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Datum : 21 september 2020 

Portefeuillehouder : Wethouder Becht 
Contactpersoon: V. Walravens 

  

Fractie(s) : Progressief Woerden 

 

Onderwerp: Beantwoording technische vragen over strategische heroriëntatie 

 

 

Beantwoording van de vragen: 
 

Vraag 

Tijdens de raadssessie over de strategische heroriëntatie op 17 september jl. is door Progressief Woerden 
gevraagd naar de onderbouwing van €120.000 bezuiniging op voorzieningen voor kinderen en op armoede 
algemeen.  
 

Antwoord 

Het college heeft ervoor gekozen om niet te bezuinigen op voorzieningen voor kinderen. Hieronder brengen 
de bezuinigingen die worden voorgesteld voor volwassenen per punt in kaart. In de eindrapportage 
genoemde uitgangspunten en aannames zijn de gevolgen van corona nog niet verwerkt. 
 

Samenvattend stelt het college wel een aantal ombuigingen voor volwassenen: :  
1. Declaratieregeling onderuitnutting (€80.000) 

Er is een onderuitnutting op de declaratieregeling die gevoed wordt uit twee posten, namelijk de 
begroting van Ferm Werk en de Klijnsmagelden.. Er is een begroot bedrag van €445.000 per jaar 
beschikbaar voor de declaratieregeling die via Ferm Werk wordt verstrekt. Dit bedrag staat op de 
begroting van Ferm Werk en deze begroting wordt 1-op-1 overgenomen in de begroting van de 
gemeente Woerden. Daarnaast is met de raad afgesproken dat 70% van de Klijnsmagelden is 
bedoeld voor voorzieningen voor kinderen die verstrekt worden via Ferm Werk via de 
declaratieregeling. Dit betekent dat een deel van de Klijnsmagelden gereserveerd wordt om de 
post van de declaratieregeling te financieren. Het overgebleven bedrag wordt in de ombuigingen 
bespaard. Dit heeft geen effect op de voorzieningen voor volwassenen of kinderen, deze blijven 
beschikbaar.  

2. Declaratieregeling: versoberen besteedbaar budget voor volwassenen op 
welzijnsactiviteiten (€34.000) 
Hierbij wordt voor volwassenen het budget voor welzijnsactiviteiten verlaagd van maximaal 
€210,00 per jaar naar maximaal €150,00 per jaar. Dit staat los van de voorzieningen voor 
kinderen. Wat naast de voorzieningen voor kinderen beschikbaar blijft, zijn voorzieningen voor 
abonnementen zoals internet, tijdschriften of kranten. Er is een versobering voor volwassenen 
van €60,00 per jaar alleen voor de welzijnsactiviteiten voor volwassenen. Dit zijn bijvoorbeeld 
deelname aan sport, cultuur, of uitjes zoals naar de Efteling, opera enz. Nog steeds kunnen alle 
inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm gebruik blijven maken van deze 
regeling voor volwassenen, waarbij de voorzieningen voor kinderen geheel in tact blijven.  

3. Onderuitnutting Armoede- en minimabeleid (€42.000) 
De verwachting is dat er €42.000 op de budgetten voor het Armoede en minimabeleid niet wordt 
besteed. Er is een bedrag gereserveerd voor het armoedebeleid dat in 2018 is op gesteld. Dit 
bedrag wordt niet volledig uitgenut, waardoor het college nu voorstelt om dit bedrag af te ramen. 
U heeft onlangs de beantwoording van de artikel 42 vragen (20R.00851) rondom armoedebeleid 
ontvangen. Gezien de interesse in de armoedegelden en de mogelijke gevolgen van corona 
ontvangt de raad binnenkort een overzicht van de geplande uitgaven van de armoedegelden. 
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4. Enveloppe Minimabeleid (€150.000) 
In de uitwerking van de taskforce werk en inkomen werd ook gekeken naar het mogelijk 
stopzetten danwel anders inrichten van bepaalde voorzieningen. Doel hiervan is met name om 
de voorzieningen in sommige gevallen efficiënter in te richten, in sommige gevallen om te 
onderzoeken of het mogelijk op een goedkopere manier kan. Voorbeelden zijn het stopzetten van 
de Tegemoetkoming Meerkosten Zorg (TMZ), omdat dit ook vergoed zou kunnen worden via de 
bijzondere bijstand. Dit betekent een besparing in de uitvoeringskosten van deze regeling. 
Mogelijk zou ook kunnen zijn de TMZ via de WMO te laten verlopen, waardoor er 
uitvoeringskosten bij Ferm Werk kunnen worden bespaard. Een ander voorstel is bijvoorbeeld 
om te kijken of de declaratieregeling voor kinderen volledig te beleggen is bij Stichting Leergeld.  
In de taskforce staan voor verschillende efficiencyslagen meerdere opties, die we graag samen 
met Ferm Werk, onze GR-partners en onze professionals uit de uitvoering bekijken. Ook bij deze 
uitwerking wordt er niet bezuinigd op kinderen. 

 

Bijlagen: 
 

Geen 

 

 


