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Van  : College van burgemeester en wethouders 

Datum : 18 juni 2019 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder W.J.P. Kok en Wethouder J.I.M. Duindam 

Portefeuille(s) : Sociaal Domein 

Contactpersoon : W. Waanders 

Tel.nr. : 06 452 352 49 

E-mailadres : waanders.w@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Algemene planning en verdeling uitvoeringsbudget Maatschappelijke Agenda Sociaal Domein 2019-2022  
 

Kennisnemen van: 
De algemene planning en verdeling uitvoeringsbudget Maatschappelijke Agenda Sociaal Domein 2019-
2022  
 

Inleiding: 
Op 14 maart 2019 heeft u de Maatschappelijke Agenda Sociaal Domein Oudewater 2019-2022 (MAG) 
vastgesteld. Toegezegd is u te informeren over de voortgang van de uitvoering van deze MAG.  
 

Kernboodschap: 

In 2018 is een evaluatie van het Sociaal Domein uitgevoerd. Op basis van deze evaluatie heeft u op 12 
november 2018 ingestemd met het voorstel van het ‘onttrekken van € 250.000 in 2019 uit de reserve 
sociaal domein voor de transformatie toegang sociaal domein’ (18R.00596). 
 
Het uitvoeringsbudget is in 2019 gekoppeld aan de uitvoering van de Maatschappelijke Agenda Sociaal 
Domein Oudewater 2019-2022 (MAG).  
 
Voor de eenduidigheid en uniformiteit werken wij het beleid uit in dezelfde vijf thema's als in de begroting, 
namelijk: 

 Thema 1. Gezondheid en bewegen 

 Thema 2. Groei, ontwikkeling en leren 

 Thema 3. Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke betrokkenheid 

 Thema 4. Werk en inkomen 

 Thema 5. Wonen en leefomgeving 
 



 

Sinds de vaststelling van de MAG zijn diverse inspanningen in uitvoering. Hierbij ontvangt u ter informatie 
een overzicht van de resultaten en inspanningen waaraan het uitvoeringsbudget is gekoppeld. Met deze 
inspanningen beogen we al dit jaar een flinke stap te zetten in de verdere transformatie in het sociaal 
domein. Aangezien het uitvoeringsbudget voor de transformatie van de toegang van het sociaal domein is 
bestemd, is het uitvoeringsbudget verdeeld over de thema’s: 

 Thema 2. Groei, ontwikkeling en leren (Jeugd en algemene voorzieningen);  
 Thema 3. Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke betrokkenheid (Wmo en algemene 

voorzieningen);  
 Thema 4. Werk en inkomen.  

 
De inspanningen uit de MAG die worden bekostigd uit het uitvoeringsbudget zijn niet de enige 
inspanningen die dit jaar in uitvoering zijn. De inspanningen die niet in het onderstaand overzicht terug 
komen worden wanneer nodig bekostigd uit reguliere middelen.  
 

Financiën 
 
Wanneer een inspanning in de uitvoering start, wordt iedere inspanning nader uitgewerkt samen met de 
nodige betrokken maatschappelijke partners. Wanneer de inspanning een project betreft welke in uitvoering 
doorloopt tot na 2019 is hiervoor wanneer nodig een aanvraag gedaan met de Junibrief.  
 
Hieronder vindt u een uitgebreide begroting van het uitvoeringsbudget per project.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Planning en bekostiging 

Maatschappelijke Agenda Sociaal Domein implementatie 2019 
 

Thema 2 Groei, ontwikkeling en leren 
Verder thuis  
Beoogd resultaat: Zo veel mogelijk jongeren krijgen hun best passende zorg en 

ondersteuning  zo dicht mogelijk bij huis. Residentiële zorg is een 
uiterst redmiddel en wordt wanneer mogelijk passend afgebouwd. 

