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Onderwerp Impuls Jeugd/Wmo 1e tranche 

Nummer 
Z/21/034059 / 

D/21/045335 

Datum 

publicatie 
13 januari 2022  

Portefeuillehouder Wethouder Noorthoek Contactpersoon Suzanne van de Gein 

  

Gevraagd besluit 

De raad besluit:  

1. Vooruitlopend op de vaststelling van de Hervormingsagenda Jeugd door het Rijk de 
maatregelen zoals genoemd in bijlage 'Voorstel Impuls Jeugd/Wmo 1e tranche' 
(D/21/046918) vast te stellen:  

• Impuls sociale basis  

• Invoeren van een inkomenstoets huishoudelijke hulp  

• Onderzoek naar invoering huishoudelijke hulp als algemene voorziening  

• Impuls POH JGGZ/intensivering samenwerking overige partners (onderwijs, 0-4, 
JGZ)  

• Vereenvoudiging jeugdbescherming (intensivering bescherming in beweging, 
maatwerkbende en overige projecten)  

• Intensiveren doorbraakmethode en implementeren maatwerkbudget  

• Doorontwikkeling monitoring en sturing Sociaal Domein  

• Voorbereiding, implementatie en uitvoering van de (extra) maatregelen  
2. Van het in programma 3 van de begroting opgenomen gereserveerde budget van € 465.000 

een bedrag van € 356.000 beschikbaar te stellen.  
3. De overige extra Jeugdmiddelen van € 759.000 conform besluitvorming in de begroting 2022 

te reserveren voor de 2e tranche van de Impuls Jeugd/Wmo. 
4.  Bij de uitwerking van de 2e tranche van de Impuls Jeugd/Wmo de uitkomsten van de 

evaluatie van de Maatschappelijke Agenda en de Hervormingsagenda Jeugd te betrekken.  

Publieks-

samenvatting 

Wij stellen uw raad voor in te stemmen met het voorstel Impuls Jeugd/Wmo 1e tranche. 

Daarmee worden maatregelen in gang gezet die zorgen voor verbetering van de kwaliteit van de 

Jeugdzorg en Wmo in onze gemeente en beheersbaarheid van de kosten op de langere termijn. 

  

Procedure 

Deadline indiening 

technische vragen 
Woensdag 9 februari 

Beantwoording 

technische vragen 
Maandag 14 februari 

Behandelvoorstel Politieke Avond 17 februari en raadsvergadering 24 februari 

  

Suggestie gespreksonderwerpen 

Op basis van het gevraagde besluit stelt de griffie de volgende gespreksonderwerpen voor. Woordvoerders kunnen 

uiteraard ook andere gespreksonderwerpen aandragen: 

1. Worden met dit voorstel de gewenste maatregelen in gang gezet die zorgen voor verbetering van de kwaliteit 

van de jeugdzorg en Wmo in onze gemeente en beheersbaarheid van de kosten op de langere termijn? 

2. Is de raad voldoende overtuigd van de urgentie om het Sociaal Domein (financieel en inhoudelijk) houdbaar te 

maken (en dus de noodzaak om nu in te grijpen), mede gezien dat op dit moment nog niet bekend is of (en 

welke) financiële maatregelen het Rijk zal treffen voor de toenemende druk op de Wmo-ondersteuning en er 

bovendien in het nieuwe regeerakkoord een extra taakstelling op de jeugd is opgenomen?  
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Voorgeschiedenis 

Datum Link Onderwerp en relevante informatie 

23 december 2021 Raadsvoorstel 

Besluitenlijst 

 

 

Regionale Agenda Jeugd Utrecht West 2022-2025 en aankondiging 

raadsvoorstel impulsgelden Sociaal Domein 

Bij de bespreking van het raadsvoorstel Regionale Agenda Jeugd 

Utrecht West 2022-2025 tijdens de Politieke Avond heeft wethouder 

Noorthoek toegezegd de raad een raadsvoorstel te zullen voorleggen 

over impulsgelden. 

Naar aanleiding van de toezegging vanuit de Programmabegroting, in 

combinatie met de door wethouders De Weger respectievelijk 

Noorthoek aangekondigde raadsvoorstellen, is de volgende toelichting 

op de langetermijnagenda opgenomen: 

 

Uw raad wordt in het eerste kwartaal van 2022 een beknopt 

raadsvoorstel voorgelegd waarin de meest urgente maatregelen nader 

zijn uitgewerkt. Het betreft hier met name een intensivering van 

maatregelen die al in gang gezet waren vanuit de maatschappelijke 

agenda en strategische heroriëntatie. Voor uitwerking van de overige 

maatregelen wachten wij de hervormingsagenda vanuit het Rijk en de 

evaluatie van de Maatschappelijke Agenda (MAG) af. Ons voornemen is 

om de input vanuit de hervormingsagenda en evaluatie van de MAG in 

te brengen bij het op te stellen overdrachtsdocument als input voor het 

te sluiten coalitieakkoord. Dit akkoord vormt vervolgens de basis voor 

het nog op te stellen Sociaal Domein brede beleid voor de komende 

jaren, waarvan deze maatregelen onderdeel zijn. Wij verwachten dit 

Sociaal Domein brede beleid uiterlijk in het derde kwartaal van 2022 aan 

uw raad te kunnen voorleggen. 

