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Onderwerp: 

Antwoorden op technische vragen "subsidie Thuishuis uit Wmo-reserve" 

Kennisnemen van: 

De RIB met antwoorden op de vragen uit de commissie Welzijn van 11 september 2013 over de subsidie 
voor het thuisbezoekproject uit de Wmo-reserve". 

Inleiding: 

In de commissie Welzijn van 11 september 2013 is het Raadsvoorstel "subsidie Thuishuis uit Wmo-reserve 
(13R.00265)" in eerste termijn behandeld. Wethouder Koster heeft toegezegd om de antwoorden op de 
technische vragen middels een RIB aan de commissie Welzijn van oktober door te geven. 

De Wmo-raad Woerden heeft op 10 september 2013 via de email een ongevraagd advies gegeven over het 
desbetreffende raadsvoorstel. Het advies van de Wmo-raad en de reactie van wethouder Koster daarop 
ontvangt de commissie Welzijn als bijlage bij de RIB. 

Kernboodschap: 

Technische vragen vanuit de commissie Welzijn van 11 september 2013, per partij opgesomd. 
schuingedrukt: antwoorden van college. 

1. Lijst van de Does 
1.1 Is er een advies van de Wmo-raad? Wat staat daar in? 
Advies van de Wmo-raad is via de mail op 10 september 2013 binnen gekomen. Bijgaand vindt u de brief 
van de Wmo-raad en de reactie van het college daarop. 

1.2 U geeft aan dat deze subsidie past in de prestatievelden 1-4-6 van de Wmo. Graag een verduidelijking. 
De relatie van de subsidieaanvraag voor het Thuishuis is uitgebreid aan de orde in punt 1 bij Argumenten in 
het raadsvoorstel van 13 augustus 2013 (13R.00265, zie bijlage). 

2. D66 
2.1 Is er een advies van de Wmo-raad? 
Zie antwoord bij 1.1. 
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2.2 Samenhang tussen verschillende beleidsterreinen, waarin eenzaamheid beschreven wordt, ontbreekt. 
Bestrijding van eenzaamheid is een belangrijk punt in het Wmo-beleidskader 2012-2015 en in het 
gezondheidsbeleid van de gemeente Woerden. De raad heeft in 2010, op initiatief van Inwonersbelangen, 
een motie aangenomen over eenzaamheid. 

2.3 Houd rekening met precedentwerking van dit project. 
Van precedentwerking zal geen sprake zijn. Iedere aanvraag wordt opnieuw getoetst aan beleid en 
beleidsregels. Zo ook subsidie Thuishuis en ook eventueel nieuwe aanvragen door andere organisaties. 

2.4 Er zijn tussen de 7.000 en 8.000 ouderen in Woerden. Er kunnen maar 6-7 ouderen wonen in het 
thuishuis. Hoe redelijk is dat? 

Binnen deze groep ouderen behoort een gedeelte tot de doelgroep van kwetsbare ouderen. Het Thuishuis 
is een innovatief concept en bestaat uit twee delen: Thuishuis en Thuisbezoek, en zal in eerste aanleg 10-
tallen kwetsbare ouderen kunnen bereiken. Samenredzaamheid staat voorop. Als dit concept goed werkt is 
niet uitgesloten dat deze manier van werken - op basis van samenredzaamheid - verder wordt uitgewerkt. 
Zowel voor ouderen maar bv ook voor respijtzorg of revalidatie na medisch ingrijpen. Dat moet dit 
experiment verder uitwijzen. Wellicht dat het navolging krijgt, zodat er nog meerdere ouderen bereikt gaan 
worden. 

2.5 Hoe hard is de relatie met het WMO-beleid? 
Zie 1.2. 

2.6 Let er op dat eenzaamheid onder ouderen een specifiek aandachtsgebied is en andere instrumenten 
vraagt dan eenzaamheid onder bv. jongeren. 

Dat is inderdaad een terecht aandachtspunt. Het Thuisbezoek richt zich op bestrijding van eenzaamheid bij 
ouderen. Dit gebeurt op een onorthodoxe manier: er-op-af, mensen opzoeken in de wijk, bij mensen 
aanbellen, meermalig contact tussen oudere en vrijwilligers, verbindende ontmoetingen in de wijk, aangaan 
van samenwerkingsrelaties tussen bewoners. De vrijwilliger treedt terug wanneer de oudere weer 
voldoende zelf-of samenredzaam is. 

2.7 Er is nog geen zekerheid over de bedragen die de fondsen toezeggen. 
Het is zeer waarschijnlijk dat fondsen positief zullen besluiten over cofinanciering. 

2.8 Hoe verhoudt dit project zich tot "slanke overheid, sterke samenleving"? 
Goede initiatieven uit de sterke samenleving, kunnen kortdurend met overheidssteun gerealiseerd worden. 
In dit geval krijgt het thuisbezoekproject drie jaar gemeentelijke subsidie. Daarna draait het op eigen 
kosten. 

