiek langer blijft hangen in het 
team, verantwoordelijk voor de nulde en eerstelijns zorg, omdat niet op tijd wordt onderkend 
en/of doorverwezen naar de tweedelijnszorg en onder ander de aansturing van teams, hoe 
wordt dit geregeld. Zie verder raadsvoorstel voor alle nadelen. 

Voorgesteld wordt om optie 3 door de raad te laten besluiten. 



  

 

In de informatiebijeenkomst van 18 september is toegelicht: 
De 3 plannen zijn ten opzichte van elkaar budgetneutraal. Er vallen geen inwoners tussen het 
wal en schip omdat er voor slechts 21 van de circa 1200-1500 inwoners de indicatie op 
1/1/2015 aflopen. Toegezegd is dat het College dat de privacy volledig wordt geborgd. 
 
Overwegingen 
Vanuit financieel oogpunt kan geen voorkeur gegeven worden op 1 van de drie opties die 
voorliggen. Optie 1 sluit optie 3 niet uit. Bij besluit voor optie 3 gaat gemeente Woerden in 
wezen van optie 1 naar optie 3.  
 
Er is geen urgentie om op dit moment een keuze te maken voor 1 van de opties. De transitie van 
het sociale domein is op zich al een grote verandering. Hierin zijn nog veel onzekerheden, onder 
andere: 

- De Rijksoverheid wijzigt ad-hoc wetgeving; 
- Kunnen de zorgorganisaties de gewenste zorg verlenen? 
- Hebben zorgorganisaties niet te goedkoop ingetekend? 
 
Als gemeente Woerden hier veranderingen bovenop zet dan noodzakelijk (vanuit urgentie) 
ontstaan er onnodige risico’s, zoals: 
- Weten de inwoners de weg nog te vinden? 
- Kunnen zorgverleners elkaar nog wel vinden en de inwoners die de zorg nodig hebben? 
- Hoe houdt gemeente Woerden zicht op de uitvoering, uitgaven en of er geen inwoners 

tussen het wal en schip vallen? 
 
Het college geeft aan dat alle drie de opties mogelijk is. Om niet meer risico’s te lopen dan 
noodzakelijk is er een voorstel voor een optie 4. Dit is een combinatie van optie 1 en 3: 
Continueer de huidige wijze van indicatiestellen en zet de pilots door uit optie 3. Maak op 
basis van ervaringen en uitkomsten van pilots een voorstel hoe de tweede helft van 2015 de 
transitie verder vorm gegeven wordt. Richt op deze wijze het leerjaar in. 

 
  

 


