
 

Motie – Woerdenpas 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 17 november 2022, gehoord de beraadslaging over de 
Programmabegroting 2023,

constaterende dat:
1. Ferm Werk een regeling heeft om kosten voor sport, cultuur en onderwijs vergoed te krijgen (hierna: de 

Declaratieregeling) voor mensen met een inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm;
2. de Declaratieregeling jaarlijks moet worden aangevraagd door inwoners zonder bijstandsuitkering. Inwoners 

met een bijstandsuitkering hoeven dit niet jaarlijks aan te vragen;
3. inwoners met of zonder een bijstandsuitkering middels een, uitgebreid en niet altijd begrepen, 

declaratieformulier een declaratie moeten indienen voor een vergoeding als het gaat om sport, aanschaf fiets, 
internet, schoolbijdragen etc.  

4. er in Woerden een grote groep inwoners in aanmerking komt voor een vergoeding uit de Declaratieregeling, 
maar hier geen gebruik van maakt vanwege het feit dat de aanvraagprocedure omslachtig is en niet wordt 
begrepen;

5. het invullen van de declaratieformulieren veel tijd vraagt van professionals of vrijwilligers van 
maatschappelijke organisaties;

6. deze situatie de kwaliteit van leven benadeelt en de participatie in de samenleving doet verminderen;
7. omliggende gemeenten werken met een pas voor inwoners in de bijstand waarop een persoonlijk tegoed staat 

voor sport, cultuur en recreatie waarmee inwoners op een laagdrempelige wijze kunnen deelnemen aan de 
eerdergenoemde categorieën;

8. een dergelijke pas in Woerden ontbreekt,

overwegende dat: 
1. in omliggende en grotere gemeenten al naar tevredenheid gewerkt wordt met een dergelijke pas die inwoners 

(bijstandsnorm) kunnen gebruiken om op een laagdrempelige wijze deel te nemen aan welzijnsactiviteiten;

2. een introductie van een dergelijke pas een welkome aanvulling is op de wijze waarop de Declaratieregeling 
wordt uitgevoerd;

3. kinderen en ouderen in de bijstand hierdoor op een laagdrempelige wijze kunnen (blijven) deelnemen aan 
sport en cultuur en dit tevens bijdraagt aan hun ontwikkeling;

4. de gereserveerde gelden voor de Declaratieregeling meer en beter worden benut en cultuurinstellingen en 
sportverenigingen meer inkomsten en leden krijgen;

verzoekt het college:
1. onderzoek te doen naar het meer toegankelijk maken van de voorzieningen en welzijnsactiviteiten die door 

middel van de Declaratieregeling worden vergoed;
2. onderzoek te doen naar de haalbaarheid en betaalbaarheid om in Woerden te komen tot het laagdrempelig 

gebruik kunnen maken van de Declaratieregeling middels een Woerdenpas (W-Pas) of een ander effectief 
middel;
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3. eventuele dekking voor de implementatie van hetgeen beschreven onder punt 2 te zoeken in het 
Declaratiebudget (primair), raadsinitiatievenbudget (subsidiair) of voor 2023 een incidenteel bedrag op te 
nemen uit de algemene reserve (tertiair); 

4. de gemeenteraad hier uiterlijk 1 april 2023 over te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Malik Arbaj, Woerden&Democratie
Coby Franken, Progressief Woerden
Femke Merel van Kooten, Splinter
Lenie van Leeuwen, LijstvanderDoes
Lia Noorthoek, ChristenUnie-SGP Woerden
Saskia van Altena, D66
Wout den Boer, STERK Woerden

Toelichting
Inclusie is een belangrijk thema in Woerden. Het is belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving. 
Meedoen betekent onder andere dat iedereen kan sporten, deelnemen aan cultuur en welzijnsactiviteiten en niet 
hoeft achter te blijven ten opzichte van andere inwoners door uitdagingen die van financiële aard zijn.  Ferm Werk 
onderstreept dit graag en heeft een zogeheten Declaratieregeling en Ondersteuningsfonds. Inwoners met een 
inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm kunnen gebruik maken van de Declaratieregeling. Dit maakt het
mogelijk dat inwoners die het financieel niet breed hebben, kunnen sporten bij een vereniging, kosten kunnen 
maken voor een cursus, thuis kunnen internetten of tickets vergoed krijgen voor het museum, bioscoop of andere 
culturele activiteiten.  

Om gebruik te maken van de Declaratieregeling dient men wel te werken met een omslachtig declaratieformulier. 
In sommige gevallen moeten er vooraf kosten worden gemaakt die achteraf worden gedeclareerd. Dit vormt vaak 
een eerste drempel, omdat men vaak geen cent overhoudt.  Als inwoners vervolgens de kosten hebben gemaakt 
dienen zij dit vervolgens middels een declaratieformulier in te dienen. Dit is een tweede drempel. Veel inwoners 
begrijpen de formulieren niet, vinden de formulieren te lang1 of zien het niet zitten om een heel boekwerk aan te 
leveren2. Vrijwilligers die vaak helpen met het invullen van dergelijke declaratieformulieren onderstrepen dit. 

In de plaatsen Utrecht, IJsselstein, Houten, De Bilt, Nieuwegein en Stichtse Vecht wordt er naar tevredenheid 
gewerkt met een U-pas. Dit is een pas waardoor mensen met een laag inkomen kunnen deelnemen aan sport, 
cultuur en recreatie. Gemeenten hebben met de maatschappelijke (sport)verenigingen en culturele instellingen 
achter de schermen afspraken gemaakt over het gebruik van de U-pas. Op vertoon van de U-pas kunnen inwoners 
meedoen in de samenleving. 

1 https://www.fermwerk.nl/sites/default/files/documents/Declaratieformulier%202022.pdf 
2 https://www.fermwerk.nl/sites/default/files/pdf/aanvraagformulier%20declaratieregeling%202022-2.pdf 
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Een dergelijke pas is een middel dat ingezet kan worden om iedereen op een laagdrempelige wijze deel te laten 
nemen aan welzijnsactiviteiten in de gemeente Woerden. De motie is erop gericht om een dergelijke pas of de 
laagdrempelige deelname aan welzijnsactiviteiten in de gemeente Woerden mogelijk te maken. Er zijn gelden 
gereserveerd waar inwoners middels declaratieformulieren aanspraak op kunnen maken. Aangezien deze gelden 
zijn gereserveerd kost dit de gemeente in beginsel, naast de implementatie van een pas en afspraken met 
cultuurinstellingen en sportverenigingen, niet meer geld. Daarnaast hoeft een implementatie van een dergelijke 
pas niet 1-op-1 overgenomen te worden. Wat ons betreft leggen we de focus (voor nu) in eerste instantie op sport 
en cultuur.  
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