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Motie – Vertrouwen in vrijwilligers in de informele zorg 
 
De gemeenteraad van Woerden in vergadering bijeen op donderdag 4 november 2021, gehoord de 
beraadslaging over het raadsvoorstel Programmabegroting 2022, 
 
constaterende dat: 
1. sinds 2021 een nieuwe manier van subsidiëren van vrijwilligersorganisaties in de informele zorg (het 

voorliggend veld) is gestart; 
2. vrijwilligersorganisaties moeten aantonen dat hun resultaten meetbaar zijn en gerelateerd aan de 

doelen vanuit de Maatschappelijke Agenda (resultaat 3.3.1); 
3. vrijwilligersorganisaties hiervoor veel plan- en verantwoordingsadministratie moeten laten zien;  
4. in de begroting nieuwe inspanningen zijn opgenomen om de monitor Sociaal Domein door te 

ontwikkelen, waaronder een verbeterde monitoring van de inzet en effectiviteit van informele 
ondersteuning (inspanning 3.2.1.1); 

5. de organisaties die informele zorg bieden meestal kleine organisaties zijn met een beperkte 
professionele capaciteit en heel veel vrijwilligers, 

 
overwegende dat: 
1. de gemeenteraad de vrijwilligers vooral dankbaar is dat zij omkijken naar Woerdenaren die hun zorg 

en ondersteuning nodig hebben; 
2. de motivatie van de vrijwilligers af kan nemen als er te veel administratie van hen gevraagd wordt; 
3. de wens tot monitoren van effectiviteit op gespannen voet kan staan met de motivatie en inzet van 

vrijwilligers; 
4. de beperkte professionele capaciteit vooral dient om vrijwilligerswerk te coördineren en faciliteren,  

 
verzoekt het college: 
1. bij het inrichten van de monitoring van de inzet en effectiviteit van informele ondersteuning te 

zorgen dat dit niet leidt tot onevenredig hoge administratieve lasten; 
2. in 2022 samen met de vrijwilligersorganisaties in de informele zorg concrete stappen te zetten in het 

terugdringen van de 
administratieve lasten; 

3. de raad over het resultaat hiervan 
in 2022 te informeren. 

 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
Marieke van Noort, Progressief 
Woerden 
Lia Noorthoek, ChristenUnie/SGP 
Birgitte van Hoesel, D66 
Hendrie van Assem, Inwonersbelangen 
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