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Kennisnemen van: 

De antwoorden van het college op de vragen gesteld door Sterk Woerden tijdens de 
Commissievergadering Welzijn van 8 januari 2014 over de in december 2013 verstuurde 
aankondigingsbrief (gedeeltelijke) weigering subsidieverstrekking, (toezegging 74) 

Inleiding: 

In de Commissievergadering Welzijn van 8 januari 2013 heeft Sterk Woerden vragen gesteld (zie bijlage 1) 
over de in december verzonden brief (13U.22842, zie bijlage 2) aan alle gesubsidieerde organisaties in 
Woerden. In deze raadsinformatiebrief zullen wij de vragen schriftelijk beantwoorden. 

Kernboodschap: 

1. Waarom hebben een aantal verenigingen dit schrijven ontvangen voorafgaand aan de behandeling 
van het integraal beleidsplan Sociaal domein hetgeen onduidelijkheid oplevert? 

Antwoord: zoals in de brief vermeld staan wij voor een transformatie van het sociaal domein omdat er 
minder budget beschikbaar komt per 2015. Om welke bedragen het zal gaan wordt duidelijk met het 
verschijnen van de meicirculaire. Een en ander zal gevolgen hebben voor de organisaties die subsidie 
ontvangen van de gemeente Woerden. Omdat wijzigingen in subsidierelaties (vanwege de Awb) alleen 
mogelijk zijn als gehouden wordt aan een redelijke termijn is nu al de brief verstuurd. Het is anders niet 
mogelijk voor de gemeente Woerden om de gewenste en noodzakelijke veranderingen in het sociale 
domein per 2015 te kunnen doorvoeren. Uiteindelijk besluit de gemeenteraad over de inzet van de 
middelen voor subsidie. 

2. Waarom wordt in het schrijven de gemeente Woerden in de paragraaf 'Onderbouwing' alleen maar 
gesproken over professionals terwijl in de meeste verenigingen werken met vrijwilligers? 

Antwoord: De onderbouwing is inderdaad op deze manier onvolledig. Terecht merkt Sterk Woerden op dat 
de meeste verenigingen werken met vrijwilligers. Ook bij deze verenigingen kunnen echter wijzigingen 
plaats vinden in de subsidierelatie als de gesubsidieerde activiteiten bezien worden in het licht van de 
gewenste maatschappelijke effecten op het sociaal domein. 



3. Klopt het dat in het Integrale beleidsplan sociaal domein niet wordt gesproken over directe 
bezuiniging rondes waarover in de toegezonden brief wel wordt gesproken? 

Antwoord: Het Integrale beleidsplan sociaal domein is een consultatieversie waarmee de gemeente 
Woerden het gesprek aangaat met de samenleving (inwoners, vrijwilligers, cliënten, organisaties). Een 
financiële paragraaf ontbreekt nog omdat nog niet duidelijk is welke budgetten Woerden overgeheveld gaat 
krijgen. Het is wel duidelijk dat de overheveling vanuit het Rijk gepaard gaat met kortingen op het budget. 
Nogmaals, dit wordt duidelijker met het verschijnen van de meicirculaire. Waar het echter om gaat is te 
concentreren op de output. Slimme inkoop en herinrichting van het sociale domein moet ertoe leiden dat in 
Woerden iedereen mee kan blijven doen, ook als er minder geld beschikbaar is. 

1. Vragen Sterk Woerden inzake aankondiging (gedeeltelijke) weigering subsidieverstrekking. 
2. Brief aankondiging (gedeeltelijke) weigering subsidie (13U.22842). 
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SfËikii K Woerden 
Rondvraag Commissie Welzijn STERK Woerden inzake zienswijze op aankondiging 
(gedeeltelijke) weigering subsidie 2015. 

Geacht college, 

Vele verenigingen zijn d.d. 20 december jl. geconfronteerd met een schrijven van de 
gemeente Woerden inzake aanlevering zienswijze op de aankondiging (gedeeltelijke) 
weigering subsidie 2015. 

Inzake de zienswijze wordt de mogelijkheid geboden om voordat de officiële 
aankondiging tot (gedeeltelijke) weigering van subsidie voor 2015 om uit oogpunt van 
zorgvuldigheid eerst nog de mogelijkheid te bieden om een zienswijze over dit 
voornemen naar voren te brengen. 
Vervolgens wordt er gesteld dat de gemeenteraad nog de nota Integraal beleidsplan 
sociaal domein, consultatieversie (waar wij hedenavond mee starten) moet vast stellen 
Daarin wordt beschreven hoe de inzet van professionals binnen het sociale domain er 
moet gaan uit zien 

Met deze beschrijving zal ik u verder niet lastig vallen omdat vele niet professionals te 
weten vrijwilligers hier niets van begrijpen want er wordt alleen gesproken over 
professionals. 

Inzake de gevoerde werkwijze heeft de fractie van STERK Woerden dan ook de volgende 
vragen: 

1. Waarom hebben een aantal verenigingen dit schrijven ontvangen voorafgaand aan de 
behandeling van het integraal beleidsplan Sociaal domein hetgeen onduidelijkheid 
oplevert 

2. Waarom wordt in het schrijven de gemeente Woerden in de paragraaf 
"Onderbouwing" alleen maar gesproken wordt over professionals terwijl de meeste I 
verenigingen werken met vrijwilligers. 

