
                                                                 

Rondvraag 

Sociale Domein 

 

Op 1 januari as. krijgt de gemeente Woerden de verantwoordelijkheid voor alle facetten van de drie 

decentralisaties binnen het sociale domein. De laatste raadsvergadering van dit jaar is vandaag over 

precies 15 weken. Er moeten nog veel besluiten genomen worden en veel is nog onduidelijk. De VVD 

fractie heeft de indruk dat het college zelf wel een behoorlijke indruk heeft van welke kant zij op wil 

met het sociale domein maar er worden tot op heden nog weinig feiten en 

businesscases/keuzemogelijkheden aan de raad voorgelegd. De VVD fractie wil middels het stellen 

van vragen voldoende informatie verzamelen om controlerende en kaderstellende rol beter te 

kunnen invullen. 

De VVD heeft de volgende vragen: 

1.Wijkteams 

De wethouder wil drie wijkteams opzetten in de gemeente Woerden. Wij hebben nog geen 

businesscase gezien waarin de voor- en nadelen van één centraal wijkteam voor de gehele gemeente 

wordt vergeleken met meerdere wijkteams.  

Is de wethouder bereid om voor het eind van de maand september 

met een overzicht te komen van alle varianten van een wijkteamstructuur? 

2.Integraliteit 

De wethouder wil integraliteit binnen de drie decentralisaties. Wij hebben nog geen businesscase 

gezien waarin de voor- en nadelen en de risico’s van deze integraliteit worden gepresenteerd en 

welke opties er zijn om invulling te geven aan die integraliteit? 

Is de wethouder bereid om voor het eind van de maand september met een overzicht te komen met 

keuze mogelijkheden m.b.t. van de wijze van invullen van integraliteit? 

3.Cijfers en proces 

Om beleid goed vorm te kunnen geven zijn cijfers erg belangrijk. Tevens is het belangrijk om te weten 

hoe de voortgang van het proces is en wat de risico’s zijn. 

Wij willen de wethouder vragen om voor de eerstvolgende vergadering van de commissie Welzijn 

met een document te komen dat gekoppeld aan de vergadercyclus van de commissie Welzijn telkens 

een update krijgt. Binnen dit document zijn wij met betrekking tot de drie wetten binnen het sociale 

domein geïnteresseerd in het volgende: 



-Een korte beschrijving van de wet. 

-Het aantal verwachte inwoners van Woerden waarop de wet betrekking heeft. 

-Het aantal verwachte inwoners van Woerden dat licht steunt op deze wet (eenvoudige cases) en het 

aantal mensen dat zwaarder leunt op de wet (zwaardere cases en multiproblem cases). 

-Het budget dat de gemeente Woerden van de landelijke overheid krijgt voor het uitvoeren van de 

wet en hoe dat onderverdeeld zou kunnen worden tussen lichte en zware cases. 

-De voortgang met betrekking tot de uitvoering van de wet. 

-De openstaande vragen met betrekking tot de uitvoering van de wet. 

-De risico’s met betrekking tot deze wet.  

Is de wethouder bereid om dit te doen?  

 

4.Keuzes voor de raad 

Zoals eerder aangegeven lijkt de wethouder zelf een bepaald beeld te hebben van hoe zij de 

gemeentelijke taken binnen het sociale domein vorm wil geven. Is het college bereid om de raad mee 

te nemen in haar denkwijze en bij de vervolgstappen die elkaar nu op korte termijn zullen volgen, de 

raad telkens de mogelijkheid geeft om meerdere modellen ten opzichte van elkaar te vergelijken?  

 

Reem Bakker namens de fractie van VVD Woerden 


