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Beantwoording rondvragen 
19R.00702 
 
 
 

Van :  :Wethouder J.I.M. Duindam en W.J.P. Kok 

Portefeuille(s) : sociaal domein 

Datum  : 16-09-2019 

Contactpersoon : W. Waanders 

Tel.nr. : 8814 

E-mailadres : Waanders.w@woerden.nl 

 

Onderwerp: Beantwoording rondvragen over RIB Algemene planning en verdeling 
uitvoeringsbudget MAG 2019-2022 (19R. 00397) 
 
Deze rondvragen zijn gesteld door de fractie van VVD/D66 tijdens de vergadering van het forum 
Samenleving  van 16 september 2019. 

 vlooswijk.i@woerden.nl

In de vergadering is afgesproken om deze vragen schriftelijk te beantwoorden. 

 

Beantwoording van de vragen: 
 

1. Het uitvoeringsbudget komt ten goede van 3 van de 5 thema’s uit de MAG. De thema’s gezondheid 
en bewegen en het thema wonen en leefomgeving blijven onbenoemd. Tevens valt op dat niet alle 
activiteiten uit de MAG onder “wat gaan we doen” worden geadresseerd in de RIB. Als laatste zijn 
enkele activiteiten eerder aangekondigd in de Juni-brief. Graag ontvangen wij een overzicht hoe de 
activiteiten onder de kopjes “wat gaan we doen” van de MAG verder zijn verwerkt (in bv de juni-
brief, RIB uitvoeringsbudget of anderszins).   
 
Antwoord 
De inspanningen die niet in de RIB en juni-brief terugkomen worden wanneer nodig 
bekostigd uit reguliere middelen en/of uitgevoerd door interne capaciteit.  
 

2. Het uitvoeringsbudget is eenmalig. De bestuursopdracht voor de MAG geeft daarbij aan dat “bij elk 
plan zal aangegeven worden hoe dit in de jaren erop wordt gedekt”. Enkele projecten die worden 
bekostigd met het uitvoeringsbudget hebben een structureel karakter of structurele gevolgen. 
Voorbeelden zijn de agenda Ouderen Langer Thuis (meerjarig project en is niet opgenomen in de 
junibrief), het onderhouden van de sociale kaart, de sterke intensivering van de werkzaamheden 
van het Stadsteam en communicatie. De langdurige betaalbaarheid van de ingezette beweging is 
voor onze fractie aan nadrukkelijk aandachtspunt. Wordt dit beeld gedeeld en wat wordt gedaan 
om deze betaalbaarheid en grip erop te bevorderen? 
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Antwoord 
Met de MAG trachten we samenhang aan te brengen binnen het sociaal domein, zodat we 
structureel beter inhoudelijk en financieel kunnen sturen. Sommige projecten lopen 
inderdaad langer door dan alleen 2019. Deze projecten voeren we uit of krijgen een vervolg 
binnen de reguliere begroting. Wanneer nodig zijn extra middelen aangevraagd in de 
voorjaarsrapportage (junibrief). Het onderhouden van de sociale kaart, alsmede ook 
communicatie worden in de bekostiging van het Stadsteam, als onderdeel van hun 
informatie en adviesrol,  meegenomen. De bekostiging van het Stadsteam (basisformatie) is 
opgenomen in de Junibrief (+ € 104.508). De precieze invulling van het totaalbudget wordt 
momenteel met de stichting onder leiding van Van Montfoort besproken. Een project als 
Ouderen Langer Thuis geven we gezamenlijk met onze maatschappelijke partners in de stad 
vorm. Dit doen we met de middelen die we hiervoor hebben. 
 

3. De aanpak van langdurig bijstandsgerechtigden is aangekondigd in de begroting 2020 FermWerk. 
Op vragen van VVDenD66 hierover werd als volgt geantwoord: De aandacht met betrekking tot re-
integratie is altijd uitgegaan naar cliënten met een relatief makkelijk overbrugbare afstand tot de 
arbeidsmarkt (categorie 1 en 2). De beleidswijziging waartoe wij Ferm Werk uitnodigen (zie ook het 
coalitieakkoord) is erop gericht om óók aandacht te geven aan cliënten met de grootste afstand tot 
werk (categorie 3). Deze groep groeit in omvang en het is maatschappelijk en economisch gewenst 
dat ook deze cliënten zoveel mogelijk worden gestimuleerd tot participatie.  
Op 14 maart heeft de Raad ingestemd met de begrotingswijziging van Ferm Werk waarmee K€17 
is toegekend in 2019 aan de twee projecten “ontwikkeling van werkleerlijnen” en “ontwikkeling van 
de basisarbeidsmarkt”.  
In het uitvoeringsbudget is alsnog K€25 opgenomen voor het jaar 2019 voor extra capaciteit om 
inwoners te helpen die al lang in de bijstand zitten. Hier lijkt sprake te zijn van een dubbeling. Wat 
is het verschil tussen beide projecten/activiteiten? 
 
