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A19 Amendement “Blijvende focus op mensen in sociaal domein” 
 
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel (17R.00765) 
Begroting 2018-2021 
 
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. De taakstellingen “oplossingen binnen participatiebudget” en “taakstelling FW” te 

laten vervallen en dit te dekken met een gelijke, aanvullende taakstelling voor de 
Taskforce Sociaal Domein. De opdracht van de Taskforce Sociaal Domein uit te 
breiden met: 

 Goed te kijken naar de langjarige ontwikkeling van de Rijksbijdragen aan het 
sociaal domein (algemene, integratie, decentralisatie en specifieke uitkeringen) 
en onzekerheden en ‘lekken’ in baten en lasten in kaart te brengen 

 Ontwikkeling van plannen vanuit de bedoeling van de Jeugdwet, de Wmo en de 
Participatiewet, zodat bijv. de 400 inwoners met een forse afstand tot de 
arbeidsmarkt concreet worden geholpen te participeren en aan het werk te 
krijgen, incl. de bijbehorende inzet van middelen als het huidige 
participatiebudget 

 Ontwikkelen van creatieve en concrete beheersmaatregelen om te voorkomen 
dat in de jeugdketen vooral gebruik gemaakt wordt van de dure route naar 
Jeugd-GGZ via de huisarts en een stevige lobby naar de Rijksoverheid en de 
VNG te voeren om dit probleem structureel op te lossen.  

b. In maart 2018 de resultaten te rapporteren.  
 
 
Toelichting 
De afgelopen week is duidelijk geworden dat Woerden voor 2017 mogelijk een fors tekort 
heeft op de jeugdzorg, in de ordegrootte van €2,4 miljoen. Het is goed om dat onder ogen te 
zien en waar dat kan maatregelen te treffen. Maar de begrotingsbehandeling is daar niet het 
moment voor.  
 
Het allerbelangrijkste is daarom om nu de rust te bewaren en de tijd te nemen om als raad te 
onderzoeken wat de problemen zijn, hoe efficiëntiewinst te behalen valt en wat realistische 
opties zijn. Allemaal vertrekkend vanuit de bedoeling, namelijk dat iedereen kan meedoen en 
kinderen goed en veilig kunnen opgroeien.  
 
Het College heeft met diverse notities (Effectiviteit instrumenten Ferm Werk en 
Onderbouwing Uitbreiding formatie beleid) ruim voldoende onderbouwing geleverd dat nu 
snijden in participatiemiddelen en niet-investeren in formatie op korte en lange termijn 
problemen geven voor inwoners en voor de uitvoerbaarheid van beleid. We hebben met het 
Bestuursakkoord afgesproken nu geen rare bokkesprongen te maken en dat is wat dit 
amendement voorkomt.  
 
 
Progressief Woerden, Marieke van Noort 


