
  
 

 

 
Amendement inzake raadsvoorstel (12R.00216) Hoofdlijnenvoorstel Het Nieuwe 
Werkbedrijf 
 
De ondergetekenden stellen voor om aan het voorgestelde raadsbesluit de beslispunten 3, 4 en 5 toe 
te voegen die luiden: 
 
De raad besluit 
 
3. De pilot van de ‘sociaal makelaar’ binnen de Gemeente Woerden rond mei 2013 te evalueren aan 
de hand van de in dit najaar nog door de raad vast te stellen prestatiecriteria voor Het Nieuwe 
Werkbedrijf en het sociaal makelpunt (begrotingsdoelstellingen en DVO’s).  
 
4. De resultaten van deze werkwijze te spiegelen aan de behaalde resultaten binnen de andere 
werkwijzen van de drie overig aangesloten gemeentes: Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en 
Oudewater.        
  
5. Vanuit deze evaluatie een definitieve keuze te maken voor de gewenste werkwijze van de 
Gemeente Woerden.  
 
Toelichting 
 
Binnen Het Nieuwe Werkbedrijf gaat de Gemeente Woerden, met haar wens van een Sociaal 
Makelpunt, binnen haar werkwijze afwijken van de 3 andere samenwerkende gemeentes. De raad 
heeft hier op een aantal punten haar zorg over uitgesproken maar heeft ingestemd met een pilot 
periode voor deze werkwijze. In het najaar zullen de prestatiecriteria hiervoor nog worden vastgelegd. 
In deze prestatiecriteria zullen effectiviteit van de poortwachtersfunctie, kosten, uitstroom naar werk, 
doorstroom op de participatieladder en effectiviteit van ingezette trajecten belangrijke items zijn. Het 
college heeft inmiddels toegezegd om het resultaat van de pilot als raadsvoorstel naar de raad te 
sturen rond mei 2013. De raad zal het resultaat dan evalueren; ook in relatie tot de behaalde 
resultaten binnen de drie overig aangesloten gemeentes.  De raad zal dan besluiten of het wenselijk is 
om, in afwijking van de andere gemeentes, het concept van het sociaal makelpunt te handhaven of 
kiezen voor een andere werkwijze. Bij handhaving van het sociaal makelpunt zullen de resultaten 
aantoonbaar beter moeten zijn. Vanuit de visie de regie hoort bij de gemeente en de uitvoering extern 
is dan ook de locatie van het sociaal makelpunt onderdeel van deze besluitvorming.  
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