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Aan de leden van de Raad, 

Op verzoek van wethouder Koster doe ik u bijgaande duiding toekomen. Dit stuk kan desgewenst nog betrokken worden bij de 
behandeling van de termijnagenda (agendapunt 5) van de commissie Welzijn d.d. 4 februari 2015. 

Hallo Milan, 
Wil jij bijgaande duiding bij de motie "Kaders sociaal domein" doorsturen naar de fracties? 
We hebben toegezegd met de fracties de inhoud van de motie nader af te stemmen. 
We sturen daarom nu bijgaande duiding toe en vernemen het graag als er opmerkingen zijn. 
Het zou fijn zijn als je het vandaag nog verzendt, zodat de fracties het vanavond in hun fractievergadering kunnen bespreken. 
Alvast bedankt. 
Met vriendelijke groeten, 

Jeroen Göttgens 

Gemeenten Oudewater & Woerden 

Met vriendelijke groet, 

Milan Lucassen 
Plaatsvervangend griffier / raadsadviseur 
email: lucassen.m@woerden.nl 
Telnr.: 0348-428619 
Werktijden: ma t/m do 09:00 uur tot 17:30 uur, 
vrij tot 12:00 uur. 
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In de raadsvergadering van 10 november is de motie "Kaders van de Raad m.b.t. Integraal 
beleidsplan Sociaal Domein 2015-2016' aanvaard. Op de termijnagenda staat onder 15. aangegeven 
dat wij afstemming met u zoeken over de wijze waarop uitvoering gegeven kan worden aan deze 
motie. Met dit schrijven willen wij hieraan voldoen. Wij duiden de motie alsvolgt: 

1. De volgende onderdelen binnen de lagen- of lijnenstructuur werken wij nader uit in de kaderstelling 
en zien wij als voorwaardelijk voor het realiseren van een verschuiving van zwaardere naar lichtere 
vormen van zorg en preventie: 

a. Inwoners zoeken eerst ondersteuning en hulp in de eigen omgeving. Inwoners spreken 
daartoe hun eigen mogelijkheden en hun eigen netwerk aan. Ook is er aandacht voor de wijze 
waarop vrijwilligersorganisaties zoals kerken en verenigingsleven (meer) betrokken raken bij 
gezinnen met hulpvragen. De gemeente zet in op betrokkenheid en aanwezigheid van deze 
organisaties. 

b. De gemeente faciliteert inloopmogelijkheden in de wijken en dorpen. Deze kunnen 
ondergebracht worden in buurthuizen, kerken of verenigingsgebouwen naar behoefte en naar 
initiatief van de inwoners. 

2. De volgende onderdelen dienen wij te borgen: 

a. dat zwaardere zorg aanwezig blijft en van goede kwaliteit is voor inwoners die daarop zijn 
aangewezen; 

b. dat inwoners telefonisch en digitaal informatie kunnen ontvangen. Via de website, e-mail en 
whatsapp kunnen de digitaal behendige inwoners de benodigde informatie vinden; 

c. dat inwoners hun eigen zorgplan formuleren en zelf eigenaar zijn van hun dossier; 

d. dat de inwoner met een ongecompliceerd probleem na beschikkingstelling eigen regisseur 
blijft; 

e. dat de gemeente bij een gecompliceerd probleem (tijdelijke) ondersteuning organiseert; 

f. dat bij multiprobleem situaties binnen een gezin wordt gewerkt met het principe 1 huishouden, 
1 ondersteuningsplan, 1 coördinator. De cliënt of het gezin blijft zoveel mogelijk zelf regisseur; 

g. dat de "er op af' functie een belangrijke rol speelt in vroegsignalering, maar dat deze niet 
overgaat in bemoeizucht en stimulering van de zorgvraag; 

h. dat het ondersteuningsplan wordt geëvalueerd op initiatief van de cliënt als verandering van 
de hulpvraag blijkt. 

i. dat bij het blijken van een (te) ruime of niet passende indicatie bijvoorbeeld vanwege 
verandering in de zorgsituatie, het ondersteuningsplan ook door derden/de gemeente 
geëvalueerd kan worden in samenspraak met de cliënt; 

j . dat fraude met voorzieningen wordt bestreden. 

3. De uitwerking van punten 1 en 2 wordt aangeboden als voorstel aan de gemeenteraad. In de 
planning zijn de realisatie en oplevertijdstippen door gemeente Woerden opgenomen. 