 

Inspanning: Benodigde middelen:   

Uitvoering van het project Verder Thuis: Dit project 
sluit aan bij de bovenregionale afspraken over de 
afbouw van bedden in de essentiële functies 
(specialistische 24-uurs zorg). Het richt zich op het 
realiseren van  uitstroom uit residentiële zorg: 
jongeren (uit Oudewater) die niet thuis wonen. Met 
deze jongeren en betrokkenen wordt op basis van 
deze methodiek onderzocht wat de beste woonvorm 
is en welke begeleiding/zorg daarvoor nodig is. Er 
wordt met deze methodiek  gekeken naar wat ervoor 
nodig is om zorg dichterbij huis te organiseren. In 
alle gevallen moet in de thuis/woonsituatie van de 
jongere in de nodige (ambulante) begeleiding zijn 
voorzien.  
 
Het Stadsteam kan in 2019 gecoacht worden door 
Van Montfoort, zodat het Stadsteam deze methodiek 
vanaf 2020 zelfstandig kan toepassen (onderdeel 
casemanagement). Door het project dit jaar uit te 
voeren kan al dit jaar mogelijk een kostenbesparing 
(minder residentiele zorg) worden bewerkstelligd. 

Extra capaciteit 
Stadsteam om tijd te 
kunnen investeren in 
de methodiek van 
Verder Thuis.  

€ 15.000 
 
 
 

 

Projectleider Verder 
Thuis Eenmalige 
aanvulling op 
bestaande capaciteit. 

€ 5.040 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Totaal € 20.040 

 Q1 Q2 Q3 Q4    

In uitvoering        

        

Samenwerking huisartsen  

Beoogd resultaat: Het Stadsteam Oudewater is de belangrijkste speler in de keten van de 
jeugdhulp. De samenwerking tussen de verschillende verwijzers in de 
jeugdzorg is geïntensiveerd. Er liggen samenwerkingsafspraken 
waardoor zoveel mogelijk verwijzingen via het Stadsteam gaan lopen, 
zodat de eerste geboden voorziening de juiste/beste is. Alle casuïstiek 
is in beeld, waardoor casemanagement in de vorm van zorgcoördinatie 
goed kan worden toegepast. We zien daardoor kortere zorgpaden. 

 

Inspanning: Benodigde middelen:   

Organiseren en leiden overleggen in 2019 om tot 
nadere samenwerkingsafspraken te komen tussen 
huisartsen, jeugdarts, Stadsteam en de gemeente. 

Projectleider 
samenwerking 
huisartsen. Eenmalige 
aanvulling op 
bestaande capaciteit.  

€  5.040  

     Totaal € 5.040 

 Q1 Q2 Q3 Q4    

In uitvoering       

         

Totaal thema 2 € 25.080 

 
 
 



 

Thema 3 Maatschappelijke ondersteuning en -betrokkenheid 

Project ‘Ouderen langer thuis’  

Beoogd resultaat: ○  Minder oudere inwoners voelen zich eenzaam en minder inwoners 
hebben het gevoel buiten de samenleving te staan; 
○  Aanbod en voorzieningen sluiten aan op de behoefte en de 
leefwereld van de oudere inwoner en de mantelzorgers;  
○  Ouderen kunnen wanneer gewenst of nodig doorstomen naar 
zorggeschikte woningen. 
○  Inwoners zijn er met het oog op een toekomstige zorgvraag en 
afnemende mobiliteit bewust van dat het aanpassen van een woning 
meer comfort oplevert en woningen geschikter maakt voor zorg. 

 

Inspanning: Benodigde middelen:   

We starten, gefaseerd, met de uitvoering van de 
Agenda Ouderen Langer Thuis voor integrale zorg en 
ondersteuning aan oudere inwoners. Het betreft een 
meerjarig project.  

Uitvoeringskosten 2019 
zijn voor projectleiding 
en ondersteuning. 
Dekking overige kosten 
2019 door VGZ. 

€ 4.320  

     Totaal € 4.320 

 Q1 Q2 Q3 Q4    

In uitvoering     2020  

 
 Projectkosten 2020 in aanvraag Junibrief 

 
 

 

Versterking voorliggend veld en verbinding 0
e
 en 1

e
 lijn  

Beoogd resultaat: ○  Samenwerking tussen de vrijwilligersorganisaties is versterkt en de 
verbinding tussen nulde-en eerstelijns zorg is versterkt, waardoor meer 
en beter wordt samengewerkt. 
○  Inwoners zijn bekend met de sociale basis- en preventieve 
voorzieningen in de gemeente welke het voorliggend veld vormen voor 
maatwerkvoorzieningen.  

