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Taskforce Sociaal Domein 

Inleiding 

Wij presenteren drie scenario’s met daarin een breed scala aan keuzemogelijkheden. 

Hieronder treft u op hoofdlijnen een uiteenzetting van de scenario’s. 

 

Basisscenario 

Het basis-scenario voorziet in het door de raad gevraagde plan van aanpak voor een 

effectievere en efficiëntere uitvoering van het Sociaal Domein. Het plan lost de tekorten op 

binnen de exploitatie van programma 3 door herverdeling  van activiteiten en budgetten 

binnen het programma die in lijn liggen met de aanbevelingen uit landelijke en eigen 

evaluaties. Waar het op neerkomt is dat we het goedkoper doen waar het kan door 

algemene en voorliggende voorzieningen te steunen die bewezen beter zijn. Mensen krijgen 

meer kansen om mee te doen in Woerden. We zetten echter ook vooral in op het beter 

begeleiden van inwoners. Daarom voeren we casemanagement in, hierdoor kunnen we 

zowel onze inwoners als de aanbieders beter volgen. We willen een sociaal domein dat voor 

inwoners, zorgaanbieders en de gemeente zelf overzichtelijker is. Daarvoor gaan we 

intensiever samenwerken met minder partijen. Om het door de raad gevraagde duurzaam 

financieel perspectief te realiseren is een risicoreservering opgenomen om fluctuaties in de 

uitgaven van de open einde regelingen voor werk en inkomen, WMO en Jeugd binnen de 

exploitatie programma 3 op te kunnen vangen.  

 

Plus-scenario 

Het gedachtegoed achter het Plus-scenario is dat we echt aansluiten op de leefwereld van 

onze inwoners. Daarvoor is een investering nodig. Dat doen we door participatie, welzijn, 

werk, inkomen, jeugdhulp en Wmo-voorzieningen per wijk of kern aan te bieden. Dat geldt 

voor zowel de preventie, toegang (WoerdenWijzer/FermWerk), als het maatwerk. De 

ondersteuning van inwoners moet dus in hun eigen omgeving plaatsvinden en dat is op 

school of in de wijk. Verder gaan we, net zoals in het basis-scenario, inwoners beter 

begeleiden (casemanagement) en werken we intensiever samen met minder partijen. Om 

het door de raad gevraagde duurzaam financieel perspectief te realiseren is een 

risicoreservering opgenomen om fluctuaties in de uitgaven van de open einde regelingen 

voor werk en inkomen, WMO en Jeugd binnen de exploitatie programma 3 op te kunnen 

vangen.  

 

Min-scenario 

Voor dit scenario hebben wij ons voor alle taken en werkzaamheden in het Sociaal Domein 

afgevraagd wat de absolute minimale uitvoering is van de wet. Er ligt geen andere visie aan 

ten grondslag. Het resultaat is dat het gehele Sociaal Domein feitelijk wordt gestript en het 

minimaal verplichte niveau overblijft. De transformatie stopt. Dit levert een forse besparing 

op, maar heeft tevens verregaande gevolgen voor zorg en ondersteuning van inwoners. 

Inwoners zijn vooral op hun eigen kracht en op vrijwilligerswerk aangewezen. 

Inkomensvoorzieningen worden geschrapt of bijgesteld, voorliggende, algemene en 

preventieve voorzieningen verdwijnen en inwoners worden minder of niet begeleid door de 

gemeente. Dit vertaalt zich tevens in fors minder ambtenaren. Het scenario heeft als 

financieel risico (weglekeffect) dat inwoners een groter beroep doen op (duurdere) 
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maatwerkvoorzieningen. In dit scenario is geen risicoreservering opgenomen binnen de 

begroting. Overschrijdingen op opende einde regelingen moeten opgevangen worden uit de 

algemene reserve. 
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Toelichting  BasisToelichting  BasisToelichting  BasisToelichting  Basisscenarioscenarioscenarioscenario        
 

Het Sociaal Domein kreeg bij begrotingsbehandeling de opdracht om met een plan van 

aanpak een meerjarig sluitende begroting op te leveren. Het basis-scenario voorziet hierin. 

De taakstelling in de huidige begroting is € 0,6 miljoen. Het verwachte tekort bedraagt (bij 

het opstellen van de taskforce Sociaal Domein) € 1 miljoen. Het basis-scenario moet dus 

minimaal voorzien in een structurele besparing van € 1,6 miljoen t.o.v. de daadwerkelijk 

verwachtte uitgaven in 2017 zoals die in november 2017 aan de raad zijn gemeld.  Om het 

door de raad gevraagde duurzaam financieel perspectief te realiseren is een 

risicoreservering opgenomen om fluctuaties in de uitgaven van de open einde regelingen 

voor werk en inkomen, WMO en Jeugd binnen de exploitatie programma 3 op te kunnen 

vangen.  Voor de uitvoering van dit scenario stellen wij consequent de vraag: “Wat 

kan/moet er vanuit de uitvoering van de huidige begroting effectiever en efficiënter?  

Voorliggende voorzieningenVoorliggende voorzieningenVoorliggende voorzieningenVoorliggende voorzieningen    

Woerden is een gemeente met een sterke sociale structuur. Dat blijkt uit meerdere 

onderzoeken (bijvoorbeeld de monitor Sociale Kracht van de U10). Het basis-scenario breidt 

deze kracht uit en maakt het te gelde. De huidige begroting maakt al geld vrij voor minder 

(dure) maatwerkvoorzieningen en meer (goedkopere) vrij toegankelijke voorzieningen. We 

behouden wat we hebben, maar vullen het aanbod aan zodat meer mensen uit de 

samenleving meedoen (brede en actieve participatie). Daarbij is het een belangrijk criterium 

dat het extra aanbod dat we neerzetten goedkoper en beter is dan maatwerkvoorzieningen. 

Daarnaast doen wij inspiratie op bij andere gemeenten (best practices zoals Delft) die al hun 

subsidies opzegden om vervolgens opnieuw (en beter) uit te zetten. Hierdoor bereiken we 

onze doelen beter en het bespaart geld. 

De toegangDe toegangDe toegangDe toegang    

Zowel de landelijke evaluatie van de jeugdwet als onze eigen evaluatie van het Sociaal 

Domein wijzen uit dat de gemeente inwoners beter moet begeleiden in het Sociaal Domein. 

Casemanagement in vakjargon. Ook in Woerden zien we dat er in het Sociaal Domein weinig 

mensen uitstromen uit een maatwerkvoorziening en/of regeling. Eenmaal erin, kom je er 

moeilijk uit. Het is ons doel om inwoners te begeleiden naar een situatie waarin ze weer (zo) 

zelfstandig (mogelijk) functioneren. Dat dit kan, zien wij om ons heen. Het is dus ons doel om 

inwoners beter te begeleiden in de toeleiding naar en de afschaling van 

maatwerkvoorzieningen- en regelingen. 

Het maatwerkHet maatwerkHet maatwerkHet maatwerk    

Het aantal maatwerkvoorzieningen en de bijbehorende kosten moeten afnemen in het 

basis-scenario. Als het kan worden mensen geholpen met voorliggende voorzieningen en 

beter begeleid door WoerdenWijzer. Daarvoor is het niet alleen nodig dat we 

casemanagement invoeren, maar ook dat we ons in de samenwerking met zorgaanbieders 

concentreren op de zorgaanbieders die er echt toe doen. Met hen gaan we in gesprek over 

intensievere manieren van samenwerken. Goede afspraken moeten ertoe leiden dat meer 

mensen hun eigen leven kunnen leiden en breed meedoen in de samenleving zonder dat zij 

hiervoor structureel afhankelijk zijn van een zorgaanbieder. In dit scenario besparen we 

waar mogelijk op de kosten voor (de uitvoering van) inkomensregelingen. 
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UitvoeringskostenUitvoeringskostenUitvoeringskostenUitvoeringskosten    

Als WoerdenWijzer zelf meer inwoners gaat begeleiden, dan bespaart dit op de kosten voor 

maatwerkvoorzieningen. Het is onze veronderstelling dat deze transformatie budgetneutraal 

plaatsvindt. Het vergt echter wel andere competenties van het personeel. Daarom is het 

nodig dat we hiervoor trainen en werven. 

 

FinancieelFinancieelFinancieelFinancieel    

Om het door de raad gevraagde duurzaam financieel perspectief te realiseren is een 

risicoreservering opgenomen om fluctuaties in de uitgaven van de open einde regelingen 

voor werk en inkomen, WMO en Jeugd binnen de exploitatie programma 3 op te kunnen 

vangen.  Daarnaast is de taakstelling van €600.000 uit de begroting 2018 gerealiseerd. 
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2018 2019 2020 2021 2022 2023

Totaal -€                -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

Voorliggende voorzieningen 25.600-€     226.000-€      263.500-€      263.500-€      263.500-€      263.500-€      

1 Subsidies 150.000-€      187.500-€      187.500-€      187.500-€      187.500-€      

2 Regieondersteuning

3 GGD

4 Kwadraad

5 Verschuiving maatwerk-voorliggend 25.600-€     76.000-€        76.000-€        76.000-€        76.000-€        76.000-€        

6 Inclusie

7 Wijkgericht werken

8 Persoonsgerichte aanpak

9 Bevorderen Participatie FW

10 GGZ-voorliggend

Toegang 250.000-€  668.625-€      1.168.625-€  1.168.625-€  1.168.625-€  1.168.625-€  

11 POH jGGZ 168.625-€      168.625-€      168.625-€      168.625-€      168.625-€      

12 EROPAF

13 Gebiedsgericht

14 HAP/SEH/Apotheek

15 Casemanagement -250000 500.000-€      1.000.000-€  1.000.000-€  1.000.000-€  1.000.000-€  

Maatwerk voorzieningen 160.000-€  325.000-€      325.000-€      325.000-€      325.000-€      325.000-€      

16 alternatieven maatwerk

17 wonen  

18 Onderwijszorgarrangementen 75.000-€     150.000-€      150.000-€      150.000-€      150.000-€      150.000-€      

19 Aanpak armoedebestrijding 85.000-€     85.000-€        85.000-€        85.000-€        85.000-€        85.000-€        

20 Bijzondere bijstand

21 Declaratieregeling maatsch. Part.

22 Tegemoetkoming meerkosten zorg 90.000-€        90.000-€        90.000-€        90.000-€        90.000-€        

23 PGB

Organisatiekosten 125.000€  140.000€      235.000-€      235.000-€      235.000-€      235.000-€      

24 Uitvoeringskosten Ferm Werk 135.000-€      135.000-€      135.000-€      135.000-€      135.000-€      

25 Payroll gemeente 100.000-€      100.000-€      100.000-€      100.000-€      100.000-€      

26 WoerdenWijzer 2e lijns 125.000€  375.000€      

27 WoerdenWijzer 1e lijns

28 Sociaal Beleid

29 Schuldhulpverlening

30 Administratie en informatie

31 Management

32 Communicatie/regie op eigen gegevens 

Regionale inkoop Jeugd en Wmo 15.000-€        15.000-€        15.000-€        15.000-€        

33 Payroll regio

34 Detailcontrole

35 Verminderen aanbieders 15.000-€        15.000-€        15.000-€        15.000-€        15.000-€        

Financieel 310.600€  1.079.625€  2.007.125€  2.007.125€  2.007.125€  2.007.125€  

36 struct.  dekking 2018 310.600€  600.000€      600.000€      600.000€      600.000€      600.000€      

37 risicoreservering open einde regelingen 479.625€      1.407.125€  1.407.125€  1.407.125€  1.407.125€  

Basisscenario



7 

 

 
 



8 

 

Toelichting PlusToelichting PlusToelichting PlusToelichting Plus----scenarioscenarioscenarioscenario    ((((€3.332.000 structureel€3.332.000 structureel€3.332.000 structureel€3.332.000 structureel))))    
 

Het Sociaal Domein in de nieuwe vorm bestaat sinds drie jaar. Dat is erg kort. Het is dan ook 

nog niet klaar en er staan nog belangrijke ontwikkelingen op stapel. In het Plus-scenario 

kijken wij vooruit naar de ontwikkelingen die (nog) investeringen vereisen.  

