
 
 
 

Amendement overheveling en besteding restant budget investeringsfonds 
Sociaal Domein  
 
Ondergetekende stelt het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel (16R.00656)  
toetsingskader investeringsbudget (aangepast voorstel).  
 
De raad besluit:  

1. Het aangepaste kader voor het investeringsfonds sociaal domein vast te stellen.   
2. De bijbehorende resterende middelen in het investeringsbudget vrij te geven ter 

besteding en het restant 2016 over te hevelen naar 2017.   
 
Te wijzigen in: 
 
De raad besluit:  

1. Het aangepaste kader voor het investeringsfonds sociaal domein vast te stellen; 

2. Het restant van het investeringsfonds ultimo 31 december 2016 over te hevelen naar 

de reserve sociaal domein; 

3. Het college te autoriseren tot het doen van uitgaven ten laste van de reserve sociaal 

domein, voor zover die passen binnen het aangepaste kader en/of  bijdragen aan het 

realiseren van de quick wins; 

4. Het college op te dragen in 2016 en 2017 permanent in gesprek te blijven met de 

organisaties en gebruikers in het sociaal domein om nieuwe quick wins te zoeken, 

met name op het raakvlak met het participatiebeleid, het beleid voor werk in inkomen 

en economisch beleid; 

5. Het college te autoriseren tot het doen van uitgaven ten laste van de reserve sociaal 

domein, voor zover deze passen binnen de doelstellingen van het programma sociaal 

domein, op de reguliere P&C momenten legt college hierover verantwoording af; 

6. Voor de zomer van 2017 aan de raad een opzet voor een evaluatie voor te leggen 

van het gevoerde beleid sociaal domein, met name vanuit het perspectief van de 

burger en daarover in september 2017 te rapporteren,  met daaruit voortvloeiende 

voorstellen voor nieuw beleid. 

 

Toelichting 

 Er is een nuttige en goede quick scan uitgevoerd. Het college krijgt, door het 

vaststellen van de nieuwe kaders, de ruimte om de in die scan genoemde quick wins 

binnen te halen. 

 Door de middelen over te hevelen naar de reserve sociaal domein hoeft er niet meer 

in tranches en in begrotingsjaren te worden gewerkt, maar wordt een permanente 

aanpak mogelijk.  

 Verdere ontwikkeling blijft nodig. Het college dient permanent in dialoog te blijven met 

het veld (uitvoerders en gebruikers) om snel te kunnen reageren op zich voordoende 

quick wins, die passen binnen de kaders voor het investeringsfonds, met name op 

het snijvlak van het sociale domein met het participatiebeleid, het beleid voor werk in 

inkomen en het economisch beleid. 



 Naast dit beleid van quick scans en quick wins is ook een diepere evaluatie nodig, 

vooral vanuit het perspectief van de burgers, zoals de Participatieraad Woerden 

terecht aangeeft: 

‘’Wat wilde de gemeente bereiken met dit beleid en is dit gelukt? Is er sprake van een 

werkelijk integrale benadering van de burger die hulp vraagt bij de gemeente? Heeft 

de burger in Woerden het gevoel dat hij of zij wordt gehoord en adequaat wordt 

ondersteund?”. 

Van het college wordt gevraagd om die analyse medio 2017 uit te voeren, als ook de 

eerste resultaten van de transformatie beter zichtbaar beginnen te worden.       

Op basis van deze analyse kunnen gerichte investeringen worden gedaan en acties 

worden ondernomen die op de langere termijn resultaat opleveren. 
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