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Geachte heer Kotvis, 

Op 10 september 2013 ontving ik via de email uw brief met kenmerk C13-0910. In deze brief geeft u uw 
advies over het "Thuisbezoekproject Woerden". Hierbij ontvangt u onze reactie. 

1. relatie met de prestatievelden uit de Wmo. 
Uw raad is van mening dat het thuisbezoekproject geen relatie met de prestatievelden uit de Wmo-heeft. 
Onze mening is dat er wel degelijk relaties te noemen zijn. Het thuisbezoekproject sluit aan bij de te 
bereiken maatschappelijke effecten die in prestatieveld 1, 4 en 6 van de Wmo genoemd worden. Bij 
prestatieveld 1 gaat het om het bevorderen van sociale samenhang en leerbaarheid in de wijken en dorpen. 
Doel is de zelfredzaamheid en betrokkenheid van inwoners op hun buurten en wijken te optimaliseren en te 
werken aan een woon-en leefomgeving waar men zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Voor dit 
laatste zijn welzijn- en zorgvoorzieningen als het thuisbezoekproject en het thuishuis essentieel. 

Prestatieveld 4 heeft betrekking op het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. Het 
thuisbezoekproject is geheel gebaseerd op vrijwillige inzet, met coördinatie door een kortdurende betaalde 
kracht. 

Prestatieveld 6 tenslotte zet in op het organiseren van voorzieningen voor de Wmo-doelgroep met het oog 
op het zelfstandig functioneren en het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer. Het 
thuisbezoekproject en thuishuis is bij uitstek een voorziening die bijdraagt aan het behouden van eigen regie 
en het bevorderen van het zelfstandig functioneren van betrokkenen. 

Ook past het thuisbezoekproject in het Wmo-beleidskader van de gemeente Woerden en past het in het 
gezondheidsbeleid, waarin bestrijding van eenzaamheid een speerpunt is. Ik vind het thuisbezoekproject en 
het thuishuis een waardevol innovatief concept. Samenredzaamheid is het uitgangspunt! Als dit concept 
goed werkt is niet uitgesloten dat deze manier van werken - op basis van samenredzaamheid - verder wordt 
uitgewerkt. Voor ouderen maar bv ook voor respijtzorg of revalidatie na medisch ingrijpen. Dat moet dit 
experiment verder uitwijzen. 
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2. precedentwerking van deze subsidieaanvraag. 
Elke subsidieaanvraag wordt apart behandeld en getoetst aan de Algemene Subsidieverordening en de 
beleidsregels. In elke subsidiebeschikking wordt de relatie met het beleidskader genoemd. 

3. omzeilen van aanbesteding. 
Subsidies hoeven niet aanbesteed te worden: het is een gemeentelijk recht om deze toe te kennen. Daarbij 
is het toe te kennen subsidiebedrag te laag, voor een aanbestedingsprocedure. 

Advies naar commissie Welzijn. 
Wij zullen uw advies over het thuisbezoekproject en deze reactie van onze hand doorgeleiden naar de 
commissie Welzijn. Het raadsadvies over de subsidie voor het thuisbezoekproject zal in de commissie 
Welzijn van oktober in tweede termijn behandeld worden. In de eerste termijn is een groot aantal technische 
vragen gesteld. Deze vragen en onze antwoorden daarop voegen wij voor uw informatie als bijlage bij deze 
brief. 

Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anniek van der Ploeg van het team Onderwijs, Welzijn en 
Zorg. Zij is te bereiken via telefoonnummer 06-35113533 of via ploeg.a@woerden.nl. 

Met vriendelijke groet, 

Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Woerden 

atééti rsCMC V.J er 
secretaris ster 

Bijlage: RIB 13R.00321 met antwoorden op de technische vragen uit de commissie Welzijn 
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