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Onderwerp:
Erratum op de programmabegroting 2014
Kennisnemen van:
De toevoegingen en wijzigingen op de programmabegroting 2014
Inleiding:
Bij het opstellen van de programmabegroting 2014, die wij u ter vaststelling hebben aangeboden, is een
aantal passages weggevallen en zijn enkele onjuiste gegevens opgenomen. In het bijgevoegde erratum
worden deze zaken hersteld.
Kernboodschap:
Uw raad wordt verzocht de bijgevoegde toevoegingen en wijzigingen op de aangeboden begrotingstekst
mee te nemen bij de vaststelling van de begroting.
Vervolg:
De programmabegroting is geagendeerd voor de commissie Middelen van 16 oktober en de
raadsvergadering van 31 oktober aanstaande.
Bijlagen:
Erratum op de programmabegroting 2014 (13i.04003)

De secretaris

De burgemeester

dr. G.W. Goedmakers CMC

V.J.H. Molkenboer

Erratum op de programmabegroting 2014 (13L03822)
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Onder het eerste tekstblok wordt toegevoegd:
"Binnen dit programma valt naast de aan Werk en Inkomen gerelateerde producten ook
WoerdenWijzer.nl. De vraagstukken van WoerdenWijzer.nl gaan over het gehele sociale domein en
betreffen onder andere de beleidsterreinen van de WMO, Werk en Inkomen, Schuldhulpverlening,
Begeleiding en Dagbesteding (AWBZ) en Jeugdzorg. WoerdenWijzer.nl loopt daarmee dwars door
meerdere programma's uit de programmabegroting heen."
Direct onder het kopje "Speerpunten" wordt toegevoegd:
Per juli 2013 is de gemeente Woerden gestart metWoerdenWijzer.nl. Het doel van WoerdenWijzer.nl
is dat inwoners van Woerden worden gestimuleerd en ondersteund om zelf oplossingen te vinden
voor vragen omtrent participatie, zelfredzaamheid, samenredzaamheid en het opvoeden en opgroeien
van kinderen. Daarbij wordt eerst gekeken naar het eigen netwerk, de eigen buurt, inzet van
vrijwilligers(organisaties) en indien nodig naar professionele inzet. Uitgangspunt hierin is dat wij er
vanuit gaan dat inwoners van Woerden zelf de regie voeren over hun eigen leven. Indien nodig
ondersteunen wij hen tijdelijk om de regie terug te pakken en daar waar dat nooit goed genoeg kan
plaatsvinden er duurzame oplossingen worden gevonden.
WoerdenWijzer.nl is de integrale toegang tot het sociale domein. Via de website en via de telefoon
kunnen alle inwoners oplossingen en antwoorden vinden op hun vraag. Via de integrale toegang vindt
registratie plaats van de opdrachtverlening aan gemeentelijk gefinancierde diensten. Daarnaast is
WoerdenWijzer.nl een dienstverlening aan die huishoudens die in zo'n complexe situatie zijn terecht
gekomen, dat hier regie over gevoerd moet worden. Hier wordt de werkwijze van 1 gezin, 1 plan, 1
regisseur toegepast. In 2014 wordt WoerdenWijzer.nl verder doorontwikkeld om voorbereid te zijn op
de decentralisaties die ingaan per 2015.
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Vóór het kopje "Inkomen" wordt ingevoegd:
WoerdenWijzer.nl
Wat willen we bereiken
• We willen een integrale toegang voor inwoners die hulpvragen hebben omtrent participatie,
zelfredzaamheid en het opvoeden en opgroeien van kinderen.
•
We willen de eigen kracht en het eigen netwerk en de inzet van vrijwilligers stimuleren.
• We willen de regierol van de inwoners versterken.
•

Eén gezin, één plan, één regisseur (sociaal makelaar), één ontschot budget.

Wat willen we bereiken concreet?
• Alle aanvragen voor Werk & Inkomen, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en
Schuldhulpverlening komen binnen bijWoerdenWijzer.nl of worden hier geregistreerd en binnen
24 uur doorgezet als opdracht naar de desbetreffende uitvoeringsorganisatie.
•
Minimaal 30% van de inwoners die contact opneemt met de telefonische toegang van
WoerdenWijzer.nl vindt zelf een oplossing bij de vraag, zonder inzet van een professionele
instantie.
•
Het aantal vrijwilligers dat in 2014 betrokken is bij huishoudens die worden ondersteund door een
sociaal makelaar neemt in zijn totaliteit toe tot 75. is.
•
Het aantal professionele instellingen dat betrokken is bij de huishoudens met een gezinsplan daalt
met 15%.
•
70% van de huishoudens is tevreden over de dienstverlening van WoerdenWijzer.nl, d.w.z. de
website, de telefonische toegang en de sociaal makelaars.
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Wat gaan we daar voor doen?
• We voeren het communicatieplan van WoerdenWijzer.nl uit.
• We maken afspraken met professionele instellingen over melding, opdrachtverlening en
terugkoppeling en leggen dit vast in een convenant en bilaterale afspraken.
• We stimuleren, waar mogelijk, alle inwoners die bellen met WoerdenWijzer.nl in het zoeken naar
oplossingen vanuit eigen kracht, eigen netwerk en met vrijwilligers.
• We kunnen 10.000 vragen beantwoorden via de telefoon.
• We stimuleren, waar mogelijk, alle huishoudens waar een sociaal makelaar bij betrokken is in het
zoeken naar oplossingen vanuit eigen kracht, eigen netwerk en met vrijwilligers.
• We kunnen 120 intakes uitvoeren (sociaal makelaars).
• We voeren een pilot uit in het kader van indicatievrije zorg.
• We voeren een pilot uit in het kader van ontschotting van budgetten en maken inzichtelijk welke
financiën naar een huishouden gaan.
• We evalueren WoerdenWijzer.nl na 1 juli bij de inwoners die gebruik hebben gemaakt van de
diensten en het rapport komt in december in de Raad.
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3e alinea:
"De raad is het bevoegde orgaan om te besluiten over toevoegingen en/of onttrekkingen aan reserves.
Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd te besluiten over toevoegingen en/of
onttrekkingen aan reserves."
wordt:
"De raad is het bevoegde orgaan om te besluiten over toevoegingen en/of onttrekkingen aan reserves.
Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd te besluiten over toevoegingen en/of
onttrekkingen aan voorzieningen."
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De tabel over de havengelden wordt vervangen door de volgende tabel:
Havengelden

Werkelijk 2012

Begroot 2013

Begroot 2014

Lasten
Baten
Saldo

€42.734,€ 32.826,€ 9.908,-

€51.990,€28.820,€23.170,-

€ 54.054,€ 38.820,€15.234,-
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De tabel over de belastingdruk wordt vervangen door de volgende tabel:
Belastingdruk
Aan onroerende-zaakbelastingen
Aan rioolheffing
Aan afvalstoffenheffing (meerp.)
Aan hondenbelasting
Totaal aan belastingen

2012
€250,00
€141,60
€255,00
€ 63,60
€710,20
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2013
€ 274,00
€ 151,20
€255,00
€ 63,60
€ 743,80

2014
€ 279,60
€163,80
€214,20
€64,80
€ 722,40