 

Het centrale idee achter het Plus-scenario is dat we teruggaan naar de wijk/dorpskern. 

Voorzieningen sluiten aan op de directe leefwereld van inwoners. We helpen dichtbij huis 

door multifunctionele centra in te richten. WoerdenWijzer, FermWerk, zorgaanbieders en 

maatschappelijk werkers bieden ondersteuning, dagbesteding en begeleiding op maat en 

om de hoek. Dit is voor alle betrokkenen een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Voorliggende voorzieningenVoorliggende voorzieningenVoorliggende voorzieningenVoorliggende voorzieningen    

Ook in het Plus-scenario zetten wij de verschuiving van maatwerk naar voorliggende 

voorzieningen door. De huidige begroting voorziet reeds in investeringsruimte om 

initiatieven te starten voor begeleiding en dagbesteding die goedkoper en effectiever zijn 

dan maatwerkvoorzieningen. Daarnaast creëren we financiële ruimte door effectiever te 

subsidiëren. Zo zorgen we ervoor dat inwoners breed kunnen participeren in hun eigen 

omgeving. Vanwege de aanstaande decentralisatie van het beschermd wonen creëren we 

een voorliggende functie voor een GGZ-strippenkaart. 

De toegangDe toegangDe toegangDe toegang    

Uit zowel de landelijke- als uit onze eigen Woerdense evaluatie blijkt dat we inwoners beter 

moeten begeleiden. In het Plus-scenario sluiten wij op wijkniveau aan op de leefwereld van 

inwoners door ondersteuning, begeleiding en dagbesteding voorliggend aan te bieden. 

Daarnaast investeren wij in de voorzieningen voor huisartsen door een praktijkondersteuner 

jeugdGGZ voor de huisartsen beschikbaar te stellen. Voor het initiatief voor een 

HAP/SEH/apotheek stelt de gemeente een opstartbudget beschikbaar. Ook voor jongeren 

geldt dat we aansluiten op hun leefwereld. De onderwijszorgarrangementen worden 

uitgebreid naar alle Woerdense scholen. 

Het maatwerkHet maatwerkHet maatwerkHet maatwerk    

Eén van de belangrijkste ontwikkelingen in het Sociaal Domein is de decentralisatie van het 

beschermd wonen. De maatschappelijke opvang vindt niet langer voornamelijk in de regio 

plaats, maar gewoon hier in Woerden. Dat betekent concreet dat we woonvoorzieningen 

moeten bieden voor inwoners met sociale en geestelijke problematiek. Zover is het nog niet, 

daarvoor moeten we pro-actief investeren. 

UitvoeringskostenUitvoeringskostenUitvoeringskostenUitvoeringskosten    

Als WoerdenWijzer zelf meer inwoners gaat begeleiden, dan bespaart dit op de kosten voor 

maatwerkvoorzieningen. Het is onze veronderstelling dat deze transformatie budgetneutraal 

plaatsvindt. Het vergt echter wel andere competenties van het personeel. Daarom is het 

nodig dat we hiervoor trainen en werven. 
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FinancieelFinancieelFinancieelFinancieel    

Om het door de raad gevraagde duurzaam financieel perspectief te realiseren is een 

risicoreservering opgenomen om fluctuaties in de uitgaven van de open einde regelingen 

voor werk en inkomen, WMO en Jeugd binnen de exploitatie programma 3 op te kunnen 

vangen.  Daarnaast is de taakstelling van €600.000 uit de begroting 2018 gerealiseerd. 
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2018 2019 2020 2021 2022 2023

Totaal 260.000€  5.030.000€  4.332.500€  3.332.500€  3.332.500€  3.332.500€  

Voorliggende voorzieningen 25.600-€     629.000€      629.000€      629.000€      629.000€      629.000€      

1 Subsidies

2 Regieondersteuning

3 GGD

4 Kwadraad

5 Verschuiving maatwerk-voorliggend 25.600-€     76.000-€        76.000-€        76.000-€        76.000-€        76.000-€        

6 Inclusie

7 Wijkgericht werken

8 Persoonsgerichte aanpak

9 Bevorderen Participatie FW 625.000€      625.000€      625.000€      625.000€      625.000€      

10 GGZ-voorliggend 80.000€        80.000€        80.000€        80.000€        80.000€        

Toegang 150.000-€  331.375€      918.625-€      918.625-€      918.625-€      918.625-€      

11 POH jGGZ 168.625-€      168.625-€      168.625-€      168.625-€      168.625-€      

12 EROPAF

13 Gebiedsgericht 1.000.000€  250.000€      250.000€      250.000€      250.000€      

14 HAP/SEH/Apotheek 100.000€  

15 Casemanagement 250.000-€  500.000-€      1.000.000-€  1.000.000-€  1.000.000-€  1.000.000-€  

Maatwerk voorzieningen -€                2.630.000€  2.630.000€  1.630.000€  1.630.000€  1.630.000€  

16 alternatieven maatwerk 30.000€        30.000€        30.000€        30.000€        30.000€        

17 wonen 1.000.000€  1.000.000€  

18 Onderwijszorgarrangementen 1.600.000€  1.600.000€  1.600.000€  1.600.000€  1.600.000€  

19 Aanpak armoedebestrijding

20 Bijzondere bijstand

21 Declaratieregeling maatsch. Part.

22 Tegemoetkoming meerkosten zorg

23 PGB

Organisatiekosten 125.000€  375.000€      -€                    -€                    -€                    -€                    

24 Uitvoeringskosten Ferm Werk

25 Payroll gemeente

26 WoerdenWijzer 2e lijns 125.000€  375.000€      

27 WoerdenWijzer 1e lijns

28 Sociaal Beleid

29 Schuldhulpverlening

30 Administratie en informatie

31 Management

32 Communicatie/regie op eigen gegevens 

Regionale inkoop Jeugd en Wmo -€                15.000-€        15.000-€        15.000-€        15.000-€        15.000-€        

33 Payroll regio

34 Detailcontrole

35 Verminderen aanbieders 15.000-€        15.000-€        15.000-€        15.000-€        15.000-€        

Financieel 310.600€  1.079.625€  2.007.125€  2.007.125€  2.007.125€  2.007.125€  

36 struct.  dekking 2018 310.600€  600.000€      600.000€      600.000€      600.000€      600.000€      

37 risicoreservering open einde regelingen 479.625€      1.407.125€  1.407.125€  1.407.125€  1.407.125€  

Plus-scenario
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Toelichting MToelichting MToelichting MToelichting Minininin----scscscscenario (besparing van enario (besparing van enario (besparing van enario (besparing van € 6,€ 6,€ 6,€ 6,5555    miljoen)miljoen)miljoen)miljoen)    
 

Voor het min-scenario is gekeken naar de letter van de wet en de reikwijdte van Programma 

3 in de Programmabegroting. Het uitgangspunt is dat Woerden voldoet aan het wettelijke 

minimum, maar meer ook niet.  

 

Daarmee wordt het Sociaal Domein volledig gestript en blijft feitelijk de wettelijk verplichte 

minimale basis over. De bijzondere bijstand wordt teruggedraaid. Het declaratiefonds 

verdwijnt, evenals de tegemoetkoming van zorgkosten voor chronisch zieken en 

gehandicapten. Ook voorzieningen zoals de rechtswinkel en de voedselbank verdwijnen. 

Wat overblijft zijn puur de wettelijk verplichte voorzieningen zoals bijstand, hulpmiddelen, 

zorgvoorzieningen en huishoudelijke hulp.  

 

Voor de samenleving kent dit scenario een grote (negatieve) maatschappelijke impact. 

Inwoners missen belangrijke onderdelen van hun huidige zorg en ondersteuning. De 

transformatie stopt. Het financiële risico is tevens hoog. De kans bestaat dat inwoners die nu 

gebruikmaken van (te schrappen) voorliggende voorzieningen gebruik moeten maken van 

maatwerkvoorzieningen met de bijbehorende kosten als weglekeffect. 

Voorliggende voorzieningenVoorliggende voorzieningenVoorliggende voorzieningenVoorliggende voorzieningen    

In het Sociaal Domein besteedt Woerden ieder jaar ongeveer € 4,4 miljoen aan voorliggende 

voorzieningen. Van dit bedrag zijn de kosten voor de wettelijk verplichtingen zoals GGD-

deelname,  vrijwilligerscoördinatie, cliëntervaringsonderzoeken, onafhankelijke 

cliëntondersteuning  en mantelzorgondersteuning afgetrokken. Het restant van € 2,3 miljoen 

(subsidies + maatschappelijk werk) is opgevoerd als besparing, omdat er geen directe 

wettelijke grondslag is voor de uitvoering van de taken. Belangrijke onderdelen in de huidige 

uitvoering van het maatschappelijk- en welzijnswerk vervallen daarmee. Ook wordt de 

beoogde verschuiving van maatwerkvoorzieningen naar voorliggende voorzieningen niet 

uitgevoerd (€ 0,5 miljoen).  

 

Inwoners die momenteel gebruikmaken van de diensten van bijvoorbeeld Kwadraad, 

WelzijnWoerden, Handjehelpen, de dorpsplatformen, inloophuizen (Leger des Heils), de 

Rechtswinkel, stichting ontmoeting, slachtofferhulp, het thuishuis, de voedselbank, en vele 

anderen zullen voortaan op eigen kracht verder moeten of gebruikmaken van 

maatwerkvoorzieningen. 

