
RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording 
14R.00368 

Van: college van burgemeester en wethouders 

Datum : 2 september 2014 

Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster 

Portefeuille(s) : Sociaal Domein 

Contactpersoon : R.C. Ouwerkerk 

Tel.nr. : 0348-428856 

E-mailadres ouwerkerk.r@woerden.nl 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door de heer R. Bakker 
van de Fractie van de W D 
over de vernieuwing van het zorgaanbod in het sociaal domein. 

Beantwoording van de vragen: 

1. Op welke wijze worden in Woerden nieuwe zorgorganisaties, kleine zorgorganisaties 
en vrijgevestigde individuele zorgverleners betrokken bij de ontwikkeling van plannen, 
structuur en protocollen bij de transities in het sociale domein? 
Zoals bekend zijn er binnen de transities afspraken gemaakt die tot doel hebben dat de continuïteit 
van zorg voor inwoners geborgd is en dat frictiekosten tot een minimum worden beperkt. Buiten de 
beperkingen die deze afspraken met zich meebrengen betrekken wij alle aanbieders van zorg, 
groot en klein, oud en nieuw, bij de transformatie van het sociaal domein. Alle ons bekende 
aanbieders nodigen wij uit om onze bijeenkomsten bij te wonen en aan onze werkgroepen deel te 
nemen. 

2. Is naar mening van het College in Woerden de betrokkenheid van nieuwe 
zorgorganisaties, kleine zorgorganisaties en vrijgevestigde individuele zorgverleners 
bij de transities in het sociale domein voldoende? Zo niet, wat doet het College om 
deze betrokkenheid te vergroten? 
Ja. 

3. Schuilt er volgens het College een gevaar in een te beperkte betrokkenheid van nieuwe 
zorgorganisaties, kleine zorgorganisaties en vrijgevestigde individuele zorgverleners bij de 
transities in het sociale domein? Indien dat gevaar er is kan het College dit nader duiden? 
Nee. 

4. Schuilt er volgens het College een gevaar in een te grote betrokkenheid van traditionele 
zorgorganisaties bij de transities in het sociale domein? Indien dat gevaar er is kan het 
College dit nader duiden? 
Nee. Hoewel als gevolg van de budgetgaranties voor 2015 het risico bestaat dat traditionele 
zorgaanbieders onvoldoende prikkel tot vernieuwing ervaren, ligt wat het college betreft de koers 
tot het transformeren van het sociaal domein vast. Wij zijn intensief in gesprek met zowel grote als 
kleine aanbieders om samen met hen die transformatie vorm te geven. Van partijen die 
onvoldoende in deze beweging meegaan zullen wij vanaf 2016 geen diensten (meer) afnemen. 

5. Welke initiatieven neemt het College om er voor zorg te dragen dat de iedereen (ook nieuwe 
en kleine lokale zorgaanbieders) die actief deel wil nemen aan kwaliteitsverbetering en 
kostenbesparing in het sociale domein ook in staat is om een belangrijke bijdrage te 
leveren? 
Zoals gezegd betrekken wij alle zorgaanbieders die dat willen bij de transformatie van het sociaal 
domein en wij nemen graag kennis van wat zij te bieden hebben. Met betrekking tot de bijdrage die 
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kleine zorgaanbieders kunnen leveren zijn wij van mening dat de beleidskeuze om meer in te 
zetten op PGB hen een goede uitgangspositie geeft. Door zich goed te profileren richting inwoners, 
met hun op maat gesneden zorgaanbod, krijgen zij met de werkwijze PGB een betere positie ten 
opzichte van de traditionele zorgaanbieders. 
Verder zijn wij bezig om in het kader van de ontwikkeling van WoerdenWijzerWijkteams een goed 
overzicht te maken van alle zorgaanbieders (groot en klein) en hun specificaties. Dit overzicht kan 
op de site van WoerdenWijzer.nl worden geplaatst, om de inwoner te ondersteunen in de keuze 
van een aanbieder. De veranderingen in het sociaal domein hebben een grote impact op alle 
aanbieders van zorg en in het bijzonder op hun positie op de arbeidsmarkt. Het college neemt deze 
belangen zeer serieus. Het is onze overtuiging dat de transformatie alleen in samenspraak met 
aanbieders en inwoners tot stand kan worden gebracht. Uitgangspunt daarbij is echter dat het 
perspectief van de inwoner centraal staat. 

Met betrekking tot de afhandelingstermijn: 
Het college is zich ervan bewust dat beantwoording op uiterlijk 26 augustus, zoals in het op 14 
augustus verzonden tussenbericht gesteld, niet is gelukt. Dit was helaas niet mogelijk als gevolg 
van het zomerreces. 

• Schriftelijke vragen ex art. 40 RvO van de WD-fractie over vernieuwing van het zorgaanbod in het 
sociaal domein (14.011003) 

• Tussenbericht over vertraging in de afhandeling als gevolg van het zomerreces (14.013521) 

Bijlagen: 

/ 

dr. G.W. Goedmakers CMC 

De secretaris De burgemeester 

XfJ. enboer 



Van: Geldorp, Erwin 
Verzonden: vrijdag 11 juli 2014 11:03 
Aan: raadsleden@woerden.nl; Stadhuis; IBurgemeester en wethouders 
CC: IConcernzaken 
Onderwerp: schriftelijke vragen art. 40 RvO van VVD inzake adviesgroepen TSD 
Bijlagen: vragen wd inzake adviesgroepen tsd.pdf 

Aan het College 
Aan de Raad 

Bijgaand treft u aan schriftelijke vragen ex art. 40 RvO van de fractie van de VVD inzake adviesgroepen TSD. Conform 
RvO dient de beantwoording binnen een trmijn van 30 dagen te geschieden, te weten vóór 10 augustus 2014. 

