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Onderwerp: 

Termijnagenda 2014 Transformatie Sociaal domein: de Raad aan zet. 

Kennisnemen van: 
De termijnagenda 2014 Transformatie Sociaal domein: de Raad aan zet. 

Inleiding: 

Het Programma Transformatie Sociaal domein is opgezet om de transities van de Awbz, de Participatiewet, 
Jeugdzorg en Passend Onderwijs in samenhang en integraal af te wikkelen zodat de beoogde nieuwe 
taken in het sociaal domein per 1 januari 2015 onbelemmerd van start kunnen. 
Het Programma is nader uitgewerkt in een Integrale Beleidsnota (consultatieversie). Dit document wordt 
nog ter definitieve vaststelling aan uw Raad voorgelegd. 

Kernboodschap: 

De termijnagenda is het spoorboekje van de noodzakelijke besluitvorming over het Programma en wordt u 
ter kennisgeving aangeboden. Behoudens uw tegenbericht gaan wij ervan uit dat wij de besluitvorming 
zoals bedoeld in de termijnagenda kunnen (laten) afwikkelen. 

Vervolg: 

Met de Termijnagenda wordt de uitrol van het Programma gestuurd en dat bereikt een mijlpaal in de 
raadsvergadering van juni 2014 met de vaststelling van de Integrale Beleidsnota en rapportage over 
resultaten van de werkgroepen die zaken nader uitwerken op het gebied van beleid, verordeningen, 
integrale begroting, inkoop, centrale toegang, adviesraad en cliëntenparticipatie etc. 
De voorbereidingen van de transformatie van het sociaal domein zijn gestart vooruitlopend op definitieve 
besluitvorming over de transities / decentralisaties in het parlement. Vanzelfsprekend is die besluitvorming 
leidend voor de inrichting en uitrol van het Programma, maar ook de wensen van de nieuw te vormen 
coalitie in Woerden kunnen natuurlijk invloed hebben. 

Bijlagen: 

- De Termijnagenda 2014 Transformatie Sociaal domein: de Raad aan zet. (14L01207). 

secretaris burgemeester 

dr. G.W. Goedmakers CMC 
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Termijnagenda 2014 Transformatie Sociaal domein: De raad aan zet 
Gemeente Woerden 
 
 
Het programmateam Transformatie Sociaal domein heeft voor dit programma een termijnagenda opgesteld voor de gemeenteraad.  In de planning staat wanneer de 
raad aan zet is (voorstel) bij het proces om te komen tot de transformatie van het sociaal domein. Dit met als doel de raad tijdig in positie te brengen. 
In deze termijnagenda is het proces om te komen tot besluitvorming onderverdeeld in een aantal fasen, namelijk 

- Informeren 
- Consulteren 
- Meningsvormend (debat o.a. in de commissie Welzijn) 
- Besluitvormend (Raad) 

 
Wij vragen de commissie Welzijn/ de Raad in te stemmen met deze termijnagenda. 
 
 
Programmateam Transformatie sociaal domein 
namens deze 
Marlieke van Woerkom, programmamanager 
E: woerkom.m@woerden.nl 
T: 06 – 517 497 18 
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Wat kan de raad verwachten? Invloed / keuzevrijheid 

 
Informeren  / consulteren  
 

Meningsvormend Besluitvormend Bestuurlijke 
deadline 
 

Integraal beleidsplan sociaal domein 
2014 - 2016 

 
De gemeente hecht er aan inwoners, 
maatschappelijke organisaties en het 
maatschappelijk middenveld te betrekken bij 
de beleidsvorming over de transformatie van 
het sociaal domein en in het bijzonder het 
Integraal beleidsplan Sociaal domein 2014-
2016. 
In juni 2014 moet de consultatieversie haar 
definitieve status krijgen. 
 
 
 

De raad wordt gevraagd 
het beleidsplan vast te 
stellen. 

In de sociale agenda die 
driewekelijks bij de update TSD 
verschijnt kunt u zien wanneer er 
met wie waarover gesproken 
wordt. U kunt hier naar behoefte 
bij aansluiten.  
 
In de driewekelijkse update TSD 
worden de kernpunten uit de 
consultatiegesprekken 
weergegeven.  
 
Raadsinformatiebijeenkomst:  
20-mei-2014 
 

Commissie Welzijn:  
11-juni-2014 
 
 

Raad:  
26-juni-2014 
 

Voor de 
zomervakantie 2014 

Administratieve organisatie en privacy 

 
De werkgroep Administratieve organisatie  
en privacy werkt o.a. een privacyprotocol uit 
m.b.t. gegevensuitwisseling in het Sociaal 
domein. 
 
