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Agendapunt: 7. 

Onderwerp: Investeringsplan 2015 Sociaal Domein 

De raad van de gemeente Woerden; 

gelezen het voorstel d.d. 14 april 2015 van: 

- burgemeester en wethouders 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

b e s l u i t : 

1. In te stemmen met de budgetreserveringen voor signalering, preventie, 0 e lijn en 2 e lijn met 
de bijbehorende, in het investeringsplan 2015 Sociaal Domein, genoemde kaders op de 
gebieden: 

a. Innovaties en samenwerking voorveld (ê 150.000,-) 
b. Inwonersinitiatief 150.000,-) 
c. Innovatie en aanpassing zorgaanbod (ë 150.000,-) 

Het werkgebied van bovengenoemde wordt nadrukkelijk uitgebreid met dat van de 
participatiewet. Ook op dit gebied kunnen inwoners, organisaties en instellingen plannen 
indienen die o.b.v. de kaders binnen het plan beoordeeld worden. Hiervoor wordt een 
budgetreservering van ê 100.000 gedaan. 

Inwoners, zorgorganisaties en andere partijen worden actief uitgenodigd om plannen in te 
dienen. Het college stelt criteria op waaraan de plannen moeten voldoen op basis van de 
gestelde kaders in het investeringsplan. 

De raad wil periodiek geïnformeerd worden over voortgang en inhoud op hoofdlijnen van de 
ingediende plannen. De eerste Rib hierover verwacht de raad in de november cyclus. 

Indien de ingediende plannen die voldoen aan de vereisten het vastgestelde budget 
overschrijden en het college deze toch wil toekennen worden deze in voorstel voorgelegd 
aan de raad. 

De huidige tekst bij 4.1.1 Investeren in innovatie in de signalering, preventie en 0e lijn: 
4.1.1 Wij denken maximaal ê 200.000 nodig te hebben voor het (laten of mede) ontwikkelen 
van diensten gericht op vroegsignalering, preventie en ondersteuning in de 0e lijn. 
Bestaande maatschappelijke organisaties en/of nieuwe organisaties/initiatieven uit het lokale 
veld uitgenodigd hierop in te tekenen. Kleinere maatschappelijke organisaties/initiatieven 
krijgen de voorkeur ten opzichte van de grote spelers in Woerden (Welzijn Woerden, 
Careyn...). 



Te vervangen door: 
4.1.1 Wij denken maximaal 6 200.000 nodig te hebben voor het (laten of mede) ontwikkelen 
van diensten gericht op vroegsignalering, preventie en ondersteuning in de 0e lijn. 
Bestaande maatschappelijke organisaties en/of nieuwe organisaties/initiatieven uit het lokale 
veld uitgenodigd hierop in te tekenen." 

2. In te stemmen met de investeringen zoals beschreven in het investeringsplan in: 
a. Integraal PGB (6 37.500,-) 

3. Het college opdracht te geven om binnen een maand te komen met een raadsinformatiebrief 
over de Inwonercloud, waarbij ook inzicht gegeven wordt in de vervolgfasen (na fase 1), in 
de ontwikkeling deelnemende partijen en investeringen. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

opefíbareļvergadeTing, gehouden op 28 mei 2015 

T)e griffie/ Z z De voorzitter 

tílorp 


