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Inleiding: 
Op 6 maart 2013 heeft Vierstroom bezoekers en mantelzorgers van de Plint in Woerden per brief laten 
weten dat het voornemen bestaat, om de dagverzorging in de Plint per 1-1-2014 te sluiten. In de brief 
vermelden zij verder dat zij met de gemeente in gesprek gaan of er alternatieven voor dagbesteding 
mogelijk zijn. In de Plint wordt vijf dagen per week dagbesteding aangeboden, gemiddeld tien oudere 
inwoners per dagdeel, maken hier gebruik van. 

Op 26 maart jl. heeft de heer Hoogerbrugge vragen gesteld. Deze worden in deze RIB beantwoord. 

Kernboodschap: 

Sluiting van de dagverzorging in de Plint, heeft grote invloed op de activiteiten en exploitatie van de Plint als 
wijkcentrum. Dit is heeft ook een relatie met strategische maatschappelijke functies in de gemeente. 

Vervolg: 
Vragen 1 en 2: 
1. Kent het college de brief over het stoppen van de dagbesteding en op welke wijze heeft u overleg 
gevoerd? 
2. Op welke wijze heeft de Vierstroom met het college overleg gevoerd over deze brief? 
Op 4 februari jl. zijn wij door Vierstroom geïnformeerd over het voornemen van sluiting. Vierstroom heeft 
aangegeven open te staan voor alternatieven en is zich bewust van de invloed van dit besluit. Toch is de 
dagbesteding in de Plint al jaren niet meer kostendekkend. Ingrepen in personele bezetting, maar ook het 
verhogen van het aantal deelnemers en het werken met vrijwilligers, heeft niet geleid tot een sluitende 
begroting. 
Vierstroom heeft aangegeven dat het besluit tot sluiting niet past in de visie waaruit zij werkt, immers steeds 
meer inwoners wonen met beperkingen gewoon thuis. Dagbesteding in de Plint is daarin ondersteunend. 
Ook de samenwerking in de wijk is gebaat bij de aanwezigheid van verschillende organisaties in de Plint. 



Op 11 maart jl. is overleg gevoerd met alle betrokken organisaties in de Plint, verenigd in het 
Woonservicegebied Schilderskwartier. Doel van dit gesprek was een verkenning van de toekomst van de 
Plint. Welzijn Woerden en Philadelphia werken vervolgens een plan uit waarin gekeken wordt hoe kosten 
voor activiteiten in de Plint anders verdeeld kunnen worden. Hierbij is ook Groen West als eigenaar van het 
gebouw betrokken. Organisaties hebben uitgesproken de Plint als wijkcentrum te willen behouden. 

Vraag 3. 
Bent u ook met het CDA van mening dat er op deze wijze veel onrust ontstaat bij de cliënten. 
Waarom zou de Vierstroom dit besluit genomen hebben zonder vooraf met de gemeente over 
alternatieven gesproken is, zodat die alternatieven in het gesprek op 21 mei a.s. meegenomen 
zouden kunnen worden? 
Wij betreuren het dat Vierstroom al per brief heeft aan cliënten heeft aangegeven dat de dagbesteding gaat 
sluiten. Zij is echter van mening dat dit noodzakelijk is, mede gelet op de contracten die zij heeft met het 
personeel. 

Vraag 4. 
Bent u bereid om zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor 21 mei a.s, wanneer het gesprek 
tussen de Vierstroom en de cliënten zal plaats vinden over het stoppen van de dagbesteding, in 
gesprek te gaan met de Vierstroom en de raad het resultaat van die besprekingen mede te 
delen? 

De raad wordt geïnformeerd over de voortgang van het overleg met de organisaties. 

Vraag 5 
Nog een laatste vraag, los van de brief van de Vierstroom. Wordt er door andere Zorginstellingen 
en/of ook op andere locaties op dezelfde wijze gehandeld over het eventuele stoppen van de 
dagbesteding. Is dat bij het college bekend en/of worden daar gesprekken over gevoerd? 
Het aanbod voor inwoners met een indicatie voor dagbesteding is enorm in ontwikkeling. Het is bekend dat 
veel organisaties inwoners "dwingen" op andere locaties dagbesteding af te nemen om vervoerskosten te 
reduceren. Ook worden nu verschillende doelgroepen op één locatie opgevangen. 
Op zichzelf is dit niet verkeerd. Zo is het bekend dat bij de dagbesteding in de Plint van Philadelphia, waar 
vijftien plekken beschikbaar zijn, maar drie inwoners van Woerden er gebruik van maken. 
In onze ogen is het wenselijk om passende dagbesteding lokaal te organiseren. 
Ook Careijn heeft aangegeven dat de dagbesteding in de Cope in Kamerik en het Zorgcentrum Woerden, 
niet meer kostendekkend wordt uitgevoerd. Met Careijn en Welzijn Woerden verkennen we de mogelijkheid 
om in een pilot, deze dagbesteding veel meer Wmo-proof te maken. 
In onze ogen zijn locaties voor dagbesteding, onderdeel van de visie die wij ontwikkelen voor 
maatschappelijk strategische functies. Zoals u bekend, starten we daarmee in Harmeien. 
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