
 

 

 
 
Motie outcomecriteria transformatie sociaal domein 

 
De gemeenteraad van Woerden in vergadering bijeen op 26 juni 2014, gehoord de beraad-
slagingen over het raadsvoorstel besluiten programma Transformatie Sociaal Domein, 
 
constaterende dat: 
  

1. Het raadsvoorstel 'Besluiten programma transformatie sociaal domein' geen out-
comecriteria voor de transformatie voor de komende jaren benoemt; 

2. Het raadsvoorstel daardoor geen hulp biedt voor beleidsvorming over kwaliteit, noch 
een instrument kent om hulpaanbieders met elkaar te vergelijken; 

3. In de tweede kamer op 24 april jl. een amendement is aangenomen over een meet- 
en weetplicht voor gemeenten t.a.v. de WMO, dat onder meer gaat over het vaststel-
len van outcomecriteria ten aanzien van aanbieders; 

4. Volgens de Jeugdwet gemeenten verplicht zijn om per 1 januari 2015 aan te geven 
welke outcomecriteria zij voor jeugdhulpvoorzieningen hanteren; 

 
overwegende dat:  
 

1. De raad ontschotting van het sociaal domein van groot belang acht; 
2. De genoemde landelijke verplichtingen wijzen op nut en noodzaak van outcomecrite-

ria voor alle onderdelen van het sociale domein; 
3. De landelijke basisset outcomecriteria die in juni is gepubliceerd op de websi-

te voordejeugd.nl. een goed uitgangspunt is voor een set lokale criteria voor het hele 
sociale domein; 

4. Het belang van outcomecriteria door de raad essentieel wordt geacht bij het sturen 
op kwaliteit binnen het gehele sociale domein op lokaal niveau;   

5. Het aan de gemeente zelf is om het doel van het gebruik van outcomecriteria vast te 
stellen; 

  
vraagt het college om:  
 

1. In het definitief Beleidsplan Sociaal domein 2014-2016 de ambitie op te nemen om 
samen met alle betrokken partners in het sociale domein te komen tot een gezamen-
lijke set outcomecriteria, zoals uitval, tevredenheid en doelrealisatie; 

2. De gemeente als voorwaarde stelt bij het inkopen van hulp dat instellingen vanaf 1 
januari 2015 beginnen met het meten van outcomecriteria; 

3. De raad in voorjaar 2016 te informeren over de met de aanbieders afgesproken crite-
riaset waaruit de samenhangende aanpak blijkt; 

4. In 2018 aan de raad een evaluatie aan te bieden van de kwaliteit van de hulp binnen 
het sociale domein op basis van de set outcomecriteria, 

  
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ruud Niewold, D66 
 
 
 



 

 

Toelichting 
Als basis dienen de uitkomsten van besprekingen in de Tweede Kamer over nut en nood-
zaak van outcomecriteria in het sociale domein. Er is een amendement en een motie aange-
nomen die nut en noodzaak van outcomecriteria in respectievelijk WMO en jeugdhulp ver-
plicht stelt. Door onder meer VNG zijn landelijke criteria-sets opgesteld. In Woerden is 
het belang van outcomecriteria reeds aan de orde gekomen in de Commissie Welzijn van 
juni 2013. Het is belangrijk om nu dit belang opnieuw aan de orde te stellen. Immers, het 
college heeft dan nog tijd om doelen te formuleren voordat het definitieve beleidsplan in ok-
tober 2014 gereed moet zijn. 

 