De toegangDe toegangDe toegangDe toegang    

In dit scenario blijft de toegang tot zorg en ondersteuning vanuit de gemeente strikt beperkt 

tot een loketfunctie. Inwoners die zich melden krijgen (indien van toepassing) een 

beschikking. Er wordt niet geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van WoerdenWijzer. De 

aanbevelingen uit de evaluatie van het Sociaal Domein worden niet uitgevoerd. Inwoners 

worden niet begeleid en ondersteund door de gemeente.  

Het maatwerkHet maatwerkHet maatwerkHet maatwerk    

Door het wegbezuinigen van voorliggende voorzieningen en het niet verder ontwikkelen van 

de toegang, resteren er voor inwoners louter maatwerkvoorzieningen. Deze zijn waar dit 

wettelijk gezien mogelijk is versoberd. Dat geldt vooral voor de inkomensregelingen. De 

declaratieregeling wordt bijvoorbeeld stopgezet. Ook wordt er een lager PGB-tarief 
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opgevoerd. Het is onze verwachting dat dit scenario een hoog financieel risico heeft. Het 

ontbreken van begeleiding (toegang) en voorliggende voorzieningen zal leiden tot extra 

(dure) maatwerkvoorzieningen. De mate waarin kunnen wij niet kwantificeren.  

UitvoeringskostenUitvoeringskostenUitvoeringskostenUitvoeringskosten    

De gemaakte keuzes leiden in dit scenario tot een besparing van ruim € 1,4 miljoen op de 

ambtelijke organisatie van het Sociaal Domein. Er is geen accountmanagement meer nodig 

op subsidierelaties, er wordt minder beleid gemaakt en lopende projecten zoals Welzijn op 

recept, Valpreventie, POH jGGZ, Nuchter verstand, etc. worden gestopt. Ook de Sociaal 

Makelaars worden niet langer ingezet en ook de rest van de toegang (WoerdenWijzer) wordt 

afgebouwd tot er een organisatie resteert die slechts beschikkingen afgeeft. Ook het niet 

langer uitvoeren van (onderdelen van) de inkomensregelingen leiden tot minder 

uitvoeringskosten bij FermWerk. 

 

FinancieelFinancieelFinancieelFinancieel    

Het scenario heeft als financieel risico (weglekeffect) dat inwoners een groter beroep doen 

op (duurdere) maatwerkvoorzieningen. In dit scenario is geen risicoreservering opgenomen 

binnen de begroting. Overschrijdingen op opende einde regelingen moeten opgevangen 

worden uit de algemene reserve. 
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2018 2019 2020 2021 2022 2023

Totaal 1.117.000-€  3.585.367-€  4.619.577-€  6.523.577-€  6.523.577-€  

Voorliggende voorzieningen 782.000-€      797.803-€      915.013-€      2.851.013-€  2.851.013-€  2.851.013-€  

1 Subsidies 150.000-€      300.000-€      1.500.000-€  1.500.000-€  1.500.000-€  

2 Regieondersteuning 5.000-€           10.000-€        50.000-€        50.000-€        50.000-€        

3 GGD 7.500-€           15.000-€        75.000-€        75.000-€        75.000-€        

4 Kwadraad 79.500-€        159.000-€      795.000-€      795.000-€      795.000-€      

5 Verschuiving maatwerk-voorliggend 500.000-€      250.000-€      

6 Inclusie 120.000-€      120.000-€      

7 Wijkgericht werken 23.803-€        269.013-€      269.013-€      269.013-€      269.013-€      

8 Persoonsgerichte aanpak 162.000-€      162.000-€      162.000-€      162.000-€      162.000-€      162.000-€      

9 Bevorderen Participatie FW

10 GGZ-voorliggend

Toegang 40.000-€        80.000-€        80.000-€        80.000-€        80.000-€        80.000-€        

11 POH jGGZ

12 EROPAF 40.000-€        80.000-€        80.000-€        80.000-€        80.000-€        80.000-€        

13 Gebiedsgericht

14 HAP/SEH/Apotheek

15 Casemanagement

Maatwerk voorzieningen 295.000-€      1.347.564-€  1.452.564-€  1.452.564-€  1.452.564-€  1.452.564-€  

16 alternatieven maatwerk

17 wonen

18 Onderwijszorgarrangementen 150.000-€      291.000-€      291.000-€      291.000-€      291.000-€      291.000-€      

19 Aanpak armoedebestrijding 145.000-€      145.000-€      250.000-€      250.000-€      250.000-€      250.000-€      

20 Bijzondere bijstand 75.000-€        75.000-€        75.000-€        75.000-€        75.000-€        

21 Declaratieregeling maatsch. Part. 446.564-€      446.564-€      446.564-€      446.564-€      446.564-€      

22 Tegemoetkoming meerkosten zorg 290.000-€      290.000-€      290.000-€      290.000-€      290.000-€      

23 PGB 100.000-€      100.000-€      100.000-€      100.000-€      100.000-€      

Organisatiekosten -€                   1.260.000-€  2.072.000-€  2.040.000-€  2.040.000-€  2.040.000-€  

24 Uitvoeringskosten Ferm Werk 235.000-€      235.000-€      235.000-€      235.000-€      235.000-€      

25 Payroll gemeente

26 WoerdenWijzer 2e lijns 400.000-€      400.000-€      400.000-€      400.000-€      

27 WoerdenWijzer 1e lijns 405.000-€      565.000-€      565.000-€      565.000-€      565.000-€      

28 Sociaal Beleid 200.000-€      420.000-€      420.000-€      420.000-€      420.000-€      

29 Schuldhulpverlening 32.000-€        

30 Administratie en informatie 250.000-€      250.000-€      250.000-€      250.000-€      250.000-€      

31 Management 40.000-€        40.000-€        40.000-€        40.000-€        40.000-€        

32 Communicatie/regie op eigen gegevens 130.000-€      130.000-€      130.000-€      130.000-€      130.000-€      

Regionale inkoop Jeugd en Wmo 100.000-€      100.000-€      100.000-€      100.000-€      100.000-€      

33 Payroll regio 50.000-€        50.000-€        50.000-€        50.000-€        50.000-€        

34 Detailcontrole 50.000-€        50.000-€        50.000-€        50.000-€        50.000-€        

35 Verminderen aanbieders

Financieel

36 struct.  dekking 2018

37 risicoreservering open einde regelingen 

Min-scenario



15 

 

Toelichting Financiële knoppen 

1.1.1.1. SubsidiesSubsidiesSubsidiesSubsidies    
 

Toelichting 

• De totale beschikbare subsidie voor 2018 voor Programma 3 is € 2.485.142,-. 

• Daar moet € 769.500,- vanaf voor maatschappelijk werk (zie knop nr. 4).  

• Voor wettelijk verplichte voorziening vrijwilligerscoördinatie en 

mantelzorgondersteuning is een post opgenomen van € 215.000,-. 

 

Subsidielijst 
ASVB (sportclub Bredius) Stichting Jongerenproject Babylon 
Boogh Utrecht (De Paraplu) St Ontmoeting Thuishaven Delfshaven 
De Rijnhoven Stichting Present 
Dorpsplatform Harmelen Stichting Ruimte voor spelen 
Dorpsplatform Kamerik Stichting Samen voor Woerden 
Dorpsplatform Rijnoevers Stichting Slachtofferhulp Nederland 
Dorpsplatform Zegveld Stichting Sleutelclub Kamerik 
Handjehelpen regio Utrecht Stichting Thuishuis Woerden (automaatje) 
Inloophuis ’t Centrum (Leger Des Heils) Stichting Thuishuis Woerden (vrijwilligerscoördinator) 
Kwadraad Stichting Vluchtelingensteunpunt Het Groene Hart 
Ned. Patiënten vereniging Stichting Voedselbank Woerden 
Pretty woman Welzijn Woerden 
Rechtswinkel Woerden e.o. Wijkplatform Schilderskwartier 
St. Hervormd jeugdhuis De Meerpaal Wijkplatform Staatsliedenkwartier 
St Inloophuis Leven met Kanker Zwangerschap, baby en peuterplezier 
 

Min-scenario: 

Alle subsidies worden geschrapt met inachtneming van de wettelijke taken. In het 

eerstvolgende subsidiejaar kan 10% worden afgebouwd, gevolgd door 20% en daarna 100% 

in het derde jaar. Dat betekent dat maatschappelijke partners in bovenstaande lijst geen 

bijdrage meer ontvangen van de gemeente Woerden en de door hen uitgevoerde 

activiteiten vervallen, of alternatieve financiering nodig hebben. De maatschappelijke impact 

hiervan is hoog: inwoners verliezen hun (voorliggende) zorg en ondersteuning.  

 

Basis-scenario: 

Het totale subsidiekader wordt in drie jaar afgebouwd (zie min-scenario) om vervolgens 

opnieuw aan te besteden. Bij voorbeeldgemeenten (best practice)  resulteerde deze 

werkwijze in het herstellen van dubbelingen in het subsidiekader en meer focus op de door 

de raad beoogde doelen en resultaten. Het leverde tevens een besparing op van 25%. 

Voorzichtigheidshalve ramen wij hier de helft van die besparing (12,5%). 

 

Plus-scenario: 

Dezelfde werkwijze als in het basis-scenario: de subsidies worden in drie jaar afgebouwd om 

opnieuw aan te besteden. De potentiële winst wordt niet ingeboekt, maar per 

wijk/dorpskern gericht ingezet om inwoners in hun eigen omgeving te laten deelnemen aan 

de samenleving door voorliggende voorzieningen aan te sluiten op multifunctionele centra 



16 

 

met daarin ook de toegang tot zorg, ondersteuning, werk en inkomen en 

maatwerkvoorzieningen.  
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2.2.2.2. RegieondersteuningRegieondersteuningRegieondersteuningRegieondersteuning    
 

Toelichting 

 

• De kosten voor Regieondersteuning bedragen € 110.000,- per jaar. 

• Daarvan is € 60.000,- geraamd voor het verlenen van de 

regieondersteuning/onafhankelijke cliëntondersteuning zelf. 

• De overige € 50.000,- wordt ingezet om 1) regieondersteuning bekender te maken, 2) 

beter aan te sluiten op voorliggende voorzieningen. Daarom worden de 

regieondersteuners en ervaringsdeskundigen begeleidt en ondersteund door 3) 

Kwadraad en Welzijn Woerden. 

 

Min-scenario: 

De inzet van onafhankelijke cliëntondersteuning is wettelijk verplicht. De rest is optioneel. 

De subsidie aan Kwadraad en WelzijnWoerden kan daarom in drie jaar worden afgebouwd. 

Het afbouwen van deze vorm van regieondersteuning heeft mogelijk vergaande gevolgen. 

