
 

A18 Amendement Scenario 2 Sociaal Domein 

 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel Begroting 
2018-2021 (17R.00765): 
 
De raad besluit 

Beslispunt 3 te wijzigen zodat deze als volgt komt te luiden: 

3. In te stemmen met scenario 2 sociaal domein en dit te verwerken in de begroting 2018-

2021, met in achtneming van het volgende: 

a. In tabel 1.5 scenario 2 worden de navolgende wijzigingen opgenomen: 
onder Extra inkomsten; wordt in:  

- onderdeel wv aandeel algemene middelen (zie dekkingsplan) in 2018 het 
bedrag van € 225.000,- gewijzigd naar € 0,-; 

- onderdeel wv reserve SD in 2018 het bedrag van € 530.204,- gewijzigd naar € 
0,-; 

en onder Algemeen wordt in: 
- onderdeel wv Organisatiekosten in 2018 een bedrag van € 755.204,- 

opgenomen. 
 

b. Het college de opdracht te geven uiterlijk in december 2017 een plan aan de raad te 
presenteren met concrete beheersmaatregelen om in 2018 een 
begrotingsoverschrijding te voorkomen. Indien van toepassing gelijktijdig een voorstel 
aan te bieden aan de raad om op basis van het plan aanvullende middelen voor de 
organisatie ter beschikking te stellen. 

 
c. De doelstelling voor inclusief beleid als volgt te formuleren: “De inzet is om het 

voldoen aan de eisen vanuit het VN-verdrag, waarbij de focus met name op 
toegankelijkheid ligt. Een groot deel van de overige acties vanuit de 
programmabegroting kunnen vanuit andere programma’s gerealiseerd worden.” 

 
d. Een positief saldo op programma 3 in 2018 toe te voegen aan de reserve Sociaal 

Domein tot het vastgestelde maximum. 
 

Toelichting 

In de afgelopen week is duidelijk geworden dat Woerden afstevent op een tekort op het 
sociaal domein van naar verwachting 2,4 miljoen. Dit zal een dusdanig effect hebben op de 
reserve sociaal domein dat deze naar verwachting niet meer beschikbaar zal zijn in 2018 en 
dus niet als dekking gebruikt kan worden. Om dit niet direct af te wentelen op de mensen die 
onze zorg en aandacht nodig hebben wordt ervoor gekozen de ambtelijke organisatie voor 
het sociaal domein minder te laten groeien dan oorspronkelijk gepland in scenario 2. 
Hiermee worden de reserve sociaal domein en algemene middelen ontzien. 
Daarnaast is het belangrijk dat voor 2018 een vergelijkbare situatie qua 
begrotingsoverschrijding als nu dreigt over 2017 te voorkomen. 
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