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In de begroting wordt 8 jaar vooruit gekeken. Kan het college deze
vooruitblik ook met de raad delen?

Bolderdijk

19

Bestuur, dienstverlening en
veiligheid

Tijdens de begrotingscarousel vertelde de teamleider KCC dat hij 2.0 FTE Molkenboer
extra nodig heeft voor het goed laten functioneren van het KDC op het
gebied van het tegengaan van adressenfraude en persoonsfraude. Hij zei
erbij dat hij dit niet gekregen heeft, maar wel 0,6 FTE vrij kan maken omdat
er een 3-jarige dip in het aantal aanvragen paspoorten wordt verwacht.
Daarmee kan hij de ‘gaten vullen’ maar geen structurele verbeteringen
doorvoeren. Naar aanleiding hiervan hebben wij de vraag: op p19 staat in
de verschillenanalyse 2018-2019 een voordeel van €141.146 geboekt voor
loonkosten persoonsdocumentaties en dienstverlening. Waar komt dat
voordeel vandaan? Is een deel daarvan de 0,6 FTE die het KCC nodig
heeft om de ‘gaten te vullen’?

Geprognosticeerd wordt voor de jaren 2023 tot en met 2026 (= begroting
2019-2022 met mutaties uit coalitieakkoord):
jaarschijf 2023 € 1.214.141
jaarschijf 2024 € 621.585
jaarschijf 2025 € 35.409 en
jaarschijf 2026 -/- € 541.392
In verband met de significante daling van de aanvragen reisdocumenten
wordt voor 2019 minder uren hierop geraamd. Deze uren gaan wij inzetten
op adresfraudebestrijding.
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21

Bestuur, dienstverlening en
veiligheid

Budget PGA: was 200.086 (zie verschillenanalyse 2018-2019) en nu
176.500, inclusief streetconrnerwerk en ICT Systeem (bedragen
coalitieakkoord p21). Wat maakt dat er meer gedaan kan worden, voor
25.000 minder? En in het algemeen: Wat maakt dat taakveld veiligheid
ieder jaar met minder toe kan?
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fysiek beheer openbare ruimte De aanpak van de verkeersproblemen in Woerden west levert ook veel
winst op voor het verkeer uit de regio. Waarom dragen we als gemeente
de kosten alleen en pakken we het niet op als er co-financiering is?

Noorthoek
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23 en 25

fysiek beheer openbare ruimte Wanneer kunnen we een concreet plan van aanpak verwachten voor de
30km zones en hoe worden de wijk- en dorpsplatforms hierbij betrokken?

Noorthoek
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32

fysiek beheer openbare ruimte het groen is ecologisch en kwalitatief hoogwaardig. Wat is de
Bolderdijk
tijdsplanning?
fysiek beheer openbare ruimte Het gebruik van duurzame mobiliteit wordt aantrekkenlijker. Wat is de
Noorthoek
tijdsplanning? Wat wordt het beleid rondom de laadpalen en welke tijd kan
hieraan verbonden worden? Worden de laadpalen alleen na verzoek
gehonoreerd of worden ze " ingericht"? De term ' waar mogelijk'. is ook niet
echt SMART.
bodemdaling
Wat bedoelt het college met " het gebruik van wegen en de
Bolderdijk
landbouwpercelen in het buitengebied zijn aangepast aan de kenmerken
van de (veen)bodem.' ? Dit suggereert dat functie het peil gaat volgen en
dat we naar een extensievere vorm van landbouw gaan. Klopt dat?
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33

klimaatbestendig
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fysiek beheer openbare ruimte In 2022 komt in 50% van het bebouwd gebied geen wateroverlast voor bij Bolderdijk
buien tot 60mm/uur. Hoeveel ondergelopen kelders en tunnels accepteren
we bij deze doelstelling?
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Sociaal domein

Molkenboer

Waar moeten we aan denken bij het uitvoeringsplan hitte? Bomen hebben Bolderdijk
een temperatuurverlagend effect, hiervan gaan we er veel kappen. Welke
consequenties voorziet u voor het uitvoeringsplan hitte?

Kunt u een toelichting geven op het citaat “We zijn in Woerden nog teveel Weger
geneigd om bij het aanbod van zorg- en welzijnsvoorzieningen in te zetten
op behoud van zorgcontinuïteit”. Wanneer kunnen bestaande en
vastgelegde hulpverleningsrelaties worden beëindigd of gewijzigd?

Voor het jaar 2018 is het budget 203.500. Voor het jaar 2019 is het budget
176.500 en de jaren 2020-2022 is dat 150.000. De vermindering van het
budget m.b.t 2019 heeft te maken met enerzijds de post onvoorzien naar
beneden toe is bijgesteld (van 28.500 naar 15.000) en anderzijds een deel
van het ICT budget (13.500) al structureel in de begroting is opgenomen.
De vermindering van de kosten na 2019 heeft enerzijds ermee te maken
dat er over het algemeen minder budget naar veiligheid gaat en de
verwachtte wisselwerking tussen de outreachende partij en Buurtwerk dat
voorjaar 2018 is gestart.
We gaan met onze regionale partners in gesprek gaan over cofinanciering. Bij het onderzoek naar een oplossing voor het regionale
verkeer is de bereidheid van de regio om mee te financieren ook onderdeel
van het afwegingskader.
In de uitwerking van de verkeersvisie wordt bepaald
(wegcategoriseringsplan) welke wegen in 2030 in een 30 km/u zone vallen.
Dit wordt vervolgens meegenomen in reconstructies en groot onderhoud.
Voorafgaand aan deze werken vindt een participatietraject plaats. Hier
komt dus geen apart plan voor.
Binnen de raadsperiode
Beleid is in december 2017 vastgesteld, zie 17.010798.