Woerden is met deze werkwijze landelijk (VNG) koploper. De voorbereiding met de 

uitvoerders (WelzijnWoerden en Kwadraad) heeft de nodige voorbereidingstijd gekend. In 

het huidige stelsel heeft een sterke regieondersteuning/cliëntondersteuning een duidelijke 

meerwaarde. Deze vervalt met bovenstaande besparing. 

 

Basis -scenario & Plus-scenario: 

In deze twee scenario’s zetten we de koers voort die we afgelopen jaar zijn ingeslagen. Er is 

geen reden om te veronderstellen dat een intensivering (plus-scenario) nodig zou zijn. We 

gaan er vanuit dat we met de werkwijze via Kwadraad en WelzijnWoerden de 

regieondersteuning goed inrichten en dat deze laagdrempelig en effectief is.  
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3.3.3.3. GGDGGDGGDGGD    
 

Toelichting 

 

• Verslavingspreventie kost € 16.942,-. Daaronder valt bijvoorbeeld de actie Nuchter 

Verstand. 

• Het opvoedspreekuur van de jeugd gezondheidszorg kost €  14.319,-. 

• De aansluiting van de jeugd gezondheidszorg op WoerdenWijzer kost € 44.484 

• De rest van de begroting van de GGD (ruim € 1,9 miljoen) wordt besteed aan wettelijk 

verplichte taken (GR). 

 

Min-scenario: 

Het volledig bedrag wordt ingeboekt, namelijk ruim € 75.000,-. Dit betekent concreet: 

1.  dat we de initiatieven voor verslavingspreventie vanuit de gemeente volledig 

stopzetten; 

2. de toegang tot de jeugd gezondheidszorg beperken en; 

3. dat de intermediair en afstemming tussen de jeugdgezondheidszorg en 

WoerdenWijzer vervalt. Op zichzelf is dat logisch in een min-scenario waarin 

WoerdenWijzer louter een loketfunctie vervult. 

 

Basis - & Plus-scenario: 

Op het gebied van de volksgezondheid geldt dat de gemeente reeds een doelmatige 

(sobere) koers vaart zonder veel bovenwettelijke inspanningen. We handhaven deze lijn in 

het basis-scenario en zien vooralsnog geen directe aanleiding om te investeren voor het 

Plus-scenario. 
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4. 4. 4. 4. Kwadraad Kwadraad Kwadraad Kwadraad     
 

Toelichting 

 

• De totale subsidie bedraagt € 795.000,-. 

• Daarvoor subsidieert de gemeente:  

o Algemeen maatschappelijk werk 

o De sociaal raadslieden 

o Het pedagogische bureau 

o De aansluiting bij WoerdenWijzer 

o De preventieve aanpak voor statushouders 

o Preventie schulden jongeren 

o Preventie voor (v)echtscheidingen 

 

Min-scenario: 

Het algemeen maatschappelijk werk is als begrip ingeburgerd, maar naar de letter van de 

wet niet verplicht. In het min-scenario wordt het totale bedrag daarom opgevoerd als 

bezuiniging. Ook hier geldt dat de subsidieverplichting in drie jaar kan worden afgebouwd 

(eerste jaar 10%, daarna 20% en 100%). 

 

Het behoeft geen betoog dat dit het leven van veel inwoners raakt. Maatschappelijk werkers 

en sociaal raadslieden begeleiden en ondersteunen veel inwoners die anders (verder) in de 

sociale problemen raken. Het is waarschijnlijk dat een substantieel deel van de doelgroep op 

termijn een beroep zal doen op maatwerkvoorzieningen. 

 

Basis - & Plus-scenario: 

De uitvoering van het maatschappelijk werk (en meer) door Kwadraad verloopt naar 

tevredenheid. Er is geen directe aanleiding om hierop te bezuiniging dan wel te intensiveren. 

Punt van aandacht in beide scenario’s wordt de aansluiting van Kwadraad op het nieuwe 

WoerdenWijzer (inclusief casemanagement). 
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5. 5. 5. 5. Verschuiving maatwerkVerschuiving maatwerkVerschuiving maatwerkVerschuiving maatwerk----voorliggendvoorliggendvoorliggendvoorliggend    
 

Toelichting 

 

• De huidige begroting voorziet reeds in dekking om voorliggende voorzieningen te 

ontwikkelingen. 

• In 2018 wordt er € 500.000,- geïnvesteerd. In 2019 € 250.000,-. 

 

Basis -scenario: 

De gemeente Woerden wil graag dat inwoners breed maatschappelijk participeren. Omdat 

we echter ook moeten letten op het tekort van het Sociaal Domein, hebben wij hier als 

uitgangspunt gehanteerd dat (nieuwe) voorliggende voorzieningen efficiënter moeten zijn 

dan maatwerk voorzieningen. Daarvoor zijn enkele businesscases opgesteld (o.a. samen met 

zorgaanbieders) voor dagbesteding, individuele begeleiding, begeleiding groep, kortdurend 

verblijf en vervoer. De investeringsruimte (€ 150.000,-) zit al in de begroting. Het rendement 

van de positieve businesscases (begeleiding groep en individueel en vervoer) is opgenomen 

in het basis- en plusscenario. 

 

Plus-scenario: 

In principe hetzelfde als het basis-scenario met als toevoeging dat het in deze variant 

essentieel is dat de voorliggende voorzieningen goed aansluiten op de gezamenlijke 

gebiedsgerichte benadering van de gemeente, voorliggende partijen en zorgaanbieders. 

 

Min-scenario 

In het min-scenario voeren we alleen wettelijk verplichte taken uit. Dat betekent dat we niet 

langer investeren in voorliggende voorzieningen. De gehele investeringsruimte in 2018 en 

2019 wordt dan ook opgevoerd als besparing, waardoor de positieve businesscases (die op 

lange termijn besparen) niet worden uitgevoerd. Hierdoor kunnen minder inwoners vrij 

toegankelijke en laagdrempelig gebruikmaken van begeleiding en vervoersmogelijkheden. 
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6.6.6.6. InclusieInclusieInclusieInclusie    
 

Toelichting 

• De begroting voorziet tweemaal in een investering van € 120.000,- voor Inclusie. Ten 

aanzien van 2018 zijn reeds verplichtingen aangegaan.  

 

Basis- & Plus-scenario: 

Inclusie wordt betaald uit programma 3 (middelen komen uit de Algemene Reserve), maar 

worden gemeentebreed ingezet. We gaan er daarom vanuit dat een afweging over het 

eventuele vervolg (of een intensivering van het project) niet vanuit het programma Sociaal 

Domein wordt uitgewerkt en daarom niet thuishoort in de taskforce Sociaal Domein. 

 

Min-scenario: 

De middelen staan op Programma 3 en zijn niet wettelijk verplicht. Daarom kan er worden 

bezuinigd (2019), of moet er dekking worden gezocht binnen de overige programma’s. 
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7.7.7.7. Wijkgericht werkenWijkgericht werkenWijkgericht werkenWijkgericht werken    
 

Toelichting 

• De begroting van wijkgericht werken is structureel € 269.013,- en niet wettelijk verplicht. 

• De begroting bestaat deels uit projectmatige en ambtelijke inzet, maar ook uit subsidies 

aan dorps- en wijkplatforms. 

• Voor 2018 en 2019 zijn verplichtingen aangegaan. 

 
Wijkgericht werken algemeen beleid Loonkosten 81.691 81.691 81.691 81.691 

Uitbesteed werk 77.000 77.000 0 0 

Projectenbudget 62.948 62.948 62.948 62.948 

Inwonersinitiatievenbudget 71.260 71.260 71.260 71.260 

Contributies en lidmaatschappen 621 621 621 621 

Subsidie Wijkplatform Molenvliet 8.958 8.958 8.958 8.958 

Subsidie Wijkplatform Schilderskwartier 4.632 4.632 4.632 4.632 

Subsidie Wijkplatform Snel en Polanen 8.017 8.017 8.017 8.017 

Subsidie Wijkplatform Binnenstad 4.836 4.836 4.836 4.836 

Subsidie Wijkplatform Bomen- en bloemenkwartier 6.413 6.413 6.413 6.413 

Subsidie Dorpsplatform Zegveld 2.647 2.647 2.647 2.647 

Subsidie Wijkplatform Staatsliedenkwartier 8.643 8.643 8.643 8.643 

Subsidie Dorpsplatform Kamerik 4.886 4.886 4.886 4.886 

Subsidie Dorpsplatform Harmelen 3.461 3.461 3.461 3.461 

  346.013 346.013 269.013 269.013 

 

Basis- & Plus-scenario: 

In beide scenario’s geldt dat wijkgericht werken in principe gemeentebreed wordt ingezet en 

wij ervan uitgaan dat het voldoet aan de door de gemeente gestelde ambities. 

 

Min-scenario: 

De middelen staan op Programma 3 en zijn niet wettelijk verplicht. Daarom gaat we er in dit 

scenario vanuit dat de middelen vanaf 2020 kunnen worden geschrapt. Daarom kan er 

worden bezuinigd, of moet er dekking worden gezocht binnen de overige programma’s. Dat 

geldt tevens voor de loonkosten.  
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8.8.8.8. Persoonsgerichte aanpakPersoonsgerichte aanpakPersoonsgerichte aanpakPersoonsgerichte aanpak    
 

Toelichting 

 

• Conform scenario 1 van het voorstel voor Programma 3 in de Programmabegroting 2018-

2021: de persoonsgerichte aanpak wordt gefinancierd vanuit Programma 3. 

 

Basis- & Plus-scenario: 

In beide scenario’s geldt dat de Persoonsgerichte aanpak in principe op Programma 1 

(Veiligheid) wordt ingezet. We gaan er daarom vanuit dat een afweging over het eventuele 

vervolg (of een intensivering van het project) niet vanuit het programma Sociaal Domein 

wordt uitgewerkt en daarom niet thuishoort in de taskforce Sociaal Domein. 

 

Min-scenario: 

De middelen staan op Programma 3 en zijn niet wettelijk verplicht. Daarom kan er worden 

bezuinigd, of moet er dekking worden gezocht binnen de overige programma’s. 
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9.9.9.9. Bevorderen participatie Bevorderen participatie Bevorderen participatie Bevorderen participatie     
 

Toelichting 

 

• Hieronder de kosten voor participatie van FermWerk 

 

 
 

 

Basis-scenario: 

Het basis-scenario gaat uit van (een efficiëntere) uitvoering van de huidige begroting. Bij de 

evaluatie van het Sociaal Domein adviseerde adviesbureau Hiemstra&De Vries om geen 

taken weg te halen bij FermWerk, omdat de baten niet opwegen tegen de frictiekosten. Dat 

is ook verwachting van de taskforce. Daarom is het elders beleggen of zelf uitvoeren van 

(participatie)taken niet uitgewerkt in dit scenario. 

