
           
 

Motie periodieke rapportages Sociaal Domein 
 
De Raad van de gemeente Woerden in vergadering bijeen op 28 mei 2014, 
 
overwegende dat:  
1. De Rekenkamer Commissie Woerden in het Vervolgonderzoek Wet werk en bijstand, tevens de 

oprichting van Ferm Werk (10 april 2014), concludeert dat voor de sturing en beheersing van de 
Wet werk en bijstand de benodigde informatie nog steeds niet (sinds 2009) gegenereerd kan 
worden; 

2. Het college de bevindingen van de Rekenkamer Commissie Woerden overneemt en toezegt te 
bewaken dat de aanbevelingen opgevolgd worden; 

3. De Raad haar controlerende taak in de duaal stelsel optimaal wil uitvoeren voor de inwoners van 
gemeente Woerden. Daartoe heeft de Raad periodieke informatie nodig over de voorgang en de 
geboekte resultaten; 

4. Er binnen het sociale domein de ambtelijke werkgroep Sturing & Verantwoording onder andere 
bezig is met de informatievoorziening voor het Sociale domein. 

 
van oordeel dat:  
1. Voor de controlerende taak van de gemeenteraad iedere 3 maanden inzicht komt in de voortgang 

van de werkzaamheden (kwantitatief en kwalitatief) en daaraan gerelateerde kosten in relatie tot 
begroot over de uitvoering van de Wet werk en bijstand. De voortgangsrapportage worden aan de 
raad verstrekt binnen een maand na afloop van een kwartaal.  

2. Voor alle taken die de gemeente uitvoert in het sociale domein (ook die nu overgeheveld worden 
van het Rijk naar de gemeente zoals jeugdzorg, ouderenzorg en jong gehandicapten uitkering 
Wajong) wordt de raad ieder kwartaal geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden 
(kwantitatief en kwalitatief) en de daaraan gerelateerde kosten in relatie tot begroot. De 
voortgangsrapportages worden aan de raad verstrekt binnen een maand na afloop van een 
kwartaal. 

 
verzoekt het College:  
1. Uiterlijk 30 oktober 2014 de eerste voortgangsrapportage over de uitvoering van de Wet werk en 

bijstand aan te bieden aan de raad. En daarna iedere drie maanden binnen een maand na afloop 
van elk kwartaal; 

2. Voor de andere taken in het sociale domein uiterlijk 30 april 2015 de eerste voortgangsrapportages 
aan de raad aan te bieden. En daarna iedere drie maanden binnen een maand na afloop van elk 
kwartaal; 

3. Om in de ambtelijke organisatie (Werkgroep Sturing&Verantwoording, Sociaal Domein), afspraken, 
contracten met derden, etc. te borgen dat ze de benodigde informatie tijdig aan de raad 
beschikbaar kan stellen. 

 
 
en gaat over tot de orde van de dag, 
de indieners, 
 
Jan-Hubert van Rensen, Inwonersbelangen 
Jaap van der Does, Lijst van der Does 
Marco Hollemans, CDA Woerden 