De urgentie om bodemdaling remmende maatregelen te treffen wordt
gevoeld. Daarbij is aan meerdere knoppen te draaien.
Door o.a. het VIC in Zegveld wordt nu onderzoek gedaan naar alternatieve
natte teelten en onderwaterdrainage. Als dit succesvol blijkt en agrarische
ondernemers gaan hiermee aan de slag dan kan er deels inderdaad een
extensievere vorm van landbouw komen. Tegelijkertijd blijft gemeente
Woerden ook op zoek naar betere technieken om de infrastructuur in het
buitengebied langer op orde te houden. Daar hoort ook een discussie over
de belasting van de wegen bij, dit hangt weer samen met de
bedrijfsvoering in het gebied
De urgentie om bodemdaling remmende maatregelen te treffen wordt
gevoeld. Daarbij is aan meerdere knoppen te draaien.
Door o.a. het VIC in Zegveld wordt nu onderzoek gedaan naar alternatieve
natte teelten en onderwaterdrainage. Als dit succesvol blijkt en agrarische
ondernemers gaan hiermee aan de slag dan kan er deels inderdaad een
extensievere vorm van landbouw komen. Tegelijkertijd blijft gemeente
Woerden ook op zoek naar betere technieken om de infrastructuur in het
buitengebied langer op orde te houden. Daar hoort ook een discussie over
de belasting van de wegen bij, dit hangt weer samen met de
bedrijfsvoering in het gebied
Het uitvoeringsplan hitte bevat een plan om tot 2050 de veel warme
locaties in het bebouwd gebied te verkoelen door groene daken, groene
gevels en (grote) bomen. Bomen zorgen inderdaad voor schaduw en zijn
belangrijk om de gevoelstemperatuur te verlagen. Daarbij gaat het niet om
het aantal bomen, maar om de omvang van de kruin. Door een deel van
de dicht op elkaar staande bomen te kappen krijgen andere bomen juist de
ruimte om te groeien.
Het doel is in 2050 100% te halen. Dat betekent dat we in 2022 niet een x
aantal ondergelopen kelders en tunnels accepteren. Een deel van de
maatregelen kunnen we niet voor 2022 uitvoeren om die het meest
kosteneffectief via reconstructies gaan.
Dit citaat heeft betrekking op de omslag die wij willen maken van aanbod
en systeemgerichte dienstverlening naar vraaggerichte dienstverlening. Wij
willen de vraag van onze inwoners centraal stellen en niet het behoud van
organisaties of systemen. De omslag van aanbod naar vraaggericht en
beter aansluiten bij wat onze inwoners nodig hebben (lokaal en wijk- of
dorpsgericht) maken we op drie manieren namelijk:
1. Door als gemeente aan te sluiten bij de leefwereld van onze inwoners
en meer in de wijken en dorpen aanwezig te zijn
2. Door de subsidies te herijken (zie ook de volgende vraag)
3. Door ons maatwerkaanbod anders in te kopen: minder aanbieders,
meer strategische partners
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“Om ervoor te zorgen dat de voorliggende voorzieningen ook aansluiten op Weger
de behoefte van inwoners, worden de subsidierelaties met
welzijnsorganisaties vanuit een nulsituatie opnieuw ingericht”. Welke
criteria worden hierbij gehanteerd en hoe wordt de raad van deze operatie
op de hoogte gehouden.

Met deze maatregel wil het college bereiken dat de subsidies die wij
verstrekken maximaal aansluiten op de te bereiken maatschappelijke
opgaven. M.a.w.: welke inspanningen moeten wij subsidiëren om onze
resultaten, effecten en opgaven te bereiken. De nieuwe situatie gaat in
over drie jaar. Tot die tijd worden de subsidies met een zachte landing
afgebouwd. Dit gebeurd door in totaal nog steeds 100% van de subsidie te
verstrekken maar een deel van de subsidie om te zetten in een incidentele
subsidie. In 2019 krijgen de subsidiepartners 90% vast en 10%
incidenteel. In 2020 krijgen ze 80% vast en 20% incidenteel. Vanaf 2021
stopt de subsidie en wordt de gehele tender voor programma 3 opnieuw
opengesteld. Daarmee willen we vanaf 2021 met onze strategische
partners een duurzame en intensieve relatie opbouwen. Het college legt de
voorwaarden voor de nieuwe subsidietender (criteria) eerst voor aan uw
raad. Dat voorzien wij in 2019.
De organisaties worden tijdens de afbouwperiode intensief begeleid.
Hierover zijn alle organisaties geïnformeerd via een belactie en er is met
elke organisatie een individuele afspraak gepland. Het verdere proces voor
de komende periode wordt de komende periode uitgewerkt. U wordt
hierover periodiek geïnformeerd via voortgangsrapportages die wij
maandelijks verstrekken en via informatiebijeenkomsten.
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47 en 52

Sociaal domein

Wat gaat het college doen om aan het “eenvoudig communiceren naar
laaggeletterden”? Kan daarin ook de communicatie van Ferm Werk
worden meegenomen?

Molkenboer/ Er wordt geïnventariseerd hoe de inzet op vermindering van
Weger/
laaggeletterdheid nog beter op elkaar kan worden afgestemd. Of de
Becht
communicatie van andere partijen, zoals Fermwerk, daarin ook kan worden
meegenomen zal moeten blijken.
Wat is de reden dat alleen wordt ingezet op Sova-trainingen? We kunnen Noorthoek
Weerbaarheidstrainingen vallen wat ons betreft ook onder SoVa. We
ons ook trainingen op het gebied van Weerbaarheid voorstellen bij dit
vragen uit wat nodig is en zoeken daar aanbod bij. Het gaat hierbij wel om
resutaat. Of aandacht voor het uitvoeren van pestprotocollen e.d. Welke
het aanbieden van trainingen aan groepen kinderen die iets extra’s nodig
overwegingen liggen hieraan ten grondslag?
hebben, dus niet om reguliere trainingen aan schoolklassen over
bijvoorbeeld pesten. Dit is de verantwoordelijkheid van de school.
Kunnen voor de pilot “Praktijkonderteuners huisarts GGZ jeugd” niet gelijk Noorthoek
De invulling van de pilot is in overleg met de huisartsen tot stand gekomen.
al een uitrolplan maken voor alle praktijken? En: Waarom is er geen doel
Gezamenlijk is de voorkeur voor een start in de vier grote praktijken tot
opgenomen om verwijzing huisarts nr jeugd ggz af te laten nemen?
stand gekomen. Hiervoor zijn ook budgettaire redenen. Afhankelijk van de
resultaten wordt nagedacht over verdere financiering en uitrol.
Het doel van de pilot is het verbeteren van de samenwerking met de
huisartsen. Dit doel draagt bij aan de geformuleerde maatschappelijke
effecten. Uiteraard willen we graag als effect zien dat het aantal
doorverwijzingen naar JGGZ afneemt. Dit is ook zo benoemd richting de
huisartsen en gaan we monitoren in de pilotperiode.
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Sociaal domein

