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Motie Strategische heroriëntatie Sociaal Domein
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 31 oktober 2019, gelezen het raadsvoorstel
Programmabegroting 2020-2023,

Constaterende dat:

1. De gemeenteraad van Woerden in 2017 Taskforces heeft ingesteld omdat er in de 
begroting 2018-2021 onvoldoende structurele dekking beschikbaar zou zijn voor het 
realiseren van alle ambities;

2. In deze Taskforces verschillende scenario’s zijn uitgewerkt aan de hand waarvan 
strategische keuzes konden worden gemaakt;

3. De Raad heeft gekozen voor het basis-scenario van de Taskforce Sociaal Domein, waarin 
volop zou worden ingezet op meer efficiency en effectiviteit;

4. Dit scenario zou leiden tot een besparing van 61.137.125 in 2020 en de daaropvolgende 
járen;

5. De besparingen uit de Taskforce Sociaal Domein tot op heden nog niet zijn gerealiseerd, 
maar er sprake is van een tekort van 61.491.539 in 2020, 61.686.539 in 2021, 61.491.539 
in 2020 en 61.231.539 in 2023.

Overwegende dat:

1. Stabiele en gezonde gemeentefinanciën een belangrijk speerpunt zijn voor dit college;
2. Hierbij als uitgangspunt geldt dat tegenvallers binnen het programma worden gedekt;
3. De druk op de financiën in het Sociaal Domein in de komende járen naar verwachting nog 

verder zal toenemen door ontwikkelingen als vergrijzing en de aankomende transitie 
Beschermd Wonen;

4. Deze ontwikkelingen op dit moment niet (volledig) opgevangen kunnen worden binnen de 
begroting van Programma 3 (Sociaal Domein);

5. Er vanuit de Taskforce Sociaal Domein een aantal veranderopgaven zijn ingezet die 
uiteindelijk zouden moeten leiden tot een verschuiving in de zorgvraag van Woerdense 
inwoners, welke uiteindelijk moeten leiden tot besparingen;

6. Het college heeft toegegeven dat de verwachtingen van deze veranderopgaven te 
optimistisch waren;

7. De raad bij de behandeling van de programmabegroting 2019 de motie ‘monitoren 
effecten transformatie Sociaal Domein’ heeft aangenomen, waarin het college werd 
opgedragen om te monitoren en inzichtelijk te maken in hoeverre de gekozen 
beleidsmaatregelen het gewenste effect hebben;

8. De gemeente inmiddels over steeds betere informatie beschikt waaruit blijkt wat het 
resultaat is van gemaakte keuzes;

9. Vanuit Programma 3 naast de veranderopgaven ook staand beleid wordt gefinancierd dat 
niet altijd een directe relatie heeft met de zorgvraag van Woerdense inwoners.

Verzoekt het college:

1. Het Sociaal Domein mee te nemen in de Strategische heroriëntatie die in het najaar van 
2019 van start zal gaan;

2. De raad te informeren indien de verwachtingen uit de Taskforce aan de hand van nieuw 
verkregen sturingsinformatie moeten worden bijgesteld;

3. Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om staand beleid te herzien dat niet direct 
leidt tot een verschuiving in de zorgvraag van Woerdense inwoners.

En gaat over tot de orde van de dag,

Simone Onrust, De Woerdense WD 

Wout den Boer, Sterk Woerden

Aldus besloten door de raad van de gemeepté^oerden in 
zijn openbare vergadering, gehouden oŗp3lpataober 2019

e griffier,

drs. M.JWV. Tobeas V.J.H. Molkenboer


