
 

Motie Monitoren effecten transformatie Sociaal Domein 
 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 1 november 2018, gehoord de 

beraadslaging,  

 

constaterende dat: 

 Het sociaal domein in de komende raadsperiode verder getransformeerd wordt; 

 Er wordt ingezet op preventie en het versterken van voorliggende voorzieningen; 

 Investeringen hierin gedekt worden vanuit een verwachte besparing op duurdere 

maatwerkvoorzieningen; 

 Het sociaal domein een groot aantal openeinderegelingen kent, 

 

overwegende dat: 

 Preventie alleen loont als hierin de juiste keuzes worden gemaakt (de ingezette 

voorzieningen zijn effectief en sluiten aan bij de behoeften van inwoners); 

 Een toename in het gebruik van voorliggende voorzieningen niet automatisch een 

afname van maatwerk betekent; 

 Een verschuiving van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorliggende 

voorzieningen alleen mogelijk is als deze voorliggende voorzieningen voldoende 

aansluiten op de ondersteuningsbehoefte van de inwoners; 

 Wanneer dit niet het geval is, problemen onvoldoende afnemen, waardoor in een 

later stadium alsnog een beroep wordt gedaan op maatwerkvoorzieningen; 

 Het voorgaande leidt tot onvrede bij de inwoners, langere zorgpaden en hogere 

kosten; 

 Er in de afgelopen jaren verschillende sturingsinstrumenten zijn ontwikkeld, die 

inzicht kunnen bieden in de tevredenheid van inwoners over de geboden 

ondersteuning, de duur en de doelmatigheid van ingezette ondersteuningstrajecten; 

 De raad onvoldoende zicht heeft op de beschikbare sturingsinformatie. 

 

draagt het college op: 

 Te inventariseren welke sturingsinformatie er beschikbaar is om inzicht te krijgen in 

effecten van de transformatie van het sociaal domein op de tevredenheid, duur en 

doelmatigheid van de ingezette ondersteuningstrajecten. 

 In gesprek te gaan met de raad over welke sturingsinformatie nodig is voor welke 

doeleinden en de manier waarop deze sturingsinformatie kan worden ingezet om de 

effecten van de transformatie te monitoren.  

 Te monitoren en inzichtelijk te maken welk effect de ingezette maatregelen hebben 

op de tevredenheid van de inwoners over de ontvangen ondersteuning; 

 Te monitoren en inzichtelijk te maken welk effect de ingezette maatregelen hebben 

op de duur van de ondersteuningstrajecten van de inwoners; 

 Te monitoren en inzichtelijk te maken in hoeverre de versterking van de voorliggende 

voorzieningen gepaard gaat met een afname van de vraag naar 

maatwerkvoorzieningen; 

 Over de resultaten van het bovenstaande te rapporteren op de reguliere momenten 

in de planning & controlcyclus. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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