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van:

- burgemeester en wethouders
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

besluit:
1.

2015 te benoemen als leer- en transitiejaar en 2016 e.v. als transformatiejaren.

2.

Wijkteams: een dekkend netwerk van WoerdenWijzer Wijkteams integreert per 2015 de
functies signalering, preventie, 0 lijn en 1 lijn.
e
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In te stemmen met verdere ontwikkeling van de WoerdenWijzer Wijkteams, waarbij
mogelijkheden worden onderzocht om vanaf 2015 tot indicatiestelling door wijkteams over te
gaan. Tot de indicatiestelling is overgedragen aan de wijkteams wordt de huidige wijze van
indiceren gehandhaafd en belegd bij WoerdenWijzer.nl.
Na verschijnen van de uitgewerkte notitie wijkteams + evaluatie pilot wijkteams (najaar
2014), wordt opnieuw een uitspraak van de raad gevraagd aangaande indicatiestelling door
wijkteams.

4.

Individuele voorzieningen en ondersteuning worden in 2015 daar waar mogelijk verstrekt
door middel van een persoonsgebonden budget (PGB) of alles-in-1 budget, met de volgende
specificering:
a) Naast de mogelijkheid voor PGB en alles in 1 budget zal altijd de keus voor zorg in natura
blijven bestaan.
b) Nadere uitwerking van de inzet van het PGB en alles in 1 budget, zal worden uitgewerkt in
een businesscase welke in het najaar 2014 wordt voorgelegd aan de raad.
c) Het college zal de raad vroegtijdig informeren over de inhoud en uitvoering van de
landelijke pilot. De raad behoudt het finale oordeel over het al dan niet doorgang vinden
van de pilot.

5.

Het integraal Beleidsplan Sociaal Domein 2015 - 2016 wordt voorzien van een integrale
begroting. De afzonderlijke transities worden budgetneutraal ingevoerd.

6.

Het College geeft bij verdere uitwerking van het programma Transformatie Sociaal Domein
expliciet aan waar sprake is van:
- bovenwettelijke taken
- lokale keuzevrijheid
- Woerdense afwijkingen in samenwerkingsverbanden

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden
openbare vergadering/gehouden op

26 juni 2014

De voorzitter

