
 
 

Motie sterke sociale infrastructuur in algemene voorzieningen 

De raad van de gemeente Woerden, in vergadering bijeen op 6 november 2014, 
 
Constaterende dat: 

1. In het integraal beleidsplan sociaal domein nog geen concrete plannen zijn opgenomen hoe 
de sociale infrastructuur, met name waar het gaat om preventie, signalering en informele 
zorg versterkt gaat worden.  

2. Er een aantal belangrijke kaders te benoemen zijn waardoor de verschuiving van duurdere 
intensievere zorg naar goedkopere, preventieve zorg plaats kan vinden, en dit vooral gezocht 
moet worden in het versterken van de sociale infrastructuur. 

3. De gemeente Woerden een investeringsfonds sociaal domein heeft ingesteld met in totaal 
1,75 miljoen euro om te investeren in de sociale infrastructuur opdat we in 2018 uitkomen 
met de in de decentralisaties beschikbaar gestelde rijksmiddelen. En het college hiervoor 
heeft toegezegd in november 2014 met een plan te komen.  

 
Overwegende dat: 

1. De nieuwe manier van werken in het sociaal domein alleen tot de gewenste resultaten kan 
leiden als de sociale infrastructuur in algemene voorzieningen versterkt wordt.  

2. (Informele) organisaties graag aan de slag willen met die versterking, maar momenteel tegen 
verschillende knelpunten aanlopen: 
a. Vrijwilligersorganisaties krijgen in de nieuwe manier van werken een veel grotere 

uitdaging. Zij hebben momenteel te weinig budget om hun taken uit te breiden en goed 
te coördineren.  

b. Respijtzorgvoorzieningen zoals dagbesteding voor dementerende ouderen en 
logeervoorzieningen onder druk staan door de bezuinigingen. 

c. Het steunpunt mantelzorg goede resultaten laat zien, maar capaciteitsproblemen leiden 
tot het niet verder uitbouwen van de functies ondersteuning van mantelzorgers en het 
leveren van respijtzorg. 

d. De ontmoetingscentra in Woerden nog niet de algemene functies hebben die de opbouw 
van de sterke sociale infrastructuur in wijken en dorpen kunnen ondersteunen.  

e. De versterking van de aansluiting bij natuurlijke vindplaatsen nog beter kan, waardoor 
vragen in huishoudens sneller gesignaleerd kunnen worden. Met name de aansluiting 
met huisartsenzorg is hierin nog niet sterk, en wel van groot belang. 

 
Verzoekt het College: 

1. Op kort termijn met een raadsvoorstel te komen hoe gewerkt gaat worden aan het 
substantieel:  
a. Versterken van vrijwilligersorganisaties, zodat zij taken kunnen uitbreiden en goed 

kunnen coördineren.  
b. Versterken van mantelzorgondersteuning  
c. Versterken van respijtzorgvoorzieningen 
d. Versterken van de functies in ontmoetingscentra in iedere wijk/kern aansluitend op de 

behoefte in die wijk/kern.  
e. Versterken van de verbinding met natuurlijke vindplaatsen; met name de verbinding met 

de vindplaats ‘huisartsenzorg’. 
2. Dit binnen de gestelde financiële kaders te realiseren.  

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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