 

Plus-scenario: 

Zoals het basis-scenario vermeldt is het onze verwachting dat de participatietaken elders 

niet efficiënter worden uitgevoerd. We hebben wel in kaart gebracht welke investering 

nodig is om gericht (maatwerk) activiteiten aan te sluiten op inwoners met een grote afstand 

tot de arbeidsmarkt.  

 

 

  

Kosten bevordering participatie huidig en plus scenario

huidig begroting plus verschil

Q4 2018 FW 2018 scenario tov begr

FW 2018

Grote geldstroom

Participatie 93.950        215.000     400.000     185.000       1)

Kleine geldstroom

Leer en ontwikkelcentrum 443.717     449.100     600.000     150.900       2)

consulenten werk & part 520.381     711.200     900.000     188.800       3)

consulent statushouders 58.854        -              -              -                4)

extra kosten Ferm Werk 100.000     100.000       5)

1.116.902  1.375.300  2.000.000  -           624.700       
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10.10.10.10.     GGZGGZGGZGGZ----voorliggendvoorliggendvoorliggendvoorliggend    
 

Toelichting 

 

• In de Quick Scan Sociaal Domein wordt door diverse partijen gevraagd om GGZ expertise 

algemeen beschikbaar te stellen. 

• Deze vraag wordt belangrijker door de decentralisatie van het beschermd wonen. 

Mensen met psychische en sociale problemen zullen in toenemende mate in hun eigen 

woonwijk en gemeente blijven wonen. 

• Deze problemen worden sneller gesignaleerd als voorliggende voorzieningen (zoals het 

maatschappelijke werk en de welzijnsvoorzieningen) een beroep kunnen doen op GGZ-

expertise. 

• De kosten worden geraamd op 1 fte HBO/WO-niveau ad € 80.000,- 

 

Basis- & min-scenario: 

Het uitbreiden van voorliggende voorzieningen met GGZ-expertise valt niet binnen de kaders 

van deze twee scenario’s (uitvoering huidige begroting en/of het wettelijk minimum). De 

GGZ-strippenkaart is een extra dienst die de gemeente financiert. De GGZ voor volwassenen 

wordt in principe gefinancierd door de zorgverzekeraars.  

 

Plus-scenario: 

De gemeente kan baat hebben bij een vlotte doorgeleiding van psychische problematiek. Als 

inwoners sneller bij hun zorgverzekeraar aankloppen voor psychische problemen, dan 

worden (meer) sociale problemen voorkomen. En daar gaat de gemeente dan weer over. De 

taskforce beschikt niet over het cijfermateriaal om de maatschappelijke baten betrouwbaar 

te berekenen. 
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11.11.11.11.     Praktijkondersteuners Huisartsen jeugd Geestelijke gezondheidszorgPraktijkondersteuners Huisartsen jeugd Geestelijke gezondheidszorgPraktijkondersteuners Huisartsen jeugd Geestelijke gezondheidszorgPraktijkondersteuners Huisartsen jeugd Geestelijke gezondheidszorg    
 

Toelichting 

 

• In VNG studie handelt de POH jGGZ ong. de helft van alle aanmeldingen zelf af (in plaats 

van ze door te sturen zoals daarvoor). De businesscase is daarom als volgt opgebouwd. 

 

- De basis GGZ vervalt (doet POH zelf) (is in Woerden een kwart) 

- Ten aanzien van de specialistische GGZ zou dan ook nog 25% vervallen, maar het is 

de verwachting dat een POH de meer toegankelijke (en goedkopere) trajecten 

overneemt en niet zozeer de (dure) specialistische. Daarom is niet 25% van het 

budget, maar 12,5% van het budget meegenomen.  

- In de huidige begroting zijn al € 150.000,- aan baten meegenomen voor de POH jGGZ 

- We gaan uit van 3 POH 

 

 
 

Basis- & Plus-scenario: 

De businesscase is in beide scenario’s opgenomen. Het is een goed idee dat vanuit de 

huidige begroting (en in het Plus-scenario) wordt uitgevoerd. De extra berekende baten 

worden opgevoerd als besparing. 

 

Min-scenario: 

Het uitgangspunt van dit scenario is dat de gemeente zich beperkt tot haar wettelijke taak. 

De financiering van de POH jGGZ is daar een uitbreiding van en daarom is het niet 

opgenomen in dit scenario. 

  

POH jGGZ

basis 2016 225000 225.000€   

sGGZ 2789000 0,125 348.625€   

Totaal 573.625€   

kosten POH 85000 3 255000

BC 318.625€   

Reeds in begroting 150000

168.625€   
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12.12.12.12.     EROPAFEROPAFEROPAFEROPAF    
 

Toelichting 

 

• De huidige gemeentelijke toegang (WoerdenWijzer) is ingericht als loket. 

• Omdat het soms goed kan zijn (bijvoorbeeld bij zorgmijders) om inwoners actief op te 

zoeken, is er een EROPAFTEAM. Dat zijn medewerkers die meer outreachend werken. 

• Het team bestaat uit 3 fte, waarvan een sociaal makelaar (zie financiële knop 26). 

• Per fte is gerekend met € 40.000,- aan personeelskosten. 

 

Basis- & Plusscenario: 

De werkwijze van het EROPAF-team is logischerwijs een meerwaarde voor het 

casemanagement en de gebiedsgerichte benadering van het basis- & plusscenario. De 

bezuiniging is daarom niet opgenomen in deze scenario’s. 

 

Min-scenario: 

Het actief en gericht opzoeken van inwoners met sociale problemen behoort niet tot de 

wettelijk verplichte taken in het sociaal domein. Daarom wordt het in dit scenario geschrapt. 
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13.13.13.13.     GebiedGebiedGebiedGebiedsgericht sgericht sgericht sgericht Multifunctioneel centrumMultifunctioneel centrumMultifunctioneel centrumMultifunctioneel centrum    
 

Toelichting 

 

• Het Plus-scenario voorziet in vijf multifunctionele centra (huizen van alles) in de 

Harmelen, Kamerik, Zegveld en Woerden. 

• Per centrum voorzien we structureel 50.000 euro aan extra lasten voor faciliteiten (huur, 

schoonmaak, kantoorinrichting, etc.) 

• Daarnaast is er een incidentele investering (stelpost) van 750.000 euro voor het inrichten 

en gebruiksklaar maken van de multifunctionele centra. 

 

Basis- & Min-scenario 

Het idee achter de gebiedsgerichte investering om dienstverlening en het 

ondersteuningsaanbod dichter bij inwoners te investeren komt niet overeen met het min-

scenario (alleen het wettelijk minimum). De benodigde investering en uitbreiding van de 

bestaande werkwijze komt niet overeen met het gedachtegoed achter het basis-scenario, 

namelijk een efficiëntere uitvoering van de huidige begroting. 

 

Plus-scenario 

Het per wijk/kern inrichten van een multifunctioneel centrum is het gedachtegoed achter 

het Plus-scenario. De dienstverlening en het ondersteuningsaanbod wordt optimaal 

aangesloten op de leefwereld van de inwoners, namelijk de school of de wijk. Het is tevens 

de kans om het aanbieden van (goedkopere) voorliggende voorzieningen optimaal te 

verbinden met (de toegang tot) zorg, ondersteuning, werk en inkomen.  
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14.14.14.14.     HAP/SEH/apotheekHAP/SEH/apotheekHAP/SEH/apotheekHAP/SEH/apotheek    
 

Toelichting 

 

• Diverse partijen die betrokken zijn bij het inrichten van een nieuwe HAP/SEH/apotheek 

in Woerden gaven aan dat de opstartkosten bij benadering 100.000 euro kost. 

 

Basis- & min-scenario: 

Het (voor)financieren/opstarten van een huisartsenpost, spoedeisende hulp of apotheek valt 

niet onder de wettelijke verantwoordelijkheid van de gemeente. Daarom is deze 

ontwikkeling niet meegenomen in deze scenario’s. 

 

Plus-scenario: 

Uit de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen blijkt dat dit een (raads)brede wens 

is.  
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15.15.15.15.     CasemanagementCasemanagementCasemanagementCasemanagement    
 

Toelichting 

 

• Het effect van casemanagement is moeilijk te berekenen. Daarom hebben we het op 

twee manieren geprobeerd.  

1. In de eerste berekening zijn de gemiddelde uitstroomcijfers van Utrecht West 

(met casemanagement) doorgerekend naar de zorgcijfers van Woerden (zonder 

casemanagement). Als we de uitstroompercentages van onze buurgemeenten 

toepassen op onze zorgdata, dan zien we een besparingsmogelijkheid van € 

925.000,-. 

2. De tweede berekening komt van het Verweij Jonker instituut die onderzoek deed 

naar de effectiviteit en efficiency van de Rotterdamse wijkteams. Hun conclusie 

was dat de wijkteams 11% efficiënter werkten dan maatwerkvoorzieningen. Als je 

dit cijfers toepast op de Woerdense maatwerkvoorzieningen (uitgezonderd van 

maatwerk waar het geen effect op zal hebben zoals de jeugdGGZ), dan zien we 

een besparingsmogelijkheid van € 1.100.000,-.  

• Voor de taskforce is het gemiddelde van de twee berekeningen genomen (structureel € 

1.000.000,-). 

• Het is onze verwachting dat het bieden van casemanagement in principe budget neutraal 

kan (WoerdenWijzer biedt zelf begeleiding ipv de zorgaanbieders). Er zijn echter wel 

aanloopkosten (zie knop 26). 

 

Basis-scenario: 

Uit zowel de landelijke evaluatie van de Jeugdwet als onze eigen lokale evaluatie van het 

Sociaal Domein blijkt dat we inwoners beter moeten begeleiden. Het inrichten van het 

casemanagement is een belangrijk knop in het basis-scenario.  

 

Plus-scenario: 

Ten opzichte van het basis-scenario wordt het casemanagement in het Plus-scenario 

gebiedsgericht ontwikkeld. Hiervoor verwijzen wij u naar financiële knop nr. 13.  

 

Min-scenario 

Het min-scenario gaat uit van een minimale taakopvatting. Er wordt daarom niet 

geïnvesteerd in het actief begeleiden en ondersteunen van inwoners door de gemeentelijke 

toegang, waardoor de beoogde baten ook niet worden ingeboekt. 

 

 

 

 

  



31 

 

16.16.16.16.     Alternatieven maatwerkAlternatieven maatwerkAlternatieven maatwerkAlternatieven maatwerk    
 

Toelichting 

 

• Niet alle vormen van maatwerk (zorg) zijn inzetbaar voor kleine kinderen. Vaak omdat 

kinderen nog niet zo goed kunnen uitdrukken wat ze van iets vinden. 

• Het is daarom een brede wens (bijv. consulenten en WoerdenWijzer) in het Sociaal 

Domein om speltherapie in te kunnen zetten. Speltherapie valt echter niet onder de 

Jeugdwet (=gemeente), maar onder de aanvullende zorgverzekeringswet 

(=zorgverzekeraar). 