Wat gaat het college doen om voor alle kinderen en jongeren voldoende
speelplekken beschikbaar te krijgen? Hoe gaat u de bezuinigingen weer
goed maken? De inspanning is onduidelijk, graag concrete en meetbare
doelen, wat gaat u meer doen, waar gaat u meer op bezuinigen, waarop
het college ook afgerekend kan worden.
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Wat zijn zorgpercelen? Waarom willen we dit, wat is de tijdsplanning en
wat zijn de financiële baten/lasten hierbij?
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Wat is het tijdspad voor het project casemanagement? En welke
lasten/baten horen hierbij?

Becht/Bolder Het Uitvoeringsplan Spelen zoals vastgesteld door de raad voorziet in
dijk
voldoende speelplekken voor kinderen en jongeren. In de begroting 2018
is hierop bezuinigd en vanuit de Taskforce was ook een toekomstige
bezuiniging voorzien, waardoor het uitvoeringsplan niet gehandhaafd zou
kunnen blijven.
De raad heeft een motie aangenomen om in 2019-2022 de bezuinigingen
op spelen ongedaan te maken. Deze ambitie is budgetneutraal opgelost
binnen IBOR. De wijziging is doorgevoerd in de programmabegroting 2019
in programma 2. Het was echter administratief niet meer haalbaar deze
aanpassingen ook te doen in de paragraaf kapitaalgoederen (p. 177) voor
publicatie aan de raad.
Weger
Zorgpercelen zijn de verschillende categorieën op basis waarvan de zorg
wordt ingekocht. Zo is er een categorie basis GGZ, specialistische GGZ,
dagbesteding enzovoorts.
In feite zijn dit alle verschillende soorten maatwerk die we bieden. We
willen met elkaar een verschuiving realiseren van maatwerk naar
voorliggende voorzieningen. Deze inspanning moet ons hierbij helpen:
door het koppelen van voorliggende voorzieningen/subsidies aan
maatwerkproducten, kunnen we zien of we wel op het juiste inzetten.
Het koppelen op zich levert geen financiële baten of lasten op, maar helpt
wel bij de keuzes die we moeten maken voor het sociaal domein. We
hebben er daarom belang bij dit zo snel mogelijk te doen.
Weger
Het project toegang/ casemanagement kent een aantal fases. Op dit
moment wordt de laatste hand gelegd aan de verkenningsfase: was is
casemanagement/ “Begeleiding Dichtbij” en hoe pakt dit uit in een (nieuw)
Woerdense model voor de toegang tot het sociaal domein. Uw raad
ontvangt hierover in november nadere informatie. De tweede fase start
daarna met het beschrijven van de functieprofielen en de berekening van
de benodigde capaciteit. We gebruiken het jaar 2019 om (oa quick wins) in
te regelen en te oefenen met het nieuwe model van Woerdenwijzer. In het
jaar 2020 moet dit geïmplementeerd zijn.
Lasten/baten: in de taskforce sociaal domein is casemanagement als
business case opgenomen:
https://gemeenteraad.woerden.nl/zoeken/taskforce%20sociaal%20domein/
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Zijn er meer inspaningen/resultaten die verbinding houden met de
verbetering van de samenwerking 0e en 1e lijn dan de drie keer
opgevoerde POH GGZ jeugd? Wat is het tijdspad en wat zijn de
bijbehorende baten/lasten?

Noorthoek
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sociaal domein

Kunt u toelichten wat bedoeld wordt met en wat u wilt gaan doen met “een Noorthoek
basistraject GGZ”?
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sociaal domein

Wat is het “jeugdhulpstraatje Timon”

Noorthoek

In feite is elk geformuleerd resultaat afhankelijk van de samenwerking
tussen allerlei partijen. Daarom is ook opgenomen (eerste inspanning
pagina 52) dat we investeren in een beter netwerk in Woerden. Dit zit
bijvoorbeeld ook in inspanning 3 op pagina 46.
Ook dit is onderdeel van alle grote projecten: casemanagement, inkoop en
werken in de wijk. Binnen deze projecten worden tijdspaden en
baten/lasten benoemd.
De Jeugd-GGZ is onder te verdelen in basis J-GGZ en specialistische JGGZ. Een basistraject J-GGZ is een redelijk kortdurend hulpaanbod door
een 1e lijns jeugdpsycholoog. Tijdens een overleg met een aantal
aanbieders over de wachtlijsten in de J-GGZ werd als een oplossing
aangedragen om de basis J-GGZ ruimte te geven om twee kortdurende
behandeltrajecten achter elkaar te bieden. De verwachting is dat op deze
manier kosten voor een duurder specialistisch J-GGZ traject (bv bij Dokter
Bosman, Altrecht) voorkomen kan worden. De resultaten hiervan willen we
in de loop van 2019 evalueren.
Het “jeugdhulpstraatje Timon” is een vernieuwende vorm van jeugdhulp
met verblijf in Woerden. Het is een kleinschalige woonvorm in een
reguliere woonwijk, waarbij kwetsbare jongeren doorgroeien naar
zelfstandigheid. Als een jongere klaar is voor de volgende stap in
zelfstandigheid, verhuist de jongere naar een ander huis in dezelfde straat.
Overigens is recent bekend geworden dat de naam ‘Jeugdhulpstraatje’
wijzigt in ‘Perspectiefhuis’.
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Wat is het materieel controleplan zin? Waarom willen we dit, wat is de
tijdsplanning en wat zijn de financiële baten/lasten hierbij?

