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Inboeken svp 
Met vriendelijke groet, 

Milan Lucassen 
Plaatsvervangend griffier I raadsadviseur 

1 0 JUNI 2015 
B'-h. '. 

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. í 

Bezoekadres: Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 
Postadres: Postbus 45, 3440 AA Woerden 

—Oorspronkelijk bericht— 
Van: Gottgens, Jeroen ^ottqens.i(5)woerden.n^ 
Verzonden: di 09-06-2015 13:03 
Onderwerp: antwoorden op vragen CDA 
Bijlage: vragen cda.docx 
Aan: Lucassen, Milan <lucassen.mtSIwoerden.nl>: 
Hallo Milan, 
Kan ik de antwoorden in deze vorm zo doorzetten? Of wens je ze in een bepaald format? 
Ik hoor het graag. 
Groeten, 

Jeroen Göttgens 
Projectleider Organisatievisie 2015 - 2020 
Senior beleidsadviseur Sociaal Domein 
Gemeenten Oudewater Ã Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden 
Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 
Telefoon: 06 200.94.705 
E-mail: gottgens.iŕajwoerden.nl 

Aanwezig van maandag t/m donderdag 

De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen. 

De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten. 

Bezoek www.oudewater.nl of www.woerden.nl of bel 14 0348. 

l 



Antwoorden op vragen CDA 

Vraag 1: 
a. ) Hoe moet de samenhang gezien worden tussen de inhoud van deze nota enerzijds en de 
oorspronkelijk opgestelde doelenboom anderzijds? 

Antwoord: De nota indicatoren sociaal domein en het dashboard sociaal domein kunnen gezien 
worden als een nadere uitwerking van de doelenboom. 

b. ) Is de doelenboom vervangen door 'het dashboard sociaal domein' of bestaan beide instrumenten 
nog los van elkaar? 

Antwoord: Ja, de doelenboom is vervangen door het dashboard sociaal domein. 

c. ) Wordt de lagenstructuur (preventie, nulde lijn, 1e lijn etc.) zoals gehanteerd in de doelenboom 
gehandhaafd (in de rapportages)? 

Antwoord: Ja, deze wordt gehandhaafd. 

Vraag 2: 

a. ) Op welke wijze worden er met de instellingen afspraken gemaakt over de omvang van de 
indicatoren, de meetbaarheid, het eigenaarschap en verwachtingen t.a.v. het aanleveren van de 
gewenste informatie? 

Antwoord: Deze afspraken worden in beperkte mate gemaakt. We zijn namelijk vooral afhankelijk van 
onze eigen registratiesystemen bij WoerdenWijzer.nl. 

b. ) Worden deze afspraken contractueel vastgelegd? 

Antwoord: Ja, indien van toepassing. 

Vraag 3: 

Zijn de volgende suggesties overwogen bij het opstellen van de doelstellingen en het set aan 
indicatoren? Graag een toelichting waarom wel, of waarom niet overwogen. 

a. ) Is er overwogen om niet alleen de toegekende aanvragen, maar ook de afgewezen aanvragen op 
te nemen in de monitor. 

Antwoord: Ja, maar we kiezen ervoor dit te zien als sturingsinformatie op uitvoeringsniveau. 

b. ) Is er overwogen om inzichtelijk te maken wanneer het een toekenning van een aanvraag betreft in 
de vorm van algemene voorziening versus maatwerkvoorziening. 

Antwoord: Ja, maar we kiezen ervoor dit te zien als sturingsinformatie op uitvoeringsniveau. 

c. ) Is er overwogen om een (prikkelende) doelstelling richting de organisaties te formuleren? Of bij 
voorkeur een doelstelling die in samenspraak met de organisaties zeifis opgesteld. Hierbij valt 
bijvoorbeeld te denken aan een doelstelling in de richting van: toename van versterking van de 
ketenzorg, versterking van de onderlinge samenwerking tussen organisaties, ontschotten o.i.d. 

Antwoord: Ja, de randvoorwaarde "versterken van onderlinge samenwerking" is opgenomen in de 
subsidieregeling. 

d. ) Is er overwogen om een doelstelling op te nemen m.b.t. afname van administratieve lasten cq 
ervaren last voorde gebruiker m.b.t. 'bureaucratische rompslomp'. 

Antwoord: Ja, wij overwegen dit mee te nemen bij onze uitwerking van de indicator 
'klanttevredenheid'. 



e.) Is er overwogen om als indicator op te nemen het aantal keren dat er een beroep is gedaan op 
onafhankelijke cliën tondersteuning ? 

Antwoord: Nee, wij kiezen ervoor niet op productniveau te monitoren, maar op het gezinsniveau 
waarbij gekeken wordt naar effecten ten aanzien van zelfregie, participatie en zelfredzaamheid. 