• Veel ouders hebben zich niet aanvullend verzekerd. 

• Ook voor andere doelgroepen kan gelden dat voorzieningen uit (bijvoorbeeld) de 

aanvullende zorgverzekering niet bereikbaar zijn. 

 

Basis- & min-scenario: 

Het betalen van speltherapie (of andere alternatieven) valt niet onder de 

verantwoordelijkheid van de gemeente en is daarom niet uitgewerkt voor deze scenario’s. 

 

Plus-scenario: 

Het inzetten van bijv. speltherapie heeft mogelijk echt een toegevoegde waarde voor 

Woerdense kinderen en hun ouders. Daarom stellen we voor om speltherapie mogelijk te 

maken, maar wel met onderstaande (strenge) beleidsregels: 

- WoerdenWijzer toetst of speltherapie daadwerkelijk de beste voorziening is voor het 

kind. 

- Vervolgens toetsen we eerst of ouders/verzorgers aanvullend zijn verzekerd. 

- We gaan zo goed mogelijk na of ouders/verzorgers het niet zelf kunnen betalen. 

- Indien 1) speltherapie de beste voorziening is, 2) ouders/verzorgers niet zijn 

verzekerd en 3) het niet zelf kunnen betalen, dan beschikt de gemeente maximaal 12 

sessies. 

- We nemen een stelpost op van 30.000 euro (bijna 40 jongeren per jaar). 
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17.17.17.17.     WonenWonenWonenWonen    
 

• Wonen wordt de aankomende jaren een van de grootste uitdagingen voor de 

gemeente/het Sociaal Domein. Vanaf 2020 gaat de decentralisatie van het beschermd 

wonen in. De maatschappelijke opvang die nu nog is belegd bij centrumgemeente 

Utrecht komt dan over naar Woerden zelf.  

• Daarnaast zijn er meer ontwikkelingen op het gebied van “wonen” in het sociaal domein. 

Bijvoorbeeld dat mensen steeds langer thuis blijven wonen. 

• Uit een inventarisatie blijkt dat Woerden geen gebrek heeft aan intramurale instellingen 

(voor ouderen). Het probleem zit in de maatschappelijke opvang. De vraag/instroom 

vanuit Woerden is (veel) hoger dan het aantal voorzieningen. 

• De gemiddelde beschermd woonfunctie kost 53.000,- per jaar. Hieronder de 

inventarisatie. 

 

 
Basis- & min-scenario: 

De decentralisatie van het bescherm wonen gaat in vanaf 2020. Er komen ontegenzeggelijk 

kosten aan. Er is echter nog teveel onduidelijk. Het Rijk heeft de verdeelmodellen nog niet 

klaar. We weten dus nog niet hoeveel geld Woerden krijgt. Daarnaast weten we niet hoe 

snel de voorzieningen in Utrecht (en omgeving) worden afgebouwd. Tot slot kunnen we 

(samen met bijv. de woningbouwcorporatie) tussentijds wellicht al plaatsen realiseren. In 

het kort: de decentralisatie van het bescherm wonen gaat zeker (veel) geld kosten, maar we 

weten nu nog niet hoeveel. 

 

Plus-scenario: 

Net zoals bij de decentralisatie in 2015 investeren wij pro-actief en op tijd om de meest 

kwetsbare inwoners op tijd een (beschermde) woonplek te kunnen bieden. In aanloop naar 

2020 gaan we actief met zorgaanbieders in gesprek over hoe de het voorzieningenniveau in 

Woerden op orde kunnen krijgen. Daarvoor vragen wij en stelpost/reserve van tweemaal 

een miljoen. 

  

Doelgroep  Tekort  Randvoorwaarden Nieuw aanbod Overige oplossingen 

Alleenstaanden  4 tot 8 plekken  Thuishaven (ook voor 

andere doelgroepen) 

 

Jongeren  20 plekken Uitstroom bepaalt mede 

hoeveel plekken er 

vrijkomen en hoeveel 

extra plekken er dan nog 

nodig zijn.  

Groot tekort aan 

woonruimte voor 

uitstroom 

Thuishaven (ook voor 

andere doelgroepen) 

Gesprek aanbieders over 

meer aanbod 

Gemeentelijk vastgoed 

(tijdelijk) inzetten? 

Ouder(s) met 

kind(eren) 

4 tot 8 plekken Niet met elke andere 

doelgroep te mixen 

Thuishaven als het 1 

ouder met 1 kind is 

Afspraken direct (of zo 

snel mogelijk) 

beschikbaar hebben van 

woningen 

(Tiener) moeders 2 tot 4 plekken Niet met elke andere 

doelgroep te mixen 

Thuishaven (ook voor 

andere doelgroepen) 

Afspraken directe (of zo 

snel mogelijk) 

beschikbaar hebben van 

woningen 

Crisisbedden ntb Diversiteit, van 

GGZ/verslaafd tot (L)VG 

Niet iedereen te mixen 

Twee bedden Leger des 

Heils, Achterstraat 

Overleg diverse partijen 

over mogelijkheden 

crisisbed(den) 
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18.18.18.18.     OnderwijszorgarrangementenOnderwijszorgarrangementenOnderwijszorgarrangementenOnderwijszorgarrangementen    
 

Toelichting 

 

• De gemeente biedt in samenwerking met het onderwijs de onderwijszorgarrangementen 

aan. Dat betekent dat begeleiders (van jeugdzorg) aanwezig zijn op het voortgezet 

onderwijs en zonder tussenkomst van WoerdenWijzer, huisarts of andere verwijzer 

direct zorg en ondersteuning kunnen inzetten. 

• De onderwijszorgarrangementen kosten 361.000 euro. De baten (reeds ingeboekt in de 

begroting) worden voorlopig geraamd op 140.000 euro. De onderwijsinstelling betalen 

ong. 20.000 euro mee. 

• Echter, bijna de helft van de jongeren die worden geholpen komen niet uit Woerden. 

 

Basis-scenario: 

In het basis-scenario is het onze doelstelling om de huidige begroting doelmatiger uit te 

voeren. Daarom zetten wij in dit scenario de onderwijszorgarrangement voort, maar vervalt 

de inzet van zorg op scholen voor jongeren die niet uit Woerden komen. Deze jongeren 

moeten zich voortaan (gewoon) bij hun eigen gemeente, huisarts of jeugdarts melden. 

Woerden betaalt alleen nog maar voor jongeren uit de gemeente Woerden. 

 

Plus-scenario: 

Met de onderwijszorgarrangement worden jongeren direct, zonder bureaucratische hobbels 

en in hun eigen omgeving geholpen. In het Plus-scenario breiden we deze arrangementen 

daarom uit en bieden we het ook aan in het basisonderwijs (25 scholen).  

 

Min-scenario: 

Het aanbieden van onderwijszorgarrangementen is geen wettelijk taak en kan daarom 

worden geschrapt. De huidige afspraken lopen tot halverwege 2018 en zijn dus feitelijk per 

direct opzegbaar.  
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19.19.19.19.     Aanpak armoedebestrijdingAanpak armoedebestrijdingAanpak armoedebestrijdingAanpak armoedebestrijding    
 

Toelichting 

 

• De raad heeft in juni 2017 het nieuwe armoedebeleid vastgesteld. De raad heeft de 

keuze gehad in drie scenario’s. Er is gekozen voor scenario 3, waarin een 

maatwerkgerichte aanpak met betrekking tot ondersteuning van inwoners met 

financiële problemen wordt ingevoerd.  

 

Basis-scenario: 

Er zijn twee doelgroepen waarbij in het armoedebeleid stressreductie van groot belang is: 

inwoners met (kans op) herhaalde schuldenproblematiek en inwoners waarbij de situatie 

hen boven hun hoofd gegroeid is, zodat zij niet meer in staat zijn om de eigen regie over hun 

leven te voeren. Bij beperking tot deze twee groepen bepalen de consulenten van team 

Schuldhulpverlening aan wie zij coachende begeleiding gaan bieden. Inwoners kunnen zich 

dus niet zelf aanmelden voor een maatwerkgerichte aanpak. Hierdoor kan de omvang van 

de doelgroep en de hierbij behorende uitgaven beter beheerst worden. 

 

Plus-scenario: 

Het volledig uitvoeren van de nota armoedebeleid staat reeds in de begroting. 

 

Min-scenario: 

We voeren de out-reachende, coachende en begeleidende rol van de armoedebestrijding 

niet uit en beperken ons tot de wettelijke taak. De middelen voor de uitvoering van het plan 

vervallen. 
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20.20.20.20.     Bijzondere bijstandBijzondere bijstandBijzondere bijstandBijzondere bijstand    
 

Toelichting 

 

• In de uitvoering van de bijzondere bijstand van Woerden zit een aantal beleidsmatige 

afwegingen. 

• De uitvoering van regelingen is hoger dan het wettelijk minimum (bijvoorbeeld op 120% 

van het bestaansminimum. 

• Ook bepaalde regelingen voor Statushouders kunnen niet, of minder worden uitgevoerd. 

• FermWerk controleert het inkomen wel voor de uitvoering van de regeling, maar 

registreert deze niet. Het is daarom niet bekend welk deel van de doelgroep boven 

(bijvoorbeeld) de 100 of 110% van het bestaansminimum zit.  

 

Basis- & Plus-scenario: 

In het basis-scenario gaan we ervan uit dat de uitvoering van de huidige begroting het 

gewenste (uitkerings)niveau van de huidige regeling bevat. 

 

Min-scenario: 

We nemen aan dat er een efficiencyslag mogelijk is van ongeveer 10% door de regeling waar 

mogelijk terug te draaien naar het bestaansminimum en het versoberen van voorzieningen 

voor statushouders. 
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21.21.21.21.     Declaratieregeling maatschappelijke participatieDeclaratieregeling maatschappelijke participatieDeclaratieregeling maatschappelijke participatieDeclaratieregeling maatschappelijke participatie    
 

Toelichting 

 

• De declaratieregeling kost 446.000 euro en er maken 835 

inwoners/cliënten/huishoudens gebruik van. 

 

Basis- & Plus-scenario 

We gaan ervan uit dat in de uitvoering van de huidige begroting het gewenste niveau van de 

declaratieregeling is opgenomen. 

 

Min-scenario: 

Het declaratiefonds is een lokale regeling en niet wettelijk verplicht. In het min-scenario 

wordt het daarom volledig geschrapt. 
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22.22.22.22.     Tegemoetkoming Meerkosten ZorgTegemoetkoming Meerkosten ZorgTegemoetkoming Meerkosten ZorgTegemoetkoming Meerkosten Zorg    
 

Toelichting 

 

• Met de decentralisaties verviel de Wet tegemoetkoming chronische zieken en 

gehandicapten. Woerden voert nog wel een tegemoetkoming op de meerkosten van 

zorg uit voor deze doelgroep. 