Weger

Er bestaan verschillende controles. Naast de formele controle bestaat er
ook de materiele controle. Met de MC wordt niet alleen de rechtmatigheid
maar ook de doelmatigheid van de geleverde zorg bij gecontracteerde
zorgaanbieders die ZIN (zorg in natura) leveren getoetst. Met
doelmatigheid bedoelen we of de zorg die is ingezet wel de meest
passende zorg was voor deze cliënt. Tevens wordt er gekeken of de
gedeclareerde zorg wel echt is geleverd. Waar in het verleden alleen
rechtmatigheid (controle op ingediende facturatie a.d.h.v. gemaakt
contractafspraken) extra aandacht kreeg, is er nu de mogelijkheid om ook
de doelmatigheid van de geleverde zorg met een betrouwbaarheid van
95% vast te stellen.
Baten/lasten: Kosten inhuur GZ psycholoog €100,- per uur en jeugdarts €
70,- per uur, inzet per persoon 24 uur, uitgaande van 3 onderzoeken per
jaar: € 4080,-. Verwachting is dat bij 1 op de 3 dossier onderzoeken
onterecht uitgekeerde zorggelden worden teruggehaald met een minimaal
terugvorderingsbedrag van 10.000 euro per onderzoek.
De kosten van een steekproefsgewijze externe controle worden verdeeld
naar rato o.b.v. de omzet van een zorgaanbieder per gemeente en komen
ten laste van de I&M UW begroting. Mocht er sprake zijn van een
specifieke controle dan worden de kosten toegerekend aan de gemeente
waar de cliënt woonachtig is.
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hoe helpt resultaat 2, het stijgend percentage beschikkingen WMO, het
maatschappelijk effect (meer kwaliteit en meer lokaal georiënteerde zorg,
binnen budget)? Wat wordt überhaupt met dit resultaat bedoeld?

Noorthoek/W Met dit resultaat wordt bedoeld dat PGB financiering niet (meer) wordt
eger/Becht
gestimuleerd (maar nog wel beschikbaar is). We verwachten daarom een
vermindering van het aantal PGB’s. In plaats van een PGB krijgen
inwoners ondersteuning door 1 van de gecontracteerde (lokaal
georiënteerde) zorgaanbieder. In tegenstelling tot PGB gefinancierde
zorgaanbieders, zijn er met gecontracteerde partners afspraken over de te
leveren kwaliteit.
We verwachten dat de verschuiving van PGB naar zorg in natura
budgetneutraal zal zijn.
Wat een mooie doelstelling om met 95% van de zorgmijders in contact te Weger
In de doelenboom staat benoemd dat met 95% van de inwoners over wie
komen. Maar hoe wordt dat bereikt en is de doelstelling niet erg hoog
een zorgwekkend signaal is binnen gekomen, effectief contact is gelegd.
gegrepen?
Dit is een hoog percentage omdat dit een doelgroep is die hoe dan ook
ondersteuning op enige wijze nodig heeft. Met andere woorden: geen
contact leggen is geen optie.
Dit betekent niet dat we met 95% van de zorgmijders in contact komen,
wel met inwoners over wie een zorgwekkend signaal binnenkomt.
Blz. 71 en blz. 81, 82 Ontzettend goed dat nu alle inwoners met een
Becht
Bevordering van participatie betreft zowel toeleiding naar betaald werk als
uitkering LO worden ondersteund ter bevordering van hun participatie.
het stimuleren van sociale en maatschappelijke participatie. Ferm Werk en
Maar hoe wordt dit aangepakt? En hoe verhoudt zich dit voornemen tot de
WoerdenWijzer verzorgen de uitvoering op dit terrein. In het kader van de
bezuinigingen op de participatie-consulenten bij Ferm Werk? En hoe
herinrichting van het sociaal domein wordt nagedacht over de
verhoudt zich dit tot de bezuinigingen op participatie. Als er minder inzet
taakverdeling tussen beide. Het klopt dat voor 2019 beperkte middelen
nodig is voor activiteiten gericht op arbeidsparticipatie (omdat het
beschikbaar zijn. Voor komend jaar wordt onderzocht hoe de beschikbare
economisch beter gaat), kunnen dan de bezuinigingen op begeleide
middelen meer effectief kunnen worden ingezet
participatie niet teruggeschroefd of verminderd worden?
(Nb. Het gaat niet om een bezuiniging op begeleide participatie maar om
het niet uitbreiden van het aantal participatieconsulenten)
Maatschappelijke opgave: Voor inwoners met een ondersteuningsvraag is Weger
Deze opgave gaat inderdaad gedeeltelijk (maar niet geheel) over
er een geschikte woning of (beschermde) woonvorm. (p 73-74). We
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang en de voorbereiding op
nemen aan dat dit de voorbereiding is op de decentralisatie beschermd
de taak die we per 2021 krijgen (aanvankelijk 2020). Beschermd Wonen
wonen per 1-1-2020. - Welk budget is hiervoor beschikbaar (zowel
valt binnen het taakveld WMO. Vooralsnog is hiervoor geen extra budget.
ambtelijke capaciteit voor voorbereiding als uitvoeringsbudget voor de
De ambtelijke inzet is in elk geval in 2019 binnen de huidige capaciteit te
fysieke voorbereidingen). - In welk taakveld vinden we dat terug? - Wat
realiseren. Tot de overheveling van middelen van het Rijk naar
doen we minder in het sociaal domein om dit te kunnen betalen?
regiogemeenten is de centrumgemeente Utrecht verantwoordelijk voor de
kosten die met beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang gemoeid
zijn. Over de kosten van pilots en verschuivingen binnen Beschermd
Wonen worden afspraken gemaakt met de centrumgemeente.
Daarnaast nemen we in andere lokale ontwikkelingen de behoefte van
inwoners met een psychische kwetsbaarheid mee. Eind 2019/begin 2020
leggen we uw raad een lokaal plan van aanpak Beschermd Wonen en
Maatschappelijke Opvang voor.
Werk en inkomen: - op p70 staat dat we een inhaalslag willen maken met Noorthoek/W In de programmabegroting is de begroting Ferm Werk 2019 één op één
garantiebanen, beschut werk en detacheringsbanen. Op p82 staat dat we eger/Becht
overgenomen. In die begroting staat een realistische maar ambitieuze
€486.676 voordeel halen uit Ferm Werk. Het huidige overschot bij Ferm
doelstelling voor het aantal beschutte werkplekken en het aantal
Werk komt voor een groot deel doordat we de garantiebanen en beschut
garantiebanen. Omdat de loonkostensubsidie voor deze plekken betaald
werk (tegen ons zin in) nog niet hebben ingevuld. Hoe kunnen we, als we
wordt uit het BUIG-budget is de rijksbijdrage niet voldoende (dit is al enkele
de doelstelling op p70 gaan halen, toch de bezuiniging op Ferm Werk
jaren het geval). In de programmabegroting is daarmee rekening
realiseren? - Op p82 staat ook dat we ons eigen participatiebudget laten
gehouden.
vervallen. Dit werd tot nu toe ingezet om mensen met een grote afstand tot
Wat betreft het eigen participatiebudget: dit is een budget dat los van Ferm
de arbeidsmarkt te laten participeren, bijvoorbeeld in vrijwilligerswerk. Met
Werk kan worden ingezet. De raad heeft bij de vaststelling van de
welke middelen maken we het resultaat op p71 waar?
programmabegroting gekozen voor scenario 2 waarin was opgenomen dat
het eigen participatiebudget wordt afgebouwd. Zie verder de
beantwoording van de vraag 26
Het terugdringen van het aantal gecontracteerde zorgaanbieders om
Weger
• Het project Inkoop is op meerdere plekken in de doelenbomen
kwaliteit te vergroten en beheersbaarder te maken op inkoop horen we in
opgenomen:
de begrotingscarousel als belangrijkste middel om geld vrij te maken
- Blz. 56
binnen het sociaal domein. - Waar vinden we dit project in de doelenboom
- Blz. 65
terug? - Hoe voorkomen we dat mensen onnodig en/of ongewenst van de
voor hen bekende zorgverlener moeten wisselen? (zorgcontinuïteit) • Zorgcontinuiteit: de wijze waarop zorg wordt ingekocht is momenteel nog
hoeveel geld levert het naar verwachting op en hoe stevig is die aanname?
onderwerp van gesprek en in voorbereiding met onze regionale partners.
Wij kunnen daarom geen definitief antwoord geven, maar wel toezegging
hierop terug te komen bij het bespreken van het programma van eisen
voor de aanbesteding.
• Kosten: aan het verminderen van het aantal aanbieders zijn in het
coalitieakkoord (en in deze begroting) geen bedragen opgehangen, anders
dan dat wij minder kosten voor contractmanagement verwachten. Wij
beogen wel de samenwerking te intensiveren en te verbeteren door het
aantal (nu 200) te verminderen. Het grootste financiële effect verwachten
wij door inwoners zelf beter te begeleiden (casemanagement) en als het
nodig is zaken te doen met minder aanbieders, waardoor de zorgpaden
korter worden (minder dure voorzieningen). Wij voorzien op die
ontwikkeling een structurele besparing van € 1.000.000,-.
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diversen