Met vriendelijke groet, 

Erwin Geldorp | raadsgriffier | Gemeente Woerden 
Postbus 45, 3440 AA Woerden ; Biekenjiaan 14, 3447 GR Woerden 
T 0348 428 510 jM 06 -• 20094715 IE ge[dorp.e(S>woerden.nl i raadsgriffie(3>woerden,nl 
W aemeenteraad.woerden.nl 
aanweziq: ma, 

Gemeente Woerden 14.011003 

14/07/2014 Registratiedatum: 
Behandelend afdeling 
Afgehandeld door/op: 

C 2 
11 JULI 20H 

Beh. Ambt.: 

Streeidat.: 

Afschr.: 

B.V.O.: 

1 



Aan: College van B & W van de gemeente Woerden 

Van: Fractie W D 

Betreft: Vragen ex art. 40 Reglement van Orde over vernieuwing van het zorgaanbod in het 
sociale domein 

Datum: 10 juli 2014 

Inleiding: 

Er komt bij de decentralisaties veel op de gemeente af. Er moet betere zorg geleverd worden 
met minder geld. De W D is van mening dat dit onmogelijk is zonder vernieuwing van het 
zorgaanbod. Tevens is de aanpak van bureaucratie hard nodig. 

Recentelijk stelde de W D fractie een technische vraag die betrekking had op 
indicatiestelling in het sociale domein. Uit de beantwoording van die vraag bleek dat 
uitsluitend gevestigde organisaties (o.a. Kwintes, Abrona, Careyn, Leger de Heils, Altrecht, 
CJG, MEE, CIZ, BJZ. Sociaal makelaars, Wmo consulenten, ouderplatform en Wmo 
raad)betrokken zijn bij de indicatiestellingscriteria die van toepassing zijn op de transities in 
het sociale domein. Ook bij de organisatie van het recente eerstelijns café leken vooral 
gevestigde organisaties en groeperingen betrokken te zijn. 

Er lijkt weinig betrokkenheid te zijn van nieuwe zorgorganisaties en individuele 
zorgaanbieders bij de ontwikkeling van plannen en protocollen in de transities in het sociale 
domein. 

De W D fractie heeft daarom de volgende vragen: 

1. Op welke wijze worden in Woerden nieuwe zorgorganisaties, kleine zorgorganisaties 
en vrijgevestigde individuele zorgverleners betrokken bij de ontwikkeling van plannen, 
structuur en protocollen bij de transities in het sociale domein? 

2. Is naar mening van het College in Woerden de betrokkenheid van nieuwe 
zorgorganisaties, kleine zorgorganisaties en vrijgevestigde individuele zorgverleners 
bij de transities in het sociale domein voldoende? Zo niet, wat doet het College om 
deze betrokkenheid te vergroten? 

3. Schuilt er volgens het College een gevaar in een te beperkte betrokkenheid van 
nieuwe zorgorganisaties, kleine zorgorganisaties en vrijgevestigde individuele 
zorgverleners bij de transities in het sociale domein? Indien dat gevaar er is kan het 
College dit nader duiden? 

4. Schuilt er volgens het College een gevaar in een te grote betrokkenheid van 
traditionele zorgorganisaties bij de transities in het sociale domein? Indien dat gevaar 
er is kan het College dit nader duiden? 



5. Welke initiatieven neemt het College om er voor zorg te dragen dat de iedereen (ook 
nieuwe en kleine lokale zorgaanbieders) die actief deel wil nemen aan 
kwaliteitsverbetering en kostenbesparing in het sociale domein ook in staat is om een 
belangrijke bijdrage te leveren? 

Namens de W D fractie 
Reem Bakker 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Karssenberg, Gerben 
donderdag 14 augustus 2014 16:49 
raadsgriffie@woerden.nl 
Stadhuis; Ouwerkerk, Ronald;!Directie 
Beantwoording art. 40-vragen 

Gemeente Woerden 14.013521 

Registratiedatum: 
Behandelend afdeling 
Afgehandeld door/op: 

15/08/2014 

Aan de leden van de Raad, 

De fractie van de VVD heeft op 10 juli schriftelijke vragen gesteld op basis van art 40 van het Reglement van Orde 
van de Raad met betrekking tot de vernieuwing van het zorgaanbod in het sociale domein. Volgens dat zelfde 
Reglement van Orde moeten de antwoorden op deze vragen binnen 30 dagen door het college zijn gegeven. 

De beantwoording van de vragen vereist de nodige afstemming en helaas moeten wij u berichten dat dit ten gevolge 
van de vakantieperiode niet binnen de termijn gaat lukken. Wij gaan ervan uit dat u uiterlijk op 26 augustus over de 
antwoorden zult kunnen beschikken. 

Met vriendelijke groeten, 

Gerben Karssenberg, 
loco-secretaris 

0348-418622 / 06-2009 4718 

Gemeente Woerden 
Postbus 45, 3440 AA Woerden 
Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden 
Telefoonnummer 14 0348 
www.woerden.nl 
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