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Motie Kwantitatieve Informatievoorziening Sociaal Domein 

 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 5 november 2020, gelezen het 

raadsvoorstel Programmabegroting 2021-2024, 

 

constaterende dat: 

1. In mei 2019 de Maatschappelijke Agenda raadsbreed is aangenomen waarin duidelijke 

beleidsprioriteiten zijn opgenomen; 

2. Belangrijke doelstelling binnen het Sociaal Domein de verschuiving van zwaardere naar 

lichtere zorg is (van 2e naar 1e naar 0e lijn) 

3. Dit in het raadsvoorstel onder andere is vertaald naar een resultaat waarbij vaker een 

arrangement is opgenomen met informele en formele zorg. Hierbij wordt actief gestuurd  

op minder, lichter en korter, 

 

overwegende dat:  

1. Het resultaat van de ondernomen acties, en daarmee resultaat van het beleid, voor de 

raad moeilijk te controleren is wegens het ontbreken van actuele kwantitatieve 

informatie; 

2. De raad ervan uitgaat dan het college beschikt over de benodigde relevante cijfermatige 

informatie om te sturen op deze beleidsresultaten en daarmee de raad met een beperkte 

inspanning van extra informatie kan voorzien; 

 

verzoekt het college: 

1. De raad te voorzien van een halfjaarlijkse rapportage in de vorm van een 

raadsinformatiebrief gericht op kwantitatieve informatie over de beleidsprioriteiten van de 

Maatschappelijke Agenda met speciale aandacht voor (maar niet limiterend): 

a. Ontwikkeling in verschuiving van zwaardere naar lichtere zorg; 

b. Ontwikkeling in verwijzingspaden 

c. Aantallen zorgtrajecten, cliënten en kosten (enkelvoudig en meervoudig) 

d. Kosten en aantallen cliënten per zorgaanbieder 

2. Deze rapportage zodanig op te zetten dat trends zichtbaar worden, dus te presenteren 

inclusief de cijfers van de voorgaande periodes. 

3. De eerste rapportage in maart 2021 aan de raad te leveren en de volgende in september 

2021. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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Toelichting 

Sinds het begin van de decentralisatie Sociaal Domein (1 januari 2015) is een belangrijke 

doelstelling het realiseren van een verschuiving van zwaardere naar lichtere zorg (verschuiving 

van 2e lijn – 1e lijn – 0e lijn). Niet alleen om de kosten beheersbaar te houden, maar juist ook om 

zorg te bieden die beter aansluit bij de behoefte en leefomgeving van de inwoner. 

 

In de vorige raadsperiode is veel aandacht besteed (o.a. via een werkgroep sociaal domein 

bestaande uit raad/college/organisatie) aan het zoeken naar (kwantitatieve) indicatoren om deze 

ontwikkelingen te volgen en waar nodig bij te sturen. Dit heeft o.a. geleid tot de Staat van 

Woerden en de kwartaal rapportages van Ferm Werk. De laatste update van de Staat van 

Woerden stamt uit 2019. 

 

In de raadsbreed aangenomen Maatschappelijke Agenda uit 2019 is opgenomen dat we data 

gestuurd werken, waarbij kwantitatieve indicatoren en kwalitatieve informatie gebruikt worden. 

 

Vanuit het college is een trend waarneembaar om de raad te voorzien van met name 

kwalitatieve informatie over plannen en te ondernemen acties. Echter, om haar controlerende 

taak te kunnen uitvoeren is ook cijfermatige informatie over trends en ontwikkelingen 

noodzakelijk. 


