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Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door Hugo Bulk en Ruud Niewold
van de Fracties van ChristenUnie/SGP en D66
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Beantwoording van de vragen:
Vraag 1
Op welke termijn verwac ht het college dat ten aanzien van verantwoordelijkheid, projec torganisatie en het
multidisciplinair denken en werken signific ante verbeteringen gerapporteerd kunnen worden?
Antwoord
Door het aantrekken van een nieuwe projec tleider begin 2016 is de projec torganisatie verbeterd; de
structuur is aangepast, verantwoordelijkheden van partijen zijn scherper benoemd, er zijn betere afspraken
gemaakt met verschillende betrokken partijen en er is meer aandac ht voor intervisie.
Het integraal denken en doen heeft de afgelopen maanden veel aandac ht gekregen. De pilot heeft ons nu
al geleerd dat werkelijk vanuit het leven van mensen kijken - dus integraal - makkelijker gezegd is dan
gedaan, temeer omdat de regelgeving en systemen waarmee gewerkt werd en nog moet worden die
integraliteit niet bevorderen. Maar door geric hte intervisie tussen c onsulenten van Delft en Woerden samen
met PerSaldo (de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget) heeft dit veel
aandacht gekregen. Het gaat om houding en gedrag, dus c ultuur, en dat is een taai proc es.

Vraag 2
Klopt het beeld dat genoemde c onc lusies over de pilot - met name het trainen van competenties - ook
gelden voor het reguliere werk van de c onsulenten van WoerdenWijzer? Met andere woorden: moeten
consulenten van WoerdenWijzer in de volle breedte nog meer multidisc iplinair denken en werken? Zo ja, op
elke wijze en op welke termijn kunnen de competenties van consulenten van WoerdenWijzer verbeteringen
laten zien?
Antwoord
Het klopt dat binnen het WoerdenWijzer team de c ompetenties op dit gebied kunnen worden verbeterd.
Dan betreft het overigens niet zo zeer het multidisc iplinair denken en werken maar meer het perspec tief
van het leven van de inwoners als uitgangspunt nemen. Het integraal denken en doen, Mensen Eerst, is als
speerpunt meegenomen in het in juli 2016 opgestarte c ultuurtrajec t binnen het sociaal domein in Woerden.
Binnen het WoerdenWijzer team is veel kennis aanwezig als het gaat om spec ifieke doelgroepen en
onderwerpen. Deze kennis aanwenden vanuit het perspec tief van de leefwereld van mensen vraagt om
nieuwe vaardigheden. Verbreding van kennis maar ook het vermogen om het goede gesprek te voeren,
vraagverheldering te verbeteren vraagt naast kennis ook om de goede c ompetenties. Hier willen we verder
in blijven ontwikkelen.
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Aan het College
Cc Raad
Bijgaand treft u aan TWEE series schriftelijke vragen ex artikel 40 over:
»
»

Tussenrapportage Pilot Integraal Persoonsgebonden Budget (IPGB) van D66 en ChristenUnie/SGP
Passend Onderwijs van ChristenUnie/SGP (vervolg vragen)

Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 28 augustus 2016.
Zie in dit kader ook de brief 16u.14787 namens het college inzake beantwoording artikel 40-vragen in de zomerperiode (DLIS).
Met vriendelijke groet,

Wendy Plukaard
Wendy Plukaard | Algemeen s e c r e t a r i s vd Griffie | G e m e e n t e Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden
T 0348 - 428 805 | https://Qemeenteraad.woerden.nl
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Christenunie SGP
Woerden

Woerden, 28 juli 2016
Betreft: artikel 40-vragen inzake Tussenrapportage Pilot IPGB
Geacht college,
Per 1 januari 2016 zijn de gemeenten Woerden en Delft gestart met de pilot Integraal
Persoonsgebonden Budget (IPGB). Onderdeel van de pilot is een tussenevaluatie door TNO. Uit de
Tussenrapportage Pilot IPGB (RIB 16R.00345) dat begin juli bekend is geworden, blijkt het volgende:
»

het uiteindelijke aantal deelnemers aan de pilot is teleurstellend (in Woerden 6 kandidaten
die staan voor 9 personen);

»

het college vindt dat de pilot toch op een goede en gedegen wijze gecontinueerd kan
worden;

»

staatssecretaris Van Rijn heeft goedkeuring gegeven voor continueren t o t 1 juli 2017.

De gemeente Woerden heeft toegezegd om op korte termijn drie van de conclusies en
aanbevelingen uit de tussenrapportage op korte termijn aan te pakken: niemand is integraal
verantwoordelijk, deelnemers dreigen af te haken, projectorganisatie.
Uit de tussenrapportage blijkt voorts dat met name het multidisciplinair kijken in het klantcontact
lastig is. De fracties van CU/SGP en D66 willen dat uit de pilot IPGB in Woerden het maximale
resultaat behaald kan worden en hebben daarom de volgende vragen;
»

Op welke termijn verwacht het college dat ten aanzien van verantwoordelijkheid,
projectorganisatie en het multidisciplinair denken en werken significante verbeteringen
gerapporteerd kunnen worden?

»

Klopt het beeld dat genoemde conclusies over de pilot - met name het trainen van
competenties - ook gelden voor het reguliere werk van de consulenten van WoerdenWijzer?
Met andere woorden: moeten consulenten van Woerdenwijzer in de volle breedte nog meer
multidisciplinair denken en werken? Zo ja, op elke wijze en op welke termijn kunnen de
competenties van consulenten van WoerdenWijzer verbeteringen laten zien?

Wij vragen vriendelijk om duidelijke en heldere beantwoording van de vragen voor eind augustus als
dit mogelijk is. Wanneer er onduidelijkheden zijn over de vragen, dan graag contact opnemen.
Met vriendelijke groet,
Namens de fracties,

ChristenUnie Z SGP Woerden, Hugo Bulk
D66, Ruud Niewold
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