3. Klopt het dat in het Integrale beleidsplan sociaal domein niet wordt gesproken over 
directe bezuiniging rondes waarover in de toegezonden brief wel wordt gesproken. 

Met vriendelijke groet 

Namens de fractie van Sterk Woerden 
Wout den Boer 
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Geachte heer/mevrouw, 

Zoals bekend gaat er de komende jaren veel veranderen in het sociale domein. Vanaf 2015 krijgen onze 
gemeenten er een groot aantal taken bij. Deze overheveling van taken gaat gepaard met een 
aangekondigde bezuiniging door het Rijk van 25% op het thans beschikbare budget. 

Transformatie 
Deze nieuwe taken en verantwoordelijkheden willen wij realiseren door een transformatie van het sociale 
domein; de ontwikkeling van een nieuwe sociale infrastructuur. Deze sociale infrastructuur vraagt om een 
andere houding en gedrag van inwoners, maar zeker ook van de maatschappelijke organisaties in onze 
gemeenten. Voor deze transformatie van het sociale domein nemen we een aantal belangrijke stappen: 

• Organisaties, die in onze ogen te maken hebben met de transformatie van het sociale domein 
worden door ons geïnformeerd; 

• Het Integraal beleidsplan sociaal domein, waarin de transformatie van het sociaal domein 
beschreven is, zal door de gemeenteraad van Woerden en Oudewater worden vastgesteld op 
respectievelijk 30 januari en 13 februari 2014. 

• Wij treden in gesprek met organisaties over mogelijke vermindering van productafname en 
vermindering van subsidie in 2015. 

Gevolgen voor uw organisatie 
U bent één van de organisaties, die op dit moment een subsidierelatie heeft met de gemeente Woerden en 
Oudewater. Wij zijn van mening dat de transformatie van het sociale domein van invloed kan zijn op de 
afname van uw producten en op de hoogte van de subsidie, die wij aan uw organisatie verstrekken. 

Dit betekent dat een subsidieaanvraag van uw organisatie voor het jaar 2015 geheel of gedeeltelijk zal 
worden geweigerd. 

Een dergelijke (gedeeltelijke) weigering van subsidie kan wettelijk gezien echter niet 'zomaar' geschieden, 
maar dient vooraf als voornemen - met een redelijke termijn - officieel te worden aangekondigd^fe^gdg u 
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als subsidieontvanger in de gelegenheid te stellen u op de (gedeeltelijke) beëindiging van de subsidierelatie 
in te stellen. Dit kan bijvoorbeeld door uw verplichtingen jegens derden op een zorgvuldige wijze af te 
wikkelen. 

Zienswijze 
Alvorens wij u die officiële aankondiging van ons voornemen tot (gedeeltelijke) weigering van subsidie voor 
2015 aan u gaan doen, bieden wij u hierbij - uit oogpunt van zorgvuldigheid - eerst nog de gelegenheid om 
uw zienswijze over dit voornemen naar voren te brengen. 

Uw zienswijze kunt u schriftelijk bij ons indienen gedurende een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de 
verzenddatum van deze brief. In uw zienswijze kunt u bijvoorbeeld onderbouwen wat naar uw mening de 
gevolgen zullen zijn van deze voorgenomen subsidiemaatregel voor uw organisatie. Deze zienswijze zullen 
wij vervolgens beoordelen en meenemen bij ons besluit tot aankondiging van het voornemen tot 
(gedeeltelijke) weigering van subsidie voor 2015. 

Onderbouwing 
In het nog door de gemeenteraden vast te stellen Integraal beleidsplan sociaal domein, consultatieversie, 
beschrijven wij hoe de inzet van professionals binnen het sociale domein er in onze ogen uit zal gaan zien: 

"De vernieuwing van het sociaal domein vraagt van professionals dat zij (nog) meer dan nu in gesprek gaan 
met de samenleving. In overleg met de inwoners wordt onderzocht wat de vraag, het resultaat en de 
beoogde oplossing is. De vernieuwing vraagt dat zij hierbij de gebaande paden loslaten, 'erop-af gaan en 
meer dan voorheen 'op hun handen gaan zitten'. Professionals moeten bereid zijn om los te laten, eigen 
kracht toe te laten en op een andere wijze inwoners perspectief te bieden. 
Wij vragen van professionals dat zij de eigen kracht van inwoners en hun sociale netwerk versterken, opdat 
oplossingen in eigen kring gevonden worden." 

Nogmaals, dit alles heeft tot gevolg dat wij ten aanzien van uw organisatie van mening zijn dat dit van 
invloed is op de productafname en de hoogte van de subsidie in 2015. 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden en Oudewater, 

R. de Jongh, teammanager Onderwijs, Welzijn en Zorg 

NB. Tegen deze brief kunt u geen bezwaarschrift indienen. Wanneer wij u de officiële aankondiging van ons 
voornemen doen, dan kunt u daartegen wel een bezwaarschrift indienen. 
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