 

Vaststellen 
privacyprotocol 

 
 

Commissie Welzijn:  
11-juni-2014 

Raad: 
26-juni-2014 

31-december-2014 

PGB, PVB, Gezinsbudget 

 
De gemeente heeft een behoorlijk 
beleidsvrijheid in het bepalen van hoe zij om 
wil gaan met persoonsgebonden-, 
persoonsvolgende en/of gezinsbudgetten. 
De werkgroep PGB stelt een keuzenotitie op 
met hierin verschillende scenario’s. Per 
scenario worden de voor- en nadelen en 
risico’s aangegeven m.b.t. gebruikers en 
gemeenten. De keuzenotitie gaat ook in op  
-  wie mandaat heeft om een vorm van 

financiering in te zetten 
- op welke manier en door wie uitgaven 

geregistreerd en gemonitoord worden.  
 

Keuze uit verschillende 
scenario’s omtrent het 
omgaan met 
persoonsgebonden / 
persoonsvolgende en/of 
gezinsbudgetten.   

Raadsinformatiebijeenkomst:  
20-mei-2014  

Commissie Welzijn:  
11-juni-2014 
 

Raad:  
26-juni-2014 
 

Voor de 
zomervakantie 2014 
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Wat kan de raad verwachten? Invloed / keuzevrijheid 
 

Informeren  / consulteren  
 

Meningsvormend Besluitvormend Bestuurlijke 
deadline 
 

Indicatiestelling 

 
In het Integraal beleidsplan sociaal domein 
2014-2016 is aangegeven dat de gemeente 
Woerden kiest voor een indicatiearme/vrije 
zorg c.q. ondersteuning van haar inwoners. 
De werkgroep Indicatiestelling stelt een 
keuzenotitie op.  
 
 
 
 
 
 

Keuze uit verschillende 
scenario’s m.b.t. 
indicatiestelling in het 
sociale domein. 

Raadsinformatiebijeenkomst:  
20-mei-2014  

Commissie Welzijn:  
11-juni-2014 

Raad: 
26-juni-2014 

Voor de 
zomervakantie 2014 

Verordeningen en beleidsregels 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dit voorstel betreft een 
lokale vertaling van de 
Jeugdwet, Participatiewet 
en AWBZ. 
 

 Commissie Welzijn:  
10-september-2014 

Raad:  
25-september-2014 

31-oktober-2014 

Inspraak en cliëntenparticipatie 

 
Het rijk verplicht gemeenten aan te geven 
hoe zij de cliëntenparticipatie vorm geeft bij 
beleidsvorming, besluitvorming en 
uitvoering. 
Een werkgroep werkt samen met de huidige 
raden (WMO, RAWB, WSW) aan de 
oprichting van één integrale adviesraad voor 
het sociaal domein. Een notitie hierover zal 
in oktober door het college van Woerden  
worden vastgesteld. 
 
 
 
 
 

De gemeenteraad wordt 
geïnformeerd en 
geconsulteerd over 
wanneer en in welke 
vorm cliënten en 
belangengroepen 
participeren.   
 

Raadsinformatiebijeenkomst:  
18-september-2014 
 
Raadsinformatiebrief:  
Oktober-2014 

  31-december-2013 
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Wat kan de raad verwachten? Invloed / keuzevrijheid 
 

Informeren  / consulteren  
 

Meningsvormend Besluitvormend Bestuurlijke 
deadline 
 

Sterke samenleving 

 
Een sterke samenleving met een groot 
zelfoplossend vermogen is een voorwaarde 
voor het realiseren van de transformatie in 
het sociaal domein. 
Om dit te realiseren worden in alle wijken / 
kernen van Woerden wijkteams opgericht. 
Hiermee wordt eveneens uitvoering gegeven 
aan het convenant VGZ-gemeente. De 
taken van een wijkteam bestaan o.a. uit  

 vroegsignalering  

 actief benaderen van zorgmijders 
(eropaf-methode); 

 versterken eigen kracht van inwoners en 
hun sociale (buurt)netwerk; 

 faciliteren van buurtinitiatieven; 

 opbouwen informele netwerken rondom 
hulpvragers; 

 werven en ondersteunen van vrijwilligers; 

 signaleren behoefte aan collectieve 
voorzieningen en waar nodig deze op 
zetten. 

In april 2014 wordt gestart met een pilot in 
de het gebied Schilderskwartier, Bomen en 
Bloemenbuurt. Op 1 augustus 2014 is een 
tussenevaluatie van deze pilot gereed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De raad wordt 
geconsulteerd over de 
taken en rollen van 
wijkteams - hebben we 
hetzelfde beeld?  
 