• De regeling kost 80.000 euro en er maken 277 huishoudens gebruik van. 

 

Basis- & Plus-scenario 

We gaan ervan uit dat in de uitvoering van de huidige begroting het gewenste niveau van de 

TMZ is opgenomen. 

 

Min-scenario: 

Het TMZ is niet wettelijk verplicht. In het min-scenario wordt het daarom geschrapt. 
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23.23.23.23.     Persoonsgebonden budgetPersoonsgebonden budgetPersoonsgebonden budgetPersoonsgebonden budget    
 

Toelichting 

 

• Gemeenten moeten van de wetgever en de rechter hun tarieven goed onderbouwen. 

Ook voor PGB 

• Momenteel geldt in Woerden voor de Wmo dat iedereen 100% van het tarief voor Zorg 

in Natura (ZiN) krijgt. Voor de uitvoering van de Jeugdwet hanteert Woerden 

verschillende tarieven voor professionals en zorg vanuit het eigen netwerk. 

• Meer gemeenten hanteren dit onderscheid. In het toekennen van tarieven kun je 

verschillende kostencomponenten honoreren. Voorbeelden daarvan de cao (salaris), 

huisvesting, overhead, vervoer, etc.. Iemand uit het eigen netwerk heeft lagere kosten 

dan een zorgaanbieder met een gebouw, overhead en meer. 

 

Basis- & Plus-scenario: 

We gaan ervan uit dat in de uitvoering van de huidige begroting het gewenste niveau van 

het PGB is opgenomen. 

 

Min-scenario: 

Het is mogelijk om het PGB-tarief van de Wmo te versoberen. Momenteel wordt er niet 

geregistreerd bij wie het PGB wordt ingezet. We hebben dus geen betrouwbare cijfers. 

Daarom doen we de aanname dat op een totaal van (ongeveer) 800.000 euro de helft wordt 

ingezet (400.000) voor hulp uit het netwerk. Daar zou (conform jeugd) de helft (200.000) op 

kunnen worden bespaard. Echter, bij invoering van deze regeling kun je een weglekeffect 

verwachten. Inwoners zullen met een lager tarief sneller kiezen voor Zorg in Natura of zorg 

bij een professional. Daarom ramen we het weglekeffect op 50%. Resteert er een potentiele 

besparing van 100.000 euro. 
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24.24.24.24.     Uitvoeringskosten FermWerkUitvoeringskosten FermWerkUitvoeringskosten FermWerkUitvoeringskosten FermWerk    
 

Toelichting 

 

• In het min-scenario wordt de uitvoering van diverse inkomensregelingen sterk 

versoberd. Het is onze verwachting dat FermWerk daardoor 100.000 euro kan besparing 

op de uitvoeringskosten van deze (te schrappen) regelingen. 

• De eigen bijdrage van de gemeente aan de uitvoeringskosten van FermWerk is te hoog 

geraamd. Er kan 135.000 euro op worden bespaard. 

 

Basis-scenario 

De uitvoering van de huidige begroting maakt het mogelijk om de besparing op de 

gemeentelijke bijdrage in de boeken. In het basis-scenario kiest de gemeente ervoor om de 

inkomensregeling niet verder te versoberen, waardoor ook de mogelijke besparing op de 

uitvoeringskosten vervalt. 

 

Plus-scenario: 

De baten die de lagere bijdrage van de gemeente aan de uitvoering van FermWerk oplevert 

worden ingezet om de wijkgerichte werkwijze op te starten en te bekostigen. Daarbij sluit 

FermWerk aan bij de wijkgerichte (voorliggende) voorzieningen voor zorg en ondersteuning. 

 

Min-scenario: 

Als we alleen de wettelijke verplichtingen uitvoeren, dan kunnen beide voordelen worden 

ingeboekt. 
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25.25.25.25.     Payroll gemeente  Payroll gemeente  Payroll gemeente  Payroll gemeente      
 

Toelichting 

 

• Het Sociaal Domein van de gemeente kent hoge kosten aan payrolling. Dit blijkt ook uit 

de benchmark van Berenschot. Dat is een bewuste keuze, omdat het WoerdenWijzer-

model nog maar kort bestaat en het wellicht nodig is om de organisatie aan te passen. 

Payrolling biedt dan de gewenste flexibiliteit. 

 

Basis-scenario: 

Omdat het basis-scenario uitgaat van de meeste efficiency in de huidige begroting, worden 

in dit scenario de payroll-constructies omgezet naar aanstelling (in dienst) bij de gemeente. 

Dit bespaart voor het Sociaal Domein ruim 100.000 euro. Dit leidt mogelijk in de toekomst 

wel tot hogere kosten als er personeel (door nieuwe keuzes) moet afvloeien. 

 

Plus-scenario: 

In het Plus-scenario erkennen we dat het Sociaal Domein – en de daarbij horende 

organisatie – nog niet is uitontwikkeld. Daarom behouden we de gewenste flexibiliteit en 

accepteren we de hogere payrollkosten. 

 

Min-scenario: 

In het min-scenario vervallen de payrollkosten doordat het personeel afvloeit (zie financiële 

knoppen 26-28).  
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26.26.26.26.     WoerdenWijzer 2WoerdenWijzer 2WoerdenWijzer 2WoerdenWijzer 2
eeee    lijnlijnlijnlijn    

 

Toelichting 

 

• Alle drie de scenario’s hebben invloed op de organisatie van WoerdenWijzer 

 

Basis- & Plus-scenario: 

Voor het inrichten van casemanagement – waarmee we inwoners beter gaan ondersteunen 

en begeleiden – moet de gemeente medewerkers opleiden en werven. Werkprocessen en 

(misschien) registratiesystemen moeten opnieuw worden ingericht. Zowel met voorliggende 

voorzieningen als met zorgaanbieders moeten nieuwe werkafspraken worden gemaakt. 

Voor deze aanloopkosten is in totaal 500.000 euro geraamd in 2018 en 2019. Deze middelen 

zijn (gezamenlijk) voor de gehele organisatie van het Sociaal Domein, dus voor 

WoerdenWijzer 2
e
-lijn, 1

e
 lijn en de administratie/informatievoorziening. 

 

Min-scenario: 

Als Woerden alleen haar wettelijke taken uitvoert, dan vervalt de functie van de sociaal 

makelaars. Inwoners worden niet langer meer ondersteund. Als inwoners bij een aanbieder 

terechtkomen ontbreekt de regiefunctie die de sociaal makelaars hebben. Sociaal makelaars 

zijn geen hulpverleners. Ze zorgen ervoor dat iedereen bij de les blijft, zorg wordt 

afgeschaald of de juiste hulp wordt ingezet. Omdat er vaak van alles aan de hand is bij deze 

gezinnen, zorgt de sociaal makelaar dat het gezin op de rit komt.  
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27.27.27.27.     WoerdenWijzer 1WoerdenWijzer 1WoerdenWijzer 1WoerdenWijzer 1
eeee    lijnlijnlijnlijn    

 

Toelichting 

 

• Alle drie de scenario’s hebben invloed op de organisatie van WoerdenWijzer 

 

Basis- & Plus-scenario: 

Voor het inrichten van casemanagement – waarmee we inwoners beter gaan ondersteunen 

en begeleiden – moet de gemeente medewerkers opleiden en werven. Werkprocessen en 

(misschien) registratiesystemen moeten opnieuw worden ingericht. Zowel met voorliggende 

voorzieningen als met zorgaanbieders moeten nieuwe werkafspraken worden gemaakt. 

Voor deze aanloopkosten is in totaal 500.000 euro geraamd in 2018 en 2019. Deze kosten 

zijn uitgewerkt onder de financiele knop 26 (2
e
 lijn). 

 

Min-scenario: 

Als Woerden alleen haar wettelijke taken uitvoert, dan vervallen extra taken in de eerste lijn 

(integrale toegang en consulenten). Daarom bezuinigt dit scenario de kosten op externe 

inhuur in de eerste lijn.  
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28.28.28.28.     Sociaal BeleidSociaal BeleidSociaal BeleidSociaal Beleid    
 

Toelichting 

 

• Bij het team Sociaal Beleid werkt ruim 21 fte voor Woerden en Oudewater aan jeugd, 

wmo, werk en inkomen, volksgezondheid, wijkgericht werken, cultuur, sport, onderwijs, 

leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting. 

• We rekenen met de gemiddelde kosten van € 70.000,- per fte. 

 

Basis- & Plus-scenario: 

Voor beide scenario’s gaan we ervan uit dat de formatie van het team op orde is om de 

transformatie van het sociaal domein vorm te geven. 

 

Min-scenario: 

Bij het uitvoeren van het wettelijk minimum verdwijnt er een aantal taken, zoals: 

- Het subsidiebeheer in Programma 3 

- Het accountmanagement op (grotere) subsidierelaties 

- Beleidscapaciteit op Jeugd, Wmo, Werk, Inkomen, Volksgezondheid, Preventie en 

Voorliggende voorzieningen. 

- Beleidscapaciteit voor het projectleiderschap op projecten zoals Bewegen op recept, 

Valpreventie, het zorgpension, de POH jGGZ en meer. 

Met het niet uitvoeren van deze taken voor Woerden, bezuinigen we 6 fte. 
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29.29.29.29.     SchuldhulpverleningSchuldhulpverleningSchuldhulpverleningSchuldhulpverlening    
 

Toelichting 

 

• De huidige aanpak van schuldhulpverlening is ingezet met het beleidsplan 

schuldhulpverlening. Kern van het plan is dat de gemeente preventief en pro-actief wil 

helpen bij schulden. 

 

Basis- en Plus-scenario: 

Voor beide scenario’s gaan we ervan uit dat de formatie van het team op orde is om het 

beleidsplan uit te voeren. 

 

Min-scenario: 

Als de schuldhulpverlening zich concentreert op haar wettelijke taak, dan zou de formatie (€ 

65.000,-) voor preventieve activiteiten kunnen vervallen.  

 

Overigens is het niet ondenkbaar dat de uitvoering van het min-scenario juist een toename 

van schuldhulpverlening betekent. Immers, dit scenario bezuinigt ook de voorliggende 

(budget) voorzieningen weg. Inwoners worden niet meer door vrijwilligers geholpen met 

hun administratie, bonnetjes, etc. Ook de sociaal raadslieden worden weg bezuinigd in dit 

scenario. 
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30.30.30.30.     Administratie en informatieAdministratie en informatieAdministratie en informatieAdministratie en informatie    
 

Toelichting 

 

• De personele kosten voor administratie en informatie (voor Woerden en Oudewater!) 

bedraagt (2017) € 1,1 miljoen. 

