
 

Motie kaders van de raad met betrekking tot het Integraal 

beleidsplan Sociaal Domein 2015-2016 (14R.00386) 

 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 6 

november 2014, gehoord de beraadslaging; 

  

Constaterende dat:  

 

1. In het Integraal beleidsplan Sociaal Domein 2015-2016 een aantal kaders worden 

benoemd. 

2. Deze kaders verspreid staan over het document. 

 

Overwegende dat: 

 

1. De gemeenteraad van Woerden bij haar kaderstellende taak een goed overzicht van 

de kaders dient te hebben. 

 

Verzoekt het College: 

 

- De lagen- of lijnenstructuur (Signaleren, Preventie, 0e lijn, Toegang, 1e lijn, 2e lijn en 

overig) te gebruiken en nader uit te werken. 

- In 2015-2016 geleidelijk een verschuiving van zwaardere naar lichtere vormen van 

zorg en preventie te realiseren, waarbij decentraal eigen kracht en de zelfredzame 

samenleving door inwoners ontwikkeld kunnen worden. 

- Daar waar inwoners aangewezen blijven op zwaardere zorg blijft deze aanwezig blijft 

en deze van goede kwaliteit is. 

- Binnen het sociaal domein gebruik te maken van de volgende volgordelijkheid:  

1. Zorg wordt door inwoners en hun sociale netwerk in wijken en kernen zelf 

georganiseerd.Concreet houdt dit in dat inwoners eerst in de eigen omgeving 

ondersteuning en hulp zoeken. Vervolgens bij gemeente Woerden. De gemeente 

Woerden biedt hier de nodige faciliteiten voor aan: inloopmogelijke heden, 

telefoon en internet. In de wijken kunnen inloopmogelijkheden worden 



ondergbracht in bijvoorbeeld buurthuizen, kerken of verenigingsgebouwen.naar 

behoefte en initiatief van de inwoners. Via de telefoon kan informatie gegeven 

worden. En via de website, e-mail en whatsapp kunnen de digitaal behendige 

inwoners de benodigde informatie vinden. Op deze wijze krijgen de inwoners de 

toegang die het beste bij hen past. 

2. De inwoner formuleert zelf zijn/haar eigen zorgplan en blijft zelf eigenaar van het 

eigen dossier. 

3. Bij een ongecompliceerd probleem blijft de inwoner na beschikkingstelling door 

de Woerdenwijzer consulent, eigen regisseur. 

4. Bij een gecompliceerd probleem wordt (tijdelijke)ondersteuning door de 

gemeente georganiseerd. 

5. Bij multiprobleem situaties binnen een gezin wordt gewerkt met het principe, 1 

huishouden, 1 ondersteuningsplan, 1 coördinator. De cliënt of het gezin blijft in 

beginsel zelf regisseur, conform punt 2. 

6. De uitwerking van bovenstaande uitgangspunten wordt aangeboden als voorstel 

aan de gemeenteraad. Hierin bijzonder aandacht aan hoe vrijwilligers, 

organisaties zoals kerken en verenigingsleven en de inlooplocaties gerealiseerd 

worden. In de planning zijn de realisatie en oplevertijdstippen door gemeente 

Woerden opgenomen.  

 

- De “er op af” functie een belangrijke rol in vroegsignalering te laten spelen maar deze 

zal niet overgaan in bemoeizucht en stimulering van de zorgvraag. 

- Dat het ondersteuningsplan wordt geëvalueerd op initiatief van de cliënt als 

verandering van de hulpvraag blijkt. Bij blijken van een (te) ruime of niet passende 

indicatie bijvoorbeeld vanwege verandering van de (zorg)situatie, moet ook door 

derden/gemeente de ondersteuningsplan kunnen worden geëvalueerd in 

samenspraak met de cliënt. 

- Dat fraude met voorzieningen wordt bestreden. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

 

Namens: 

 

VVD Woerden, Reem Bakker 

 

Inwoners belangen, Jan Hubert van Rensen 

 

Lijst van der Does, Monique Kingma 

 

CDA, Vera Streng 

 

D66, Ruud Niewold 

 