De tussenevaluatie van 
de pilot kan aanleiding 
zijn tot bijstelling van de 
taken en rollen van 
wijkteams  

Raadsinformatiebijeenkomst: 
20-mei-2014 
 
 
 
 
Raadsinformatiebrief:  
September-2014 
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Wat kan de raad verwachten? Invloed / keuzevrijheid 
 

Informeren  / consulteren  
 

Meningsvormend Besluitvormend Bestuurlijke 
deadline 
 

Doorontwikkeling WoerdenWijzer.nl 

 
De werkwijze van WoerdenWijzer.nl c.q. de 
sociaal makelaars wordt samen met de 
maatschappelijke organisaties door 
ontwikkeld opdat het team klaar is voor de 
nieuwe taken en doelgroepen die per 1 
januari 2015 onder de verantwoordelijkheid 
van de gemeente gaan vallen. Daartoe zal 
op 1 juli 2014 een doorkijknota m.b.t. 
WoerdenWijzer.nl c.q. de werkwijze van 
sociaal makelaars voor 2015 gereed zijn. In 
deze nota wordt ingegaan op: 
- Het verbreden van het draagvlak van de 

visie en de werkwijze van 
WoerdenWijzer.nl  

- De werkwijze van sociaal makelaars i.r.t. 
de werkwijze van maatschappelijke 
partners (o.a. integrale intake, 
opdrachtgeverschap, ‘knip’ in 
werkzaamheden) 

- De werkwijze van WW.nl i.r.t. PGB/ 
PVB/ gezinsbudget en indicaties 

- De noodzakelijke kennis die bij sociaal 
makelaars aanwezig moet zijn m.b.t. de 
ondersteuning van inwoners in het 
sociale domein o.a. in het licht van de 
transities en 

- Hoe deze kennis in het team van sociaal 
makelaars wordt ingebracht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaststellen doorkijknota 
WoerdenWijzer.nl 

 Commissie Welzijn:  
10-september-2014 

Raad:  
25-september-2014 
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Wat kan de raad verwachten? Invloed / keuzevrijheid 
 

Informeren  / consulteren  
 

Meningsvormend Besluitvormend Bestuurlijke 
deadline 
 

Integrale begroting Sociaal domein 

 
Vooruitlopend op de begrotingsbespreking in 
oktober wordt de raad gevraagd voor de 
zomer het brondocument Integrale begroting 
Sociaal domein vast te stellen. Alle 
(financiële) gegevens zijn op dat moment 
nog niet beschikbaar. Met de vaststelling 
van het brondocument stelt de raad de 
kaders voor de verdere uitwerking. 
Het brondocument geeft (uiteindelijk) een 
financieel totaalbeeld van het sociaal 
domein en biedt de mogelijkheid tot sturing.  
Alle inkomsten, uitgaven en afspraken (wat 
besteden we aan c.q. subsidiëren we en bij 
wie en welke resultaten worden daarmee 
bereikt) zijn in dit document verwerkt 
evenals uitgangspunten, aannames en 
risico’s. 
 
 
 
 

Vaststellen 
brondocument Integrale 
begroting Sociaal domein 
 
 
 
 
Vaststellen begroting 
Sociaal domein als 
onderdeel van 
gemeentelijke begroting 

Raadsinformatiebijeenkomst:  
20-mei-2014 

Commissie Welzijn:  
11-juni-2014 
Commissie Middelen:  
18-juni-2014 
Auditcommissie:  
13-mei-2014 
 
Begrotingscommissie: 
15/16-oktober-2014  

Raad:  
26-juni-2014 
 
 
 
 
 
Raad: 
30-oktober-2014 

 

Sturen en monitoren 

 
De werkgroep S&M levert een keuzenotitie 
op met daarin opgenomen  
- de ME, doelstellingen, resultaten en 

indicatoren; 
- de verschillende monitor- en 

sturingsmogelijkheden (incl. frequentie) 
binnen het sociaal domein; 

- met wie de resultaten van de monitoring 
gedeeld worden; 

- wie verantwoordelijk is voor (bij)sturing. 
 
 
 
 
 

Keuze uit verschillende 
scenario’s m.b.t. sturen 
en monitoren. 

Raadsinformatiebijeenkomst:  
20-mei-2014 (hoofdlijnen) 

Commissie Welzijn:  
10-september-2014 

Raad:  
25-september-2014 
 

31-december-2014 
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Wat kan de raad verwachten? Invloed / keuzevrijheid 
 

Informeren  / consulteren  
 

Meningsvormend Besluitvormend Bestuurlijke 
deadline 
 

Risicoanalyse TSD 

 
Het managen van risico’s is een van de 
belangrijkste sturingsmechanismen binnen 
de transformatie van het sociaal domein. Het 
programmateam TSD stelt een risicoanalyse 
op m.b.t. risico’s op de volgende terreinen 

 Maatschappelijk 

 Financieel 

 Juridisch 

 Politiek-bestuurlijk 

 Organisatorisch 
 

 Raadsinformatiebijeenkomst  
20-mei-2014 
 
Bij significante afwijkingen wordt 
de raad onmiddellijk 
geïnformeerd. 

 
 
 
 
 

 

Raad: 
26-juni-2014 
30-oktober-2014 

 

 


