
 

M3-01 

Motie Begrenzen van de financiële omvang van het Sociaal Domein 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 31 oktober 2019, gelezen het raadsvoorstel 

Programmabegroting 2020-2023, 

Constaterende dat: 

1. De omvang van het budget van het Sociaal Domein sinds 2015 jaarlijks gemiddeld met 1 

miljoen euro is gestegen; 

2. Het college in de begroting 2020-2023 geen financiële ambities voor het Sociaal Domein 

heeft geformuleerd; 

3. Beheersmaatregelen die door het college vanaf 2015 gedaan zijn om “grip” te krijgen op 

de financiële omvang van het Sociaal Domein onvoldoende resultaat hebben gehad; 

4. Ook door het huidige college genomen beheersmaatregelen nog niet tot een rem op de 

groei van het budget voor de sociale zorg in Woerden heeft geleid. 

Overwegende dat: 

1. Het ontbreken van financiële ambities in de begroting van het Sociale Domein 2020-2023, 

gezien het verloop van de laatste 5 jaar weinig verwachtingen schept voor de 

beheersbaarheid van de kosten binnen het Sociaal Domein in de periode 2020-2023; 

2. Er inmiddels andere programmaonderdelen binnen de begroting 2020-2023 moeten lijden 

onder de groei van het Sociaal Domein; 

3. De landelijke overheid weinig bereidheid toont om gemeenten financieel te ondersteunen 

met de groeiende kosten van het Sociaal Domein; 

4. De gemeente Woerden er niet van uit kan gaan dat die extra financiële ondersteuning 

vanuit het Rijk er voor het Sociaal Domein gaat komen; 

5. De gemeente Woerden zelf financiële maatregelen moet nemen om de kosten van het 

Sociaal Domein af te remmen en beheersbaar te houden. 

Verzoekt het college: 

Om in de voorjaarsnota 2020 een voorstel te doen voor begrenzing van de omvang van het 

Sociaal Domein en vanaf de begroting 2021 voor de financiële omvang van het Sociaal 

Domein een percentage van maximaal 37,75% van de totale begroting aan te houden en dit te 

verankeren in de financiële verordening. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Reem Bakker, Fractie Bakker 