Sociaal
De routekaart naar inclusie is door de raad vastgesteld in 2017. Het project Becht
domein/onderwijs/economie/rui daar naartoe, Woerden Inclusief, zien we ook terug in de tekst van het
mte
coalitie-akkoord. Zijn de acties voortkomend uit de routekaart
meegenomen in de doelenboom? Waar zien we dat dan terug?

Het uitgangspunt voor het gehele sociaal domein is dat iedereen mee kan
doen. Dat wil zeggen dat alle inspanningen binnen het Sociaal Domein
inclusief uitgevoerd worden. Voor het sociaal domein zijn er dus geen
aparte ‘inclusie’- inspanningen maar zijn de acties vanuit de routekaart
Woerden Inclusief faciliterend en ondersteunend bij het op een inclusieve
manier uitvoeren van onze begroting.
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76 t/m 80

sociaal domein

We missen de gemeentelijke ondersteuning Wij zijn Woerden en
vluchtelingenwerk in hun werk. Verandert hier iets in of blijft het zoals het
is?
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77

sociaal domein

opgave 2 (werkgevers dragen verantwoordelijkheid om statushouders
Weger
mogelijkheden te bieden) en resultaat (vervullen van gewaardeerde rollen
in de samenleving als werk/opleiding nog niet mogelijk is) kloppen niet met
elkaar, staan zelfs enigszins haaks op elkaar. Wat verwachten we van
werkgevers?
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77 en 79

Sociaal domein
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81

De uitspraken dat statushouders dezelfde kansen op werk hebben als
andere Woerdenaren en de uitspraak dat alle statushouders tot
zelfredzame en veerkrachtige inwoners moeten uitgroeien lijkt niet
realistisch. Dit doet geen recht aan de geschiedenissen en de
problematieken waarmee de mensen naar Woerden komen. Kan er, op
basis van ervaringscijfers binnen en buiten Woerden, daarvoor een
realistische doelstelling worden geformuleerd, waarop het college ook
afgerekend kan worden? Welke ervaringscijfers zijn beschikbaar?
(Vergelijkbaar met: 80% moet zich na twee jaar verstaanbaar kunnen
maken in het Nederlands).
Hoe verhouden zich de bezuinigingen vanaf 2020 op wijkteams tot de
doelstellingen mbt wijkgericht werken op bijv. blz. 50, 60 en 61, 64, 71 en
75, 87? Als het beleid wordt waargemaakt, valt een stijging van de kosten
in 2020 toch eerder te verwachten dan de ingeboekte bezuiniging?