3. CDA 

3.1 Hoe is de samenwerking met de verschillende organisaties die nu ook al veel huisbezoeken doen (bv 
Zonnebloem, Welzijn Woerden, kerken). 
Er is samenwerking met deze informele zorgpartners in het NlO-overleg. Het contact met de kerken zal 
gezocht worden. 

3.2 Welke toegevoegde waarde heeft het thuisbezoekproject boven deze al bestaande bezoeken? 
Zie 2.6. 

3.3 De realisatie van het Thuishuis is waarschijnlijk lastig ivm opstelling Woningbouwcorporatie. 
Er is een prima relatie met de Woningbouwcorporatie. Diverse panden worden, met de 
Woningbouwcorporatie en ook met de gemeente, onderzocht voor verbouwing tot Thuishuis. 

3.4 Zijn er voldoende vrijwilligers om het project te realiseren? 
Ja en deze vrijwilligers willen graag aan de slag! 

3.5 Wat is het hoofddoel van het project? 
Zie paragraaf 2.1 van het beleidsplan 2013-2015 thuishuis Woerden (blz. 4), dat als bijlage bij de stukken 
zit. 
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3.6 Hoe is de verhouding tussen subsidie Thuishuis en thuisbezoekproject? 
Er is geen financiële relatie. Alleen het thuisbezoekproject krijgt kortdurend gemeentelijke subsidie en 
cofinanciering. Het Thuishuis is een vorm van sociale woningbouw en functioneert met eigen middelen. 

3.7 In het advies staat dat er een nieuwe situatie ontstaat, als blijkt dat de cofinanciering niet rondkomt. Op 
welke manier krijgt de raad dan nadere info? 
Wij zullen uw raad hierover schriftelijk informeren. 

4. CU/SGP 
4.1 Hoe staat het met het haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van het thuishuis in Woerden? 
Het Thuishuisproject heeft zich al op verschillende plaatsen bewezen (o.a. Deurne, Amstelveen). Met de 
reeds beschikbare kennis en ervaring inzake eenzaamheidsproblematiek in Woerden zou een 
haalbaarheidsonderzoek nu onnodige kosten met zich mee brengen. 

4.2 De bewoners van het Thuishuis zijn mensen met een smalle beurs. Kunnen zij de huur ook betalen als 
de huurtoeslag huishouden-afhankelijk wordt? 
Is niet aan de orde. 

4.3 Welzijn Woerden is betrokken bij dit project. Er zijn nog veel meer vrijwilligersorganisaties van wie de 
mening/ betrokkenheid niet gevraagd is. Kan het geld niet beter besteed worden aan 
vrijwilligersorganisaties? 
Er is samenwerking met meerdere informele vrijwilligers, welzijn- en zorgorganisaties. Zij worden betrokken 
bij het Thuisbezoekproject. 

4.4 Het concept van het thuishuis is nog niet bewezen. Waarom daarvoor ruimte maken in de W M O -
reserve? 
Gelet op de vele ontwikkelingen die op de gemeenten afkomen, is het noodzakelijk om te kunnen 
experimenteren met innovatieve ideeën. In Deurne heeft het concept zich bewezen. Daarnaast is het 
resultaat van eerste onafhankelijk maatschappelijk rendementsonderzoek zéér bemoedigend: de kosten 
gaan voor de baten uit. 

5. Progressief Woerden 
5.1 Is er een reactie van de Wmo-raad? 
Zie 1.1. 

6. VVD 
6.1 Op welke manier past dit project in de WMO-prestatievelden? 
Zie 1.2. 

6.2 Hoe past dit voorstel binnen de diverse beleidsterreinen? 
Zie 1.2 en 2.2. 

6.3 Welke interventies zijn er nu al op eenzaamheid? Zorg ervoor dat vooral lichte interventies ingezet 
worden. Een thuishuis is een zwaar instrument. 
Zonder uitputtend te zijn: Inzet van Welzijn Woerden (seniorenvoorlichters, buurtkamers, ouderenadviseur, 
bewegen voor ouderen, schakelteams), inzet van informele zorgorganisaties (bv NPV, kerken), aanbod van 
personen via Woerden Wijzer. Zie ook opmerking bij 2.6. 

Vervolg: 

Behandeling van de tweede termijn in de commissie Welzijn van 10 oktober 2013. 
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Bijlagen: 
1. Raadsvoorstel 13R.00265, subsidie thuishuis uit Wmo-reseve. 
2. Ongevraagd advies van de Wmo-raad (13.026760) 
3. Reactie van wethouder Koster op advies Wmo-raad (13U. 16707) 
4. Collegebesluit over vaststelling RIB (13A.00882) 
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