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Beantwoording technische vragen 
18R.00054 
 
 
 
 

Van : wethouder Koster en wethouder Haring 

Portefeuille(s) : Sociaal Domein 

Datum : 23 januari 2018 

Contactpersoon: A.H. Witteveen 

Tel. Nr. : 0621257230 

E-mailadres : witteveen.h@woerden.nl 

 

Onderwerp: beantwoording technische vragen over formatie Sociaal Beleid 

Deze vragen zijn raadsbreed gesteld tijdens de vergadering van de Commissie Welzijn van 17-01-2018. 

In de vergadering is afgesproken om deze vragen schriftelijk te beantwoorden. 

 

Beantwoording van de vragen: 

 

 

Wat betekent het investeren in 6 fte voor de zorg voor de inwoner? Maak daarbij een onderscheid in 
wettelijke taken en niet wettelijke taken. 
 
 
 
 
 

Bijlagen: memo “Nadere onderbouwing raadsvoorstel dekkingsvoorstel organisatiekosten Sociaal Domein” 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
drs. Y. Koster-Dreese 
wethouder 
 
 en  
  
 
 
 
drs. H.M.M. Haring 
wethouder 
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Nadere onderbouwing raadsvoorstel 
dekkingsvoorstel organisatiekosten 
Sociaal Domein 

 

Inleiding 
Tijdens de commissie Welzijn van 17 januari zei het college uw raad toe om de uitbreiding van het team 
Sociaal Beleid nader te onderbouwen. U treft de nadere uitwerking in deze notitie. Voorafgaand aan de 
uitwerking, benadrukken wij nogmaals dat het om een incidentele onttrekking aan de reserve Sociaal 
Domein gaat. Structureel is de begroting – en daarmee de formatie -  in het Sociaal Domein op orde met uw 
keuze voor scenario 2 in de Programmabegroting.  
 
Zoals u verderop in deze notitie kunt lezen, valt de transformatie van zorg en ondersteuning stil zonder de 
benodigde capaciteit. Om gerichte en structurele keuzes te kunnen maken bij de oplevering van de 
scenario’s door de taskforces,  wordt geadviseerd om die beweging nu niet te stoppen vanwege het 
incidentele tekort op het totale programma 3. 

Formatie Jeugd, Wmo, Werk en Inkomen 
Er is een benchmark uitgevoerd naar de beleidscapaciteit van Woerden/Oudewater en naar die van 
vergelijkbare gemeenten om ons heen. De tabel staat ook in het raadsvoorstel. 
 

 
 
Hierin is zichtbaar dat het team Sociaal Beleid in 2016 5,8 fte had voor de Jeugdwet, Wmo en Werk en 
Inkomen voor Woerden en Oudewater. Zoals reeds vermeld leidde deze capaciteit door de werkdruk tot een 
hoog personeelsverloop en ziekteverzuim. Het niveau van de dienstverlening leidde tot klachten van uw 
raad, maar ook van maatschappelijke partners.  
 
Door het weer terugbrengen van de beleidsmatige capaciteit van 11,8 fte naar 5,8 fte kunnen niet alle 
voorwaardelijke of wenselijke werkzaamheden uitgevoerd worden. De noodzakelijke transformatie kan 
hierdoor niet verder doorgezet worden (betere zorg tegen lagere kosten).  
We willen de dienstverlening aan raad en inwoners kunnen voortzetten, zonder dat de werkdruk voor het 
personeel leidt tot gezondheidsrisico’s.  
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Voorbeelden wettelijke taken: 

 Maken van beleidsregels/verordeningen/beleid  

 Afsluiten van contracten en maken van prestatieafspraken  

 Afgeven van subsidies en maken van prestatieafspraken daarover, minimaal accountmanagement  

 Formele/verplichte vorm van regionale samenwerking  

 De wettelijke taken gericht op Mantelzorgondersteuning  

 Besluitvorming (en zienswijze daarop) van formele samenwerkingsrelaties zoals FermWerk en GGD.  

 Rapporteren aan de raad over sturingsinformatie  

 Bijdrage aan de planning- en controlcyclus.  

 Minimale wettelijke uitvoering van de decentralisatie Beschermd Wonen  
 

Voorbeelden voorwaardelijke/wenselijke taken: 
Door de focus op de wettelijke taken, vervallen de projecten gericht op de transformatie. Dit betekent dat een 
groot aantal van de door u vastgestelde werkzaamheden uit programma 3 niet uitgevoerd kan worden. 
Onderstaande opsomming is niet limitatief.  
 

 Praktijk Ondersteuning Huisarts voor de jeugd Geestelijke Gezondheidszorg 

 Opstarten en begeleiden Huisartspraktijk +/Spoedeisende hulp in Woerden (HAP+/SEH) 

 Valpreventie (uitwerking van de motie). 

 JOW (jongeren onderwijs werkt) 

 Koploperspilot Regieondersteuning (ontwikkeling van onafhankelijke cliëntondersteuning met Kwadraad 
en WelzijnWoerden). 

 Opvang EPA (ernstig psychiatrische aandoening) 

 Voorliggende dagbesteding/begeleiding (ondersteuning en ontwikkeling van initiatieven multifunctionele 
accommodaties zoals De Plint, dorpshuis Harmelen en Sinar Malukku  

 Bijdrage aan Woerden Werkt 

 Begeleiding/ontwikkeling van de onderwijszorgarrangementen (zorg op voortgezet onderwijs)  

 Ontwikkeling bibliotheek 

 Ondersteuning van Zegveld zorgt 

 De persoonsgerichte aanpak (middelen staan in programma 3) 

 Vertegenwoordigen van Woerden op provinciaal niveau (financiële afspraken over zwaarste 
zorgvormen) 

 Actieve deelname door Woerden in regionale overleggen (beleidsmatige voorbereiding op inkoop Jeugd 
en Wmo). 

 De Staat van Woerden 

 Campagnes Pleegzorg 

 Campagnes Mantelzorg 

 Voortgangsgesprekken met zorgaanbieders voor beheersing wachtlijsten en kwaliteit van zorg 
(bijvoorbeeld Weddesteyn en Psycho informa groep). 

 Brede afstemming binnen zorgstelsels (bijvoorbeeld met huisartsen, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, 
inwoners, etc.) 

 Begeleiden van onderzoeken 

 Deelname aan domeinoverstijgende activiteiten zoals bijvoorbeeld de taskforces. 

 Verdere ontwikkeling van de woonfunctie van het Sociaal Domein (voor doelgroepen zoals ouderen, 
jongeren, inwoners met (sociale) problemen, etc.) 

 
Kortom, het zijn niet zozeer de beleidsadviseurs die worden bekostigd, als wel het werk dat ze voor inwoners 
doen. Zonder hen is het niet mogelijk om projecten op te starten, moties uit te voeren, met zorgaanbieders 
om tafel te gaan, contact te leggen met huisartsen, etc.  
 
 
 