 

Inspanningen: Benodigde middelen:   

Het opleveren van nieuwe beleidsverordening en 
beleidsregels voor subsidies, zodat subsidies 
aansluiten op de maatschappelijke opgaven 
(doorontwikkeling preventieve veld met 
maatschappelijke organisaties). 

Inzet extra ambtelijke 
capaciteit. Eenmalige 
aanvulling op bestaande 
capaciteit. 

€  2.500  

Lanceren sociale kaart Incidentele 
projectkosten  

€ 25.000  

Het in richten van de ‘Open tafel’: het doel is om het 
netwerk van maatschappelijke organisaties welke het 
voorliggend veld vormen te verstevigen.  

Organisatie Open Tafel   € 5.000   

Er is met de Junibrief de aanvraag gedaan om vanaf 
2020 te kunnen starten met een 
verbindingsfunctionaris zorg, welzijn en sport. Deze 
functionaris dient in de uitvoering te zorgen voor het 
mobiliseren, coördineren en bevorderen van de 
samenwerking tussen sport, zorg- en 
welzijnsorganisaties en de gemeente. Hierdoor 
rekenen we op een gezondere en sterkere sociale 
basis, waardoor er op termijn lagere maatwerkkosten 
in de 2e lijnszorg worden verwacht. 

Voorbereiding (n.t.b.) € 23.780 
 

 

     Totaal € 56.280 

 Q1 Q2 Q3 Q4    

In uitvoering     2020  

 
 Kosten verbindingsfunctionaris 2020 in aanvraag Junibrief 

 
 

Totaal thema 3 €60.600 
  



 

Thema 4 Werk en inkomen 

Langdurig bijstandsgerechtigden  

Beoogd resultaat: Een hogere maatschappelijke participatie door inwoners die lang in de 
bijstand zitten. Dit resulteert in hogere uitstroomcijfers. 

 

Inspanning: Benodigde middelen:   

Gemeente, FermWerk en het Stadsteam ontwikkelen 
een aanpak die erop gericht is om 30 – 40 inwoners te 
helpen die al lang in de bijstand zitten. 

Extra capaciteit 
Stadsteam/Ferm 
Werk. Eenmalige 
aanvulling op 
bestaande capaciteit. 

€ 25.000  

     Totaal € 25.000 

 Q1 Q2 Q3 Q4    

In uitvoering       

     

Integrale aanpak  

Beoogd resultaat: Passende ondersteuning door integrale benadering. Dit resulteert in 
hogere uitstroomcijfers.  

 

Inspanning: Benodigde middelen:   

De gemeente ontwikkelt deze raadsperiode een 
integrale aanpak. Het is de doelstelling om vanuit data 
en praktijkervaring signalen aan elkaar te koppelen 
over werk, inkomen, veiligheid, wonen, jeugdhulp, 
Wmo en schulden. 

Projectleider integrale 
aanpak. Eenmalige 
aanvulling op 
bestaande capaciteit. 

€  9.520  

     Totaal € 9.520 

 Q1 Q2 Q3 Q4    

In uitvoering       

    

Totaal thema 4 € 34.520 

  

Overkoepelende projecten en organisatie 

Invoering casemanagement   

Beoogd resultaat: ○  Het Stadsteam is gepositioneerd met de mogelijkheid tot het bieden 
van (meer) intensievere begeleiding en een integrale werkwijze 
○  Het Stadsteam werkt efficiënt 
○  Berichtenverkeer is aangesloten op het werkproces van het Stadsteam 

 

Inspanning: Benodigde middelen Stadsteam:  

De gemeente wil inwoners graag beter en intensiever 
begeleiden (casemanagement). Deze wens moet 
worden vertaald in de positionering van het 
Stadsteam, nieuwe inkoopafspraken (2021) en 
subsidies.  

Projectorganisatie 
casemanagement  
 

€ 25.000 
 
 

 

Versterken van het voorliggende veld op het gebied 
van wonen, zorg, welzijn en sport 

Extra capaciteit 
Stadsteam om tijd te 
kunnen investeren in 
hun netwerk in de 
stad 

€ 15.000  

Om ervoor te zorgen dat het Stadsteam gericht contact 
kan opnemen met zorgaanbieders, is het noodzakelijk 
dat we het berichtenverkeer (berichten tussen 
zorgaanbieders en gemeente) aansluiten op het 
werkproces van het Stadsteam. 