 

Basis- en Plus-scenario 

Voor beide scenario’s gaan we ervan uit dat de formatie van het team op orde is om de 

administratie uit te voeren en de gewenste informatievoorziening vorm te geven. 

 

Min-scenario: 

Bij het uitvoeren de het wettelijk minimum (beschikkingen, facturen en berichtenverkeer) 

versoberen wij de administratieve controles (steekproefsgewijs ipv 100% controle) en 

vervallen de functies voor informatiemanagement en accountmanagement. Let op! Dit 

betekent dat de informatievoorziening (uitputting en prognoses) aan raad, college en 

organisatie vervalt en dat er tevens geen capaciteit beschikbaar is voor de afstemming met 

zorgaanbieders en FermWerk. 
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31.31.31.31.     ManagementManagementManagementManagement    
 

Toelichting 

 

• Het managementteam van het Sociaal Domein bestaat na april 2018 uit een directeur en 

vier teammanagers (WoerdenWijzer 1
e
 lijn, WoerdenWijzer 2

e
 lijn + RBL, Sociaal Beleid 

en Administratie en Informatie). 

 

Basis- en Plus-scenario’s: 

Ondanks dat het grote teams zijn, gaan we er in deze scenario’s vanuit dat de 

managementcapaciteit toereikend is om deze scenario’s uit te voeren. 

 

Min-scenario: 

Het management van het Sociaal Domein vindt dat keuzes in het min-scenario extreme 

gevolgen hebben voor het Sociaal Domein. Zowel inhoudelijk als organisatorisch. Ondanks 

dat er geen inhoudelijke aanleiding is om te bezuinigen op het management, stellen wij voor 

om uit solidariteit met het personeel ook een besparing van 10% op het management op te 

nemen.  
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32.32.32.32.     Communicatie met de inwoner/regieCommunicatie met de inwoner/regieCommunicatie met de inwoner/regieCommunicatie met de inwoner/regie    op eigen gegevens op eigen gegevens op eigen gegevens op eigen gegevens     
 

Toelichting 

 

• In januari 2018 besprak uw raad het dekkingsvoorstel voor de stijgende 

organisatiekosten in het Sociaal. Daarin zat onderstaande onderbouwing. 

 
� De ontwikkeling van Cumulus geeft een enorme impuls aan het verder op orde 

krijgen van de bedrijfsvoering. De opgenomen kosten zijn voor de verdere 
inrichting, vulling en het beheer van het nieuwe registratiesysteem. 

� Extra kosten voor het up to date houden van de nieuwe website. 
� De nieuwe site bevat een sociale kaart. Daarin worden alle zorgvoorzieningen 

voor inwoners (grafisch) overzichtelijk weergegeven. Het bedrag is voor de 
licentiekosten en het beheer van de  sociale kaart op nieuwe websit. 

� Verder ontwikkelen van de Inwonercloud zodat (meer) informatiebronnen 
kunnen worden aangesloten. 

� Communicatiebudget voor bredere bekendheid. Dat inwoners relatief 
onbekend zijn met WoerdenWijzer bleek bijvoorbeeld ook uit de evaluatie 
Sociaal Domein. 

€ 82.500,- 
 
 
€ 23.000,- 
€ 18.000,- 
 
 
€ 69.000,- 
 
€ 30.000,- 

 

 

Basis- en Plus-scenario: 

Voor beide scenario’s gaan we ervan uit dat de formatie van het team op orde is om 

inwoners, raad, college en organisatie te ondersteunen met de gewenste systemen. 

 

Min-scenario: 

Om aan de wettelijk plicht te voldoen is bovenstaande ontwikkeling niet nodig. De totale 

besparing komt op € 125.000,- (23.000+18.0000+69.000+30.000). 

 

Het gevolg van deze keuze voor het min-scenario betekent dat inwoners en de ambtelijke 

organisatie onvoldoende worden ondersteund door het registratiesysteem en de website en 

de sociale kaart. De inwoner heeft maar beperkte inzage- en regiemogelijkheden op 

zijneigen gegevens.  Daarnaast zullen er geen voorlichtingcampagnes gevoerd worden, De 

transformatie van het sociaal domein is in belangrijke data-gestuurd. Het is onze 

verwachting dat Woerden hier met de huidige systemen minder goed uitvoering aan kan 

geven. 
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33.33.33.33.     Payroll regioPayroll regioPayroll regioPayroll regio    
 

Toelichting 

 

• De inkoop- en monitoringsorganisatie Utrecht West (I&M UW) was tot vorig jaar 

gehuisvest in de gemeente Wijdemeren. Door het vertrek van Wijdemeren (en Weesp) 

uit de regio Utrecht West, valt I&M UW momenteel onder het opdrachtgeverschap van 

Woerden. 

• Door de onzekere regionale samenwerking zijn er nooit vaste werkplaatsen geregeld 

voor het personeel. Alles loopt via payroll. 

 

Basis- & Plus-scenario: 

De ontwikkelingen in het Sociaal Domein staan nog niet stil. In geen enkele gemeente. In 

Utrecht West hebben gemeenten verschillende samenwerkingsbehoeften. We gaan er 

daarom in deze scenario’s van uit dat de flexibele inrichting van de organisatie voldoet aan 

de wens van de deelnemende gemeenten. 

 

Min-scenario: 

De regio betaald € 114.000,- aan payrollkosten. Die kunnen worden bespaard als het 

personeel in vaste dienst komt. Dit heeft als risico dat Woerden vast zit aan het personeel 

als de regionale samenwerking stopt. Daar staat tegenover dat payroll als nadeel heeft dat 

het moeilijk is om gemotiveerd en bekwaam personeel te binden. De markt voor het 

aantrekken van inkopers en contractbeheerders is erg krap, ze hebben momenteel in 

principe de gemeenten met vaste contracten voor het uitzoeken.  
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34.34.34.34.     DetailcontroleDetailcontroleDetailcontroleDetailcontrole    
 

Toelichting 

 

• De regio Utrecht West voert detailcontroles uit voor de deelnemende gemeenten. 

Daarin wordt voor alle facturen (bijvoorbeeld) gecontroleerd of het opgestelde tarief 

gelijk is aan het overeengekomen tarief. Momenteel is 0,2 fte actief met detailcontrole. 

Dit leverde in 2017 ong. € 600.000,- op voor de regio. 

 

Basis- & Plus-scenario: 

Momenteel zijn er in de regio Utrecht West ruim 180 contractpartners. Dit maakt de 

controle intensief en de opbrengst vermoedelijk wat hoger. Niet alle contractpartners 

werken veel met de regio samen en niet alle contractpartners zijn ingesteld op de 

administratieve processen van de regio. Het basis- en plus-scenario bevatten het voorstel 

om het aantal contractpartners sterk te verminderen. Het is onze verwachting dat daarmee 

ook de foutmarges in het administratieve proces kleiner worden. 

 

Min-scenario: 

De inkoop blijft ongewijzigd in dit proces en de formatie voor detailcontrole wordt 

uitgebreid van 0,2 naar 1 fte. De regio verwacht dat de opbrengst van de detailcontrole kan 

stijgen naar een terugvordering van € 1.000.000,-. We gaan er vanuit dat het aandeel van 

Woerden in de extra vordering ongeveer € 50.000,- is.  
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35.35.35.35.     Verminderen aanbiedersVerminderen aanbiedersVerminderen aanbiedersVerminderen aanbieders    
 

Toelichting 

 

• Het aantal contractpartners (Jeugd/Wmo) is momenteel ruim 180. Uit de evaluatie van 

het Sociaal Domein blijkt dat zowel inwoners, als WoerdenWijzer en zorgaanbieders zelf 

dit niet prettig vinden werken.  

• Voor inwoners is het te onduidelijk wie welke zorg biedt en waar men naartoe moet. Ook 

voor consulenten is het niet altijd duidelijk wat er is ingekocht en met wie welke 

samenwerkingsafspraken zijn gemaakt. Datzelfde geldt overigens voor andere verwijzers 

zoals huisartsen en jeugdartsen. 

• Voor zorgaanbieders geldt dat het moeilijk is om je dienstverlening en werkprocessen 

aan te passen aan opdrachtgevers van wie je slechts een klein stukje van de taart krijgt.  

 

Basis- en Plus-scenario: 

In beide scenario’s gaat de gemeente het aantal contractpartners sterk reduceren om 

overzicht en betere werkprocessen te creëren voor inwoners, verwijzers en zorgaanbieders. 

Dit leidt ertoe dat er minder vraag is naar inkoop- en contractmanagement. 

 

Min-scenario: 

In dit scenario is de ambtelijke capaciteit wegbezuinigd om een andere inkoopwijze en 

nieuw contractmanagement vanuit de gemeente vorm te geven. De gemeente voldoet met 

een voor zorgaanbieders open inschrijving aan haar wettelijke plicht. 
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36.36.36.36.         Incidentele dekking 2018 structureel makenIncidentele dekking 2018 structureel makenIncidentele dekking 2018 structureel makenIncidentele dekking 2018 structureel maken    
 

Toelichting 

 

• In de begroting 2018 is een taakstelling €600.000 opgenomen. 

 

Basis- en plusscenario 

In beide scenario’s is de incidentele dekking uit begroting 2018 structureel gemaakt.  

 

Min-scenario: 

In dit scenario  vervallen de taken en is er dus geen structurele dekking nodig. 
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37.37.37.37.         Risicoreservering en herverdelingRisicoreservering en herverdelingRisicoreservering en herverdelingRisicoreservering en herverdeling    
 

Toelichting 

 

• Om het door de raad gevraagde duurzaam financieel perspectief te realiseren is een 

risicoreservering opgenomen om fluctuaties in de uitgaven van de open einde regelingen 

voor Werk en Inkomen, WMO en Jeugd binnen de exploitatie programma 3 op te kunnen 

vangen. Als basis in de begroting voor het maatwerk zijn de gerealiseerde uitgaven 2017 

genomen. Dit betekent dat budgetten in het maatwerk zijn bij- of afgeraamd.  

Maatwerkvoorzieningen zijn open einde regelingen. De daadwerkelijke uitgaven wijken 

daarom meestal in meer of mindere mate af van de begroting.  

 

Basis- en plus-scenario 

De huidige begroting bevat 6 ton aan taakstellingen voor het sociaal domein. Het tekort 

daarbovenop is 1 miljoen. De totale opgave voor het sociaal domein is daardoor 1,6 miljoen. 

De herverdeling binnen het basis-scenario is in totaal 2 miljoen. Er resteert daarom 4 ton (2 

miljoen – 1,6 miljoen), die wij inzetten als buffer voor afwijkingen op de 

openeinderegelingen (Jeugd, Wmo en Werk en Inkomen).  

 

Min-scenario: 

In dit scenario is geen risicoreservering opgenomen binnen de begroting. Overschrijdingen 

op opende einde regelingen moeten opgevangen worden uit de algemene reserve. 

 