35

86-87

Cultuur

Ik mis het ontzorgen van organisatoren evenementen waar aandacht voor Molkenboer
is geweest in de raad. Gaan we hier wat aan doen?
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88

Economie

Wij zien 150K structureel voor herstructureringvanaf 2020. Met welk
ambitieniveau uit het raadsbesluit "herstructureringsporgramma
bedrijventerreinen gemeente Woerden 2018-20130" gaat het college aan
de slag?
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90

Economie

We missen bij de inspanningen bij dit maatschappelijk effect de aansluiting Becht
ferm werk. Welke rol/positie neemt FW hierbij in?
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91

Economie

39

91

economie

We missen de aansluiting van de binnenstadsvisie van de vestingraad.
Wat is de positie van de vestingraad bij het bereiken van een vitale
binnenstad?
Wat gaat de gemeente doen aan de introductie van een
loyaliteitsprogramma voor onze binnenstad?
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101

Economie
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101

economie

42

101

milieubeheer
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109

onderwijs en sport
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onderwijs en sport
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onderwijs en sport

46

112

Ruimtelijke ontwikkeling en
wonen

47

112 en 114 Ruimtelijke ontwikkeling en
wonen
112, 114,
Ruimtelijke ontwikkeling en
115
wonen
114, 115
Ruimtelijke ontwikkeling en
wonen
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Weger

Weger

Weger

Noorthoek

Becht

Becht

Samen met Vluchtelingensteunpunt Groene Hart, Wij zijn Woerden, Ferm
Werk, GroenWest en de gemeente hebben we drie wekelijks een
ketenoverleg.
Hierin worden de strategische punten en casussen besproken die
betrekking hebben op de integratie van de statushouders in brede zin.
Deze samenwerking wordt ook in 2019 gecontinueerd.
We verwachten van werkgevers dat zij statushouders een kans bieden
werkervaring op te doen. Dit gaat om werkfitte statushouders. Niet iedere
statushouder is arbeidsfit en geschikt om bij een werkgever betaald aan de
slag te gaan. In die situaties is vrijwilligerswerk of een snuffelstage mogelijk
en verwachten we van werkgevers dat zij daar de mogelijkheden voor
bieden.
Ferm Werk heeft een stevige ambitie geformuleerd m.b.t. de uitstroom.
Vanaf 2014 is circa 25% uitgestroomd naar werk of opleiding. De
prestatieafspraak met Ferm Werk geeft 50% uitstroom aan binnen 2 jaar.
De gemeente evalueert regelmatig met Ferm Werk in hoeverre de
prestatieafspraak realistisch is, tot op heden wil Ferm Werk deze ambitie
handhaven.

In het coalitieakkoord is structureel € 100.000,- opgenomen voor werken in
de wijk. Dit biedt ruimte voor de gemeente om aan te sluiten op logische
vindplaatsen in de wijk en de leefomgeving van onze inwoners.

In het evenementenbeleid 2017 wat door het college is vastgesteld is
opgenomen voor de grote evenementen dat er vooroverleg mogelijk is
waarin organisatoren ondersteuning kunnen vragen m.b.t. de aanvraag
van de vergunning. In de begroting is hier niets over opgenomen.
Het structurele budget van 150K zijn programmakosten. Met deze gelden
worden de verschillende herstructureringsplannen opgesteld en
begeleiding en onderzoek naar de benodigde schuifruimte bekostigd. De
herstructureringsplannen worden, zoals in het herstructureringsprogramma
aangegeven, ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Bij
deze besluitvorming wordt het ambitieniveau bepaald
Binnen de inspanning Herijking Woerden Werkt, wordt aansluiting gezocht
met de maatschappelijke effecten uit het Thema Werk en Inkomen,
programma 3.
Het actieprogramma wordt in samenwerking met de Vestingraad en andere
actoren voorbereid en opgesteld.

Het actieprogramma Binnenstad dat wordt opgesteld, bevat inspanningen
van betrokken partijen om de economie van de Binnenstad te versterken.
De introductie van een loyaliteitsprogramma is een van de mogelijke
activiteiten om dit te bereiken. De gemeente heeft hierbij vooral een
stimulerende rol.
Er wordt niet gerept over het mediabeleid. Is er nu een bevredigende
Molkenboer/ RPL/FM krijgt een structurele subsidie, welke is vastgesteld na de
financiële constructie met RPLFM afgesproken? Worden de rijksbijdragen Becht
ombuigingen in het kader van ‘sterke samenleving, slanke overheid’.
geheel overgedragen naar RPLFM? Wat gaan we verder doen tbv
RPL/FM merkt dat de kosten inmiddels aantoonbaar hoger zijn dan de
stimuleren onafhankelijke (onderzoeks-) journalistiek?
inkomsten in 2018. Wij zijn hierover in gesprek en zien mogelijkheden om
hen hierin tegemoet te komen. Na de herfstvakantie zal het college
hierover een collegevoorstel ter besluitvorming worden voorgelegd. Hierin
wordt de richtlijn van de VNG, alhoewel geen verplichting, bij de afweging
betrokken. De rijksgelden die wij ontvangen zijn geen gelabelde middelen.
Jurisprudentie geeft aan dat gemeenten hiervan mogen afwijken, mits
redelijk en billijk. Het collegevoorstel dat nu wordt voorbereid, is erop
gericht om onze wettelijke verantwoordelijkheden na te komen. Het
faciliteren van onafhankelijk ( onderzoeks) journalistiek is geborgd in de
wet openbaarheid van bestuur. In de praktijk betekent dat vragen van de
pers zoveel als mogelijk snel, zorgvuldig en volledig worden beantwoord.
Daarnaast faciliteren wij de opleiding journalistiek van de HU door mee te
werken aan de realisatie van www.hu.nl/woerden, een website waar
studenten hun vaardigheden kunnen trainen op basis van actuele
onderwerpen.
(bedrijventerrreinen) waarom eerst 125.000 bezuinigen om vanaf 2020
Noorthoek
In de raad van 22 februari 2018 is éénmalig een budget beschikbaar
weer te gaan investeren voor dit doel?
gesteld voor herstructurering bedrijventerreinen, betreffende
programmakosten. In de tabel op blz. 101 staat het verschil opgenomen
tussen 2018 en 2019. Dit bedrag heeft een relatie met de € 250.000,-- die
vanuit het Coalitieakkoord in de begroting (en tabel op blz. 101) is
opgenomen. Vanaf 2019 is € 150.000,-- jaarlijks begroot voor
programmakosten herstructurering bedrijventerreinen.
heeft het niet toekennen van de Rijkssubsidie tbv de gasloze wijk
Weger
Het niet toekennen van de Rijkssubsidie t.b.v. de gasloze wijk
Schilderskwartied nog geleid tot aanpassing van de gemeentelijke
Schilderskwartier heeft niet geleid tot aanpassing van de gemeentelijke
budgetten vor dit doel?
budgetten voor dit doel.
De uitgaven voor Sportbeleid en activering worden gehalveerd. Hoe wil het Noorthoek
In 2018 is incidenteel € 500.000,-- uitgegeven als financiële
college de doelen op het gebied van gezondheidsbeleid, gericht op
tegemoetkoming voor de (ver)bouw van het clubhuis van VV Kamerik als
preventie en het bevorderen van spelen, sporten en bewegen dan gaan
gevolg van de beoogde scholenbouw Kamerik op sportpark Mijzijde. Er is
realiseren?
dus geen sprake van een halvering van het budget.
Waarom is regel 4.2 bij de lasten niet gelijk met het raadsvoorstel (en
Becht
De bedragen die genoemd worden in het raadsvoorstel/-besluit over de
besluit) over toekomstbestendige onderwijshuisvesting?
Toekomstbestendige Onderwijshuisvesting, zijn niet 1 op 1 terug te vinden
in de begroting. De bedragen die in het voorstel worden genoemd, zijn een
optelsom van diverse budgetten uit diverse taakvelden die met het
toekomstbestendige onderwijshuisvestingsbeleid te maken hebben.
Andere budgetten blijven juist buiten dit beleid, zoals onder meer de
budgetten voor herstel van (vandalisme)schade en de kapitaallasten
eerste inrichting met onderwijsleerkpakket en meubilair.
Wat is SDE + Subsidie in de verschillenanalyse?
Bolderdijk
De SDE+subsidie wordt ontvangen voor het verduurzamen van de
sporthallen en sportzalen (zonnenpanelen)
Ziet het college ook begrenzingen aan de woningbouwambities, gezien
Weger
De plannen voor de kortere termijn kunnen binnen de rode countouren
onze positie in het Groene Hart?
worden gerealiseerd. Voor de verdere toekomst zijn wij afhankelijk van de
visie van de provincie en de verwachte woningbouwopgave
Zijn er mogelijkheden om bij de toewijzing van sociale huurwoningen in de Weger
De sociale huurwoningen worden in Kamerik en Zegveld reeds
kleine kernen meer te sturen op basis van kernbinding?
toegewezen via kernbinding.
Welke ambities zijn er voor jongeren en starters en voor ouderen met of
Weger
Realisatie 25% sociaal (huur/koop), levensloopbestendig bouwen en een
zonder zorg?
groot aandeel appartementen in de projecten.
Hoeveel sociale koopwoningen zijn er voorzien en waar?
Weger
T/m 2022 staan er 212 sociale koopwoningen, dit is 14% van de
nieuwbouwwoningen. Locaties vindt u in de strategische
woningbouwplanning.
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118