Eenmalige kosten 
voor ontwikkeling van 
de aansluiting 

€ 5.000  

     Totaal € 45.000 

 Q1 Q2 Q3 Q4    

In uitvoering      2020  

 

 Extra kosten Stadsteam 2020 in aanvraag Junibrief 
 
 

 



 

Evaluatie en hernieuwing inkoop  

Beoogd 
resultaat: 

Een effectiever zorgaanbod, zodat jeugdigen en hun ouders eerder 
zelfstandig verder kunnen en, zo mogelijk, de zorg sneller kan worden 
afgebouwd. 

 

Inspanning: Benodigde middelen:   

Oudewater richt zich samen met de regio op nieuwe 
inkoopafspraken vanaf 2021. Veel van onze 
beleidsvoornemens moeten landen in de 
inkoopafspraken met onze contractpartners en vanaf 
daar in de uitvoering. 

Inhuur regionale 
projectleider inkoop 
en monitoring 
Utrecht West 2019. 
Loopt t/m 2020.  

€ 20.000  

     Totaal  € 20.000 

 Q1 Q2 Q3 Q4    

In uitvoering     2020  

  Kosten projectleider 2020 in aanvraag Junibrief   

  
Communicatie  

Beoogd resultaat: ○  Inwoners zijn bekend met het lokale aanbod aan ondersteuning, de rol 
van het Stadsteam en het aanbod aan informele inzet 
○  Inwoners zijn bekend met het Stadsteam 
○  Meer gebruik van voorzieningen vanuit onder andere de Klijnsma-
gelden en declaratieregelingen  

 

Inspanning: Benodigde middelen:   

○ We verhogen de bekendheid van de 
declaratieregeling die Ferm Werk uitvoert; 
○  Actieve voorlichting en communicatie over het lokale 
aanbod aan informele zorg en ondersteuning, de rol 
van het Stadsteam en het aanbod aan informele inzet; 
○  Communicatiecampagne om bekendheid Stadsteam 
en hun rol te vergroten; 
○  We doen mee aan de landelijke week tegen de 
eenzaamheid (laatste week van september); 
○  Verbeteren informatievoorziening over waar men 
terecht kan en welk aanbod er is ter ondersteuning van 
de mantelzorger. 

Externe inhuur 
communicatie-
medewerker. 
Eenmalige 
aanvulling op 
bestaande 
capaciteit. 

€ 20.000 
 
 

 

     Totaal € 20.000 

 Q1 Q2 Q3 Q4      

In uitvoering          

         

Projectsecretariaat 2019  

Beoogd resultaat: Ten behoeve van een goede organisatie, met voldoende aansluiting met 
Woerden enerzijds en de maatschappelijke partners in Oudewater 
anderzijds is projectsecretariaat benodigd. 

 

Inspanning: Benodigde middelen:  

○  Planning van werkzaamheden; 
○  Monitoring van projectresultaten; 
○  Bewaken van integraliteit tussen projecten (en 
MAG/Programmabegroting); 
○  Monitoring van inzet van mensen en middelen; 
○  Plannen van (voortgangs)overleg met 
maatschappelijke partners; 
○  Rapportage aan raad en college over 
projectresultaten; 
○  Ondersteuning projectleiders op alle resultaten; 
○  Ondersteuning college bij sturing Sociaal Domein. 

Kosten voor 
projectsecretariaat 

€ 44.800  

     Totaal € 44.800 

Totaal overkoepelende projecten en organisatie € 129.800  

Totaal implementatie MAG 2019 € 250.000  
 



 

Vervolg: 
U wordt over het vervolg van de verdere uitvoering van de MAG op de hoogte gehouden via de reguliere 
P&C cyclus. Het volgende moment is de presentatie van de programmabegroting en nieuwe doelenbomen 
voor 2020. In de doelenbomen worden de inspanningen en resultaten uit de MAG verwerkt.  
 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 
 

 

De secretaris,      De burgemeester, 

     
ir. W.J. Tempel      mr. drs. P. Verhoeve 
 

 