Antwoord 
U kunt een nadere toelichting in de vorm van een presentatie verwachten in het forum van 
28 oktober, wat nog voor de begrotingsbehandeling zal zijn. 
 

4. De verbindingsfunctionaris is in de juni-brief vanaf 2020 structureel opgenomen. In het 
uitvoeringsbudget zijn voorbereidingskosten voor deze functionaris opgenomen.  Wat houdt deze 
voorbereiding in en waarom is deze nodig? 

 
Antwoord 

We willen dat de combinatiefunctionaris sport-welzijn-zorg per januari direct aan de slag kan 

gaan en daarbij een goede basis heeft om te starten. De middelen voor 2019 zijn bedoeld 

voor beleidsvoorbereidingen. Een voorbeeld is een nadere verkenning van alle sociale 

basisvoorzieningen en preventieve voorzieningen in Oudewater. Er dient eerst goed in kaart 

gebracht welke activiteiten er nu zijn, voordat er iets nieuws opgetogen wordt. Dit is gedaan 

door analyse van een preventiematrix. Alle organisaties binnen het voorliggend veld zijn op 

verschillende ondersteuningsbehoeftes in kaart gebracht. Hieruit wordt geanalyseerd in 

hoeverre het huidige aanbod voldoende aansluit, of waar vanaf 2020 extra aandacht aan 

moet worden besteed.  

 
5. De MAG vormt het beleidskader van waaruit het college de voorgenomen ambities, om zo integraal 

en samenhangend mogelijk te werken, wil realiseren. Nu het integrale beleidskader staat, ligt het in 
de lijn der verwachting om te komen tot een integrale verordening. Hiervoor zijn geen projectkosten 
opgenomen in het uitvoeringsbudget. Kiest het college voor een integrale verordening? Welke 
verordeningen zouden hierin opgenomen kunnen worden en zouden dus kunnen komen te 
vervallen? Kan een dergelijke verordening, in navolging van de APV, op een toegankelijke manier 
worden opgesteld?  
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Antwoord 
Een integrale verordening draagt bij in het in samenhang met elkaar kunnen uitvoeren van 
de verschillende taken in het sociaal domein. De afzonderlijke wetten stellen echter 
verschillende bindende kaders en bieden een verschillende mate van ruimte om het lokaal in 
te vullen. Er bestaan daardoor belemmeringen voor een verregaande integratie op 
gemeentelijk niveau. De gemeente Woerden is momenteel, ook voor Oudewater, aan het 
onderzoeken of we een integrale verordening kunnen maken. Wanneer dit het geval is wordt 
deze taak vanuit reguliere capaciteit ingevuld.  
Voor de volledigheid. De VNG heeft onlangs de bestaande modelverordeningen voor Jeugd 
en Wmo op een aantal onderdelen inhoudelijk en redactioneel herzien. De Wmo- en 
Jeugdverordening zullen worden aangepast aan de nieuwe modelverordeningen.  

 
 

6. Bij meerdere projecten - zoals bijvoorbeeld de methodiek Verder Thuis, Versterking voorliggend 
veld en verbinding 0e en 1e lijn en de samenwerking met huisartsen – wordt aangegeven dat op 
kosten bespaard kan worden. Voor onze fractie is het van belang dat naast de kosten van 
projecten en de kwalitatieve opbrengsten, ook de financiële opbrengsten inzichtelijk worden. 
Hoewel uiterst speculatief, willen wij het college toch uitdagen dit inzicht te verschaffen. Is het 
college hiertoe bereid?  
 
Antwoord 
Het college werkt aan kwalitatief goede hulp en ondersteuning binnen het beschikbare 
budget. Daarbij heeft het de ambitie om de kosten voor Jeugd en Wmo te stabiliseren/terug 
te dringen. Het kwantificeren is onderdeel van het begrotingstraject.  

 

 

Bijlagen: 
n.v.t. 
 

 

 

 

  

 

 

 

drs. J.I.M. Duindam 

Wethouder 

 

 


