
 

Motie leren en verbeteren sturing sociaal domein 

 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 11 juli 2019, 

gehoord de beraadslagingen over de Onvolkomenheid Jeugdmiddelen (RIB 19R.00511), 

 

Constaterende dat 

- Er een menselijke fout is gemaakt in de begroting 2019-2022 betreffende de 

verwerking van de kosten voor de jeugdzorg van 1,3 miljoen.  

- Het daarop volgende 213a-onderzoek conclusies heeft getrokken en aanbevelingen 

heeft gedaan voor de ambtelijke organisatie. 

- De politiek-bestuurlijke lessen niet in dit onderzoek zijn meegenomen 

- Het college en de gemeenteraad eigenstandige verantwoordelijkheden hebben 

aangaande financiële consequenties van beleid. 

Overwegende dat 

- De geconstateerde onvolkomenheden binnen de raming van budgetten van het 

sociaal domein niet zichtbaar waren in de begroting. 

- In de huidige begrotingssystematiek geen onderverdeling wordt gemaakt tussen 

wettelijke taken en lokale ambities. 

- In de begroting 2019-2022 een mutatie vanuit de Taskforce Sociaal Domein was 

opgenomen, zonder dat voor de raad inzichtelijk was op welke lokale ambities deze 

mutatie allemaal betrekking had. 

- De gemeenteraad hierdoor onvoldoende zicht heeft gehad op de samenhang tussen 

inhoudelijke doelen en financiële middelen om zijn kaderstellende en controlerende 

taak goed uit te voeren. 

- Uit de gemaakte fout niet alleen lessen kunnen worden getrokken voor de ambtelijke 

organisatie, maar ook voor de politieke organisatie. 

- De raad de financiële middelen die omgaan in het sociaal domein, graag wil kunnen 

beschouwen in relatie tot de inhoudelijke koers en gestelde kaders.  

- Dat de audit commissie begin 2019 o.a. deze wens, breder dan het sociaal domein, 

heeft vertaald in een ‘verzoek tot verbetering opzet begroting” 

- Dat er in het bijzonder in het sociaal domein verbeterslagen te maken zijn, onder 

andere door de complexe bestuurlijke verdeling van verantwoordelijkheden en het 

relatief jong zijn van de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor dit domein.  

Verzoekt het college 

1. Ook bestuurlijk lering te trekken en aanbevelingen te doen vanuit de gemaakte fout 

met inachtneming van de separate rollen van het college en de gemeenteraad.  

2. Een verbeterplan - aansluitend bij en in afstemming met het verbetertraject begroting 

zoals ingezet door de auditcommissie - op te stellen om de relatie tussen het 

inhoudelijk beleid in het sociaal domein en financiële middelen beter inzichtelijk te 

krijgen voor de gemeenteraad. 

3. De conclusies, aanbevelingen en het verbeterplan uiterlijk 1 februari 2020 aan de 

gemeenteraad te doen toekomen. 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Marieke van Noort, Progressief Woerden 

Simone Onrust, de Woerdense VVD 