wonen en bouwen

waarom zijn de voorbereidngskosten Omgevingswet met ruim 4 ton
verlaagd?

Weger

De raad had voor de jaren 2017 en 2018 incidentele gelden beschikbaar
gesteld voor de invoering van de omgevingswet. Toen de inwerkingtreding
van de wet naar 2021 werd verschoven, is bij de begrotingsbehandeling
van 2018 aangegeven dat de verwachting was dat een gedeelte van het
beschikbaar gestelde budget kan worden doorgeschoven voor 2019 e.v.
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Algemene inkomsten

In het Berenschotrapport is uitgebreid ingegaan op het risico van de hoge
schuldenquote. Hoe vertaalt het college dit in relatie tot 'houdbare
gemeentefinanciën' en 'stringent begrotingsbeleid'? Hoe wordt ook deze
conclusie opgenomen in de doelenboom?

Bolderdijk
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Algemene inkomsten
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137

Verbonden partijen

Is er meer te zeggen over welk onderdeel van de algemene uitkering,
Bolderdijk
naast de IU Participatiewet en de IU Voogdij/18+, voor het sociaal domein
zou zijn bestemd? Bijvoorbeeld via de oude systematiek?
Waarom wordt gekozen voor een ander onderhoudscontract van de
Molkenboer
brandweerkazernes als dat € 85.000per jaar extra kost?

Stringent begrotingsbeleid heeft met name betrekking op het financieel
bewustzijn (niet meer uitgeven dan er binnenkomst). Houdbare
gemeentefinanciën betreft het totale financiële speelveld (zie kern
coalitieprogramma met hierin de uitgangspunten). Schuldquote is een
onderdeel hiervan. Het doel hiervan betreft de flexibiliteit van de begroting
en het renterisico. Over de schuldquote gaan wij in overleg met de
Auditcommissie.
In de Raads Informatie Brief over de mei circulaire bent u geïnformeerd
over de algemene uitkering
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140

Verbonden partijen

Is er een mogelijkheid om de bijdrage aan AGW te relateren aan
Molkenboer/
inwoneraantal? Wat zouden we daarvoor moeten doen? Wat zijn de voor- Becht
Op dit moment is het niet mogelijk de bijdrage te veranderen zonder de
en nadelen daaraan?
governance structuur aan te passen. Aanpassen naar inwonersaantal is
zou bovendien Woerden de junior partner maken in AGW. Dat is volgens
het college niet gewenst.
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144

Verbonden partijen

De begroting van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden moest van
2018 op 2019 flink omhoog worden gebracht. Wat is de te verwachten
langere termijnontwikkeling voor de begroting, is er nu wel stabiliteit te
verwachten en op welk niveau?

Noorthoek

In kadernota budgetperiode 2019-2022 en programmabegroting 2019 van
het recreatieschap is het meerjarenperspectief geschetst. De verwachte
langere termijnontwikkeling is dat de deelnemersbijdragen met ingang van
2020 stabiel zullen worden, waarbij de deelnemersbijdragen voor de
gemeente in deze budgetperiode 2019-2022 jaarlijks worden aangepast
aan de indexatie CPB en inwoneraantal.
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Verbonden partijen

Kunnen de kostenontwikkelingen van de GGD voor 2018-2222, of op z’n
minst tot 2020, in beeld worden gebracht?

Noorthoek
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150

Verbonden partijen

Gemeld wordt dat de omgevingswet tot hogere kosten voor de ODRU
zullen leiden, maar dat dit nog niet in de begroting is meegenomen. Zou
deze extra bijdrage, die zeker is, niet in de begroting moeten worden
opgenomen, ook al is de omvang nog niet geheel bekend. En welke
langere termijnontwikkeling wordt hier verwacht. Kan dat toegelicht
worden, of kan hierover een RIB worden aangeboden? Het gaat wel om
ongeveer € 97.000. Zou een begrotingswijziging met toelichting, bij de
begrotingsbehandeling, hiervoor niet gepast zijn.