26 oktober 2021 Begrotingscommissie 

Besluitenlijst 

Programmabegroting 

Aankondiging raadsvoorstel over de besteding van de extra gelden 

voor Jeugdzorg 

Tijdens de beeld- en oordeelsvormende bespreking van de 

Programmabegroting 2022 (sessie ‘Sociaal Domein’) heeft wethouder 

De Weger aangekondigd dat er in het eerste kwartaal van 2022 een 

raadsvoorstel komt over de besteding van de extra gelden voor 

jeugdzorg. 

 

In de Programmabegroting staat op pagina 6 het volgende: 

Aan een bedrag van € 465.000 wordt nader invulling gegeven op basis 

van een plan van aanpak. De overige middelen (600.000 euro) zijn 

voorlopig in programma 7 (Algemene Inkomsten) gereserveerd. Op basis 

van nadere planuitwerking worden deze middelen beschikbaar gesteld. 

Hiervoor wordt op een later moment een begrotingswijziging aan uw 

raad voorgelegd. 

30 september 

2021 

Bijeenkomst 

Presentatie 

Technische sessie over de prognose van de stijging van de kosten in 

het Sociaal Domein 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2021/02-december/20:00/D21039950-RV-Regionale-Agenda-Jeugd-Utrecht-West-2022-2025-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2021/02-december/20:00/Besluitenlijst-Politieke-Avond-2-december-Sessie-vergaderkamer.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Begrotingscommissie/2021/26-oktober/20:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Begrotingscommissie/2021/26-oktober/20:00/Besluitenlijst-begrotingscommissie-26-oktober-2021-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Begrotingscommissie/2021/26-oktober/20:00/D21036199-Raadsvoorstel-Programmabegroting-2022-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2021/30-september/20:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2021/30-september/20:00/Presentatie-themabijeenkomst-gemeenteraad-30-september.pdf
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Omdat in de Najaarsrapportage 2021 een extra bedrag wordt 

opgenomen voor stijgende uitgaven aan Wmo en Jeugd, heeft het 

college de raad hierover uitgebreid geïnformeerd in een technische 

sessie, voorafgaand aan de politieke bespreking van de 

Najaarsrapportage op 7 oktober. Voor de situatie in Woerden is een 

uitgebreide analyse gemaakt op basis van gedetailleerde cijfers uit de 

eigen dienstverlening. 

9 mei 2019 Raadsvergadering 

Politieke Avond 

 

Maatschappelijke agenda Sociaal Domein 2019-2022 

Op 11 april 2019 heeft de raad tijdens de Politieke Avond gesproken 

over de maatschappelijke agenda Sociaal Domein 2019-2022 (MAG). 

Besluitvorming heeft plaatsgevonden op 9 mei 2019. Hierbij zijn de 

amendementen ‘tegengaan polarisatie’ (Progressief Woerden en 

Inwonersbelangen) en ‘bestrijden eenzaamheid’ (Progressief Woerden, 

Inwonersbelangen, VVD en Fractie Bakker) aangenomen. 

   

regelgeving 

naam en link relevante artikelen en informatie 

Artikel 189  

Gemeentewet 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Voor alle taken en activiteiten brengt de raad jaarlijks op de begroting de bedragen die 

hij daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de financiële middelen die hij naar verwachting 

kan aanwenden.  

2. De raad ziet erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Hiervan kan 

hij afwijken indien aannemelijk is dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting 

in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht. 

3. Behoudens het bepaalde in de artikelen 208 en 209 kunnen ten laste van de gemeente 

slechts lasten en daarmee overeenstemmende balansmutaties worden genomen tot de 

bedragen die hiervoor op de begroting zijn gebracht. 

4. Het begrotingsjaar is het kalenderjaar. 

 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/9-mei/20:00/raadsvoorstel-Maatschappelijke-agenda-sociaal-domein-2019-2022
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2019/11-april/20:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/09-mei/20:00/amendement-tegengaan-polarisatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/09-mei/20:00/amendement-bestrijden-eenzaamheid.pdf
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=IV&hoofdstuk=XIII&paragraaf=1&artikel=189&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=IV&hoofdstuk=XIII&paragraaf=1&artikel=189&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2022-01-01#TiteldeelIV_HoofdstukXIII_Paragraaf3_Artikel208
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2022-01-01#TiteldeelIV_HoofdstukXIII_Paragraaf3_Artikel209