Weger
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Verbonden partijen

Als gemeente doen we een jaarlijkse bijdrage aan de GGDrU. Zij werken
niet met een meerjarenbegroting. De bijdrage stijgt jaarlijks door loon- en
prijsontwikkelingen. Daarnaast kunnen er verhogingen zijn als gevolg van
nieuwe taken die de GGDrU voor het collectief uitvoert. Grotendeels zijn
dat wettelijk verplichte taken, bijvoorbeeld vaccinaties. Soms staan daar
inkomsten vanuit het gemeentefonds tegenover. Het kan ook gaan om
taken die de gemeente extra bij de GGD belegt, bijvoorbeeld een
spreekuur vrouwelijke genitale verminking.
De GGDrU voert een ombuigingsplan uit om de organisatie, bedrijfsvoering
en de digitalisering up to date te krijgen. Of er een, al dan niet incidentele,
extra bijdrage van de gemeenten nodig is voor de dekking van de
ombuigingen zal pas in de eerste helft van 2019 duidelijk zijn. Tot nu toe is
dat in de afgelopen 2,5 jaar niet nodig geweest.
In Kadernota 2020 ODRU (raad 22-11-2018) staat dat structurele effecten
van de Omgevingswet op formatie, huisvesting en benodigde
investeringen op IT-gebied nog niet bekend zijn en nog niet in de cijfers
kunnen worden verwerkt.
Voor milieu doen zich onvermijdelijke ontwikkelingen voor waardoor voor
2019 en verder een extra structureel budget van € 97.000 nodig is voor
ODRU-inzet. Het gaat om: meer milieuinzet in plannen en projecten, meer
klachten, nieuwe aandachtsgebieden als energiehandhaving en
asbestverwijdering, verplichte overdracht bodemtaken, taken indirecte
lozingen, BOR taken wet VTH, wegvallen provinciale subsidie externe
veiligheid. Op dit moment worden hierover gesprekken gevoerd. In voorstel
financiële stukken ODRU (april/mei 2019) wordt nader ingegaan op de
lange termijn milieu-ontwikkelingen.
Volgt nog
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weersendsvermogen en
risicobeheersing
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weersendsvermogen en
risicobeheersing
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weersendsvermogen en
risicobeheersing
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weerstandsvermogen en
risicobeheersing
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204

bijlage 7

Welke verklaring is er voor de, absoluut kleine maar relatief zeer grote,
Weger
budgetverhoging van de Stichting Urgentieverlening West-Utrecht?
We zien geen risico's geformuleerd op de stevige opgaven bij het instellen Noorthoek/W Over de grote projecten in het SD wordt maandelijks gerapporteerd.
van casemanagement, het wijkgericht werken, het verminderen contracten eger/Becht
Daarbij worden (indien nodig) knelpunten gesignaleerd, voorzien van
zorgaanbieders en de verschuiving 2e naar 1e naar 0e lijn. Waarom?
beheersmaatregelen en besproken in het management en met de
wethouders SD/het college.
Wat vreemd dat hier de reserve sociaal domein nog staat, als in hetzelfde Bolderdijk
Het opheffen van de reserve kan worden geëffectueerd nadat de raad
document het opheffen wordt aangekondigd. Het is toch gebruikelijk om de
hierover een besluit heeft genomen
consequenties van de voorgestelde maatregelen door te rekenen?
Waarom is daar nu niet voor gekozen?
De schuldenquote loopt op, de weerstandscapaciteit af, de
Bolderdijk
Een gezonde financiële huishouding heeft met meer factoren te maken. In
belastingcapaciteit bereikt zijn maximum. Hoe is dit te rijmen metde
de auditcommissie is afgesproken dat er voor dit onderwerp een opdracht
doelstelling van het college dat er een gezonde financiele huishouding
komt, waarbij leden van het auditcommissie participeren.
moet zijn?
Hoe moeten we de kosten van de dienstverlening €3,9 mln. zien ten
Bolderdijk
700.000 euro is de vergoeding voor de bedrijfsvoeringskosten (taakveld
aanzien van de baten vanuit Oudewater € 4,6 mln.?
overhead). Het overige deel is de loonkostenvergoeding van 3.905.435
euro dat wordt in mindering gebracht op de loonkosten van de teams op
de hulpkostenplaatsen. Het resterende loonkostenbedrag per team wordt
doorbelast naar de taakvelden van de gemeente Woerden.
Wat is de verklaring dat we in Woerden maar 2,3% hernieuuwbare
Weger
Op landelijk niveau wordt bijna 85% van de hernieuwbare elektriciteit
elekticiteit hebben, tegen een lndelijk gemiddelde van 12,6%. Wat doen we
opgewekt door windenergie en biomassa. In Woerden wordt hernieuwbare
daar aan?
elektriciteit enkel door zonne-energie opgewekt. In het coalitieakkoord is
aangegeven dat in 2019 een (ruimtelijk) afwegingskader voor grootschalige
energieopwekking in het buitengebied opgesteld gaat worden.
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bijlage 8

Waarom is er geen meerjarenoverzicht van de bijdragen van een aan
Oudewater? Wat heeft het in concreto gekost/opgebracht in de afgelopen
jaren en wat is de verwachting voor de komende jaren bij ongewijzigd
beleid?

Molkenboer

De gemeenten hebben in het verleden de kazernes niet overgedragen. Het
groot onderhoud blijft derhalve bij de gemeenten liggen. Het onderhoud
wordt conform de NEN normen uitgevoerd en de werkzaamheden zijn
daarop gebaseerd. Het schoonmaken gebeurde in het verleden door de
vrijwilligers en zal voortaan door professionele partners gebeuren

Het overzicht is dit jaar voor het eerst in de begroting opgenomen om op
een transparante wijze inzicht te gegeven in de geldstromen. Op basis van
de huidige inzichten zijn deze bedragen structureel, maar kunnen uiteraard
in de toekomst muteren. Dit is afhankelijk van de behoefte van onze
partner Oudewater

