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Welzijn^ 

Gemeenteraad Woerden 

Postbus 45 

3440 AA W O E R D E N 

Woerden, 27 oktober 2014 

Betreft : Bes lu i tvorming over soc iaa l domein : A lgemene voorzieningen 

Geachte gemeenteraads leden, 

In vervolg op het inspreken van Welzi jn Woerden in de commiss ievergader ing van 9 oktober j l ., vraag 

ik hierbij nogmaals aandacht voor het onderwerp a lgemene voorz ieningen. 

Adequate voorzieningen 
Gemeenten zijn, met de nieuwe Wmo, Jeugdwet en Part ic ipat iewet vanaf 1 januari 2015 
verantwoordel i jk voor zorg en ondersteuning in de hele breedte van het lokale socia le domein. Eigen 
regie en eigen kracht staan daarbij voorop. Het doel is dat inwoners zo lang, zo goed, zo zel fstandig 
en zo normaa l mogeli jk ze l f redzaam zijn en kunnen blijven part ic iperen. Het kan voorkomen dat dat 
(tijdelijk) niet lukt. Dan is het belangri jk bewoners te ondersteunen met adequate voorzieningen. 

Een kernthema van de decentra l isat ies is dat gemeenten worden verpl icht om -goede - voorzieningen 

te treffen, maar dat mensen niet langer een individueel recht op deze voorzieningen hebben; van 

individueel recht naar col lect ieve plicht. In het nieuwe zorgspect rum is het daarom belangri jk niet 

a l leen in te zetten op (de goede) maatwerkvoorz ien ingen, maar ook op a lgemene voorzieningen zoals 

wi jkcentra die bijdragen aan een sterke soc ia le infrastructuur. 

De nieuwe Wmo is helder over het belang van a lgemene voorzieningen. Zo leest u in de aan u 

aangeboden s tukken onder meer 1 : 'daarnaast moeten de gemeenten preventieve maatregelen nemen 

om te voorkomen dat een beroep op ondersteuning wordt gedaan en benoemen welk aanbod aan 

algemene voorzieningen inwoners ondersteunen'. Het minister ie zegt hierover op 

www.invoeringwmo.nl: 

De gemeenteraad moet in het periodiek vast te stellen plan aandacht besteden aan het 

treffen van algemene voorzieningen gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid of 

participatie en het voorzien in de behoefte aan beschermd wonen en opvang. Hiermee wordt 

geborgd dat op het niveau van de gemeente wordt afgewogen op welke wijze algemene 

voorzieningen vorm krijgen en voor wie deze geschikt zijn aan de ene kant en welke 

maatwerkvoorzieningen aan de andere kant moeten worden getroffen voor de cliënten voor 

wie een algemene voorziening niet toereikend is. [MvT Wmo, 27). De gemeente is vrij in de 

keuze welke algemene voorziening zij treft. Een algemene voorziening kan ook een 

volwaardig alternatief zijn voor een maatwerkvoorziening. 

1 Bijlage 1 van de nota over de Wmo, hoofdlijnen 2.2 



WoerdenWijzer 
In de voorste l len aan de gemeenteraad missen wij voldoende ui twerking van het onderwerp 

a lgemene voorz ieningen en ook de urgentie hiervan. De nadruk ligt op de toegang én 

onders teuningsst ructuur die WoerdenWi jzer biedt, a l dan niet met de inzet van consulenten in 

wi jken. Ons advies: rust WoerdenWi jzer goed en eff iciënt toe, maar investeer, naast en ui teraard we l 

in samenspraak met gemeente en WoerdenWijzer in a lgemene en col lect ieve voorzieningen. 

PGB/PVB 
In haar s tukken merk t de gemeente op: "De druk op zorg continuïteit kan de nieuwe ondersteunings 
s t ructuur ver t ragen." Dat is waar Welzi jn Woerden een zorg over heeft. Het gesprek en de d iscuss ie 
gaan in Woerden nu vaak over P G B / PVB. Echter, P G B / P V B , heeft betrekking op individuele 
maatwerkvoorz ien ingen! Terwi j l de t ransformat ie er juist over gaat hoe wij de druk op individuele 
maatwerkvoorz ieningen kunnen verminderen. En hoe wij preventie, vangneten (deeljalternatieven 
voor maatwerkvoorz ien ingen binnen een goede sociale infrastructuur en binnen a lgemene 
voorzieningen kunnen bieden. 

Bewuste en heldere keuzes voor het ontwikkelen van a lgemene voorzieningen biedt een kans om de 
zorg in Woerden duurzaam - in en met de samen lev ing- vorm te geven en goedkoper te maken. 

Urgentie! 
En wat betreft de urgentie: die is er. Nu reeds. De toegang tot professionele zorg en ondersteuning 
is a l 's t renger ' en de ext ramura l iser ing zet, met name bij ouderen, in hoog tempo door. In onze 
wijken en kernen zien we deze ondersteuningsvragen a l in toenemende mate. Kor tom, de 
t ransformat ie moet nu ingezet worden en a lgemene voorzieningen die laagdrempel ig , vrij 
toegankeli jk, dichtbij en met burgers vormgegeven worden, kunnen daar een belangri jke ro l in 
spe len . 

Daarom moet de gemeentel i jke overheid niet afwachten wat die 's terke ' samenlev ing hierin gaat 

doen, maar is het zaak nu een aantal basisvoorzieningen te in i t iëren, zoals fysieke 

wi jkcentra/p la t forms. Het spreekt voor zich dat deze a lgemene basisvoorzieningen bestaan naast 

a l ler le i initiatieven in de samenlev ing, zoa ls die van kerken, vr i jwi l l igersorganisat ies en van 

bewonersini t iat ieven. Daarmee wordt samengewerk t en ook hun activiteiten kunnen in de 

basisvoorzieningen een plaats kri jgen. 

Wat is volgens Welzi jn Woerden nodig ter aanvul l ing op het integrale bele idsplan: 

1. Realisatie van vrij toegankelijke (basis)voorzieningen in wijken en kernen 
Deze voorzieningen hebben de volgende kenmerken : 

per wi jkserv icegebied (met een minimumgrootte) een vrij toegankel i jke basisvoorziening 
met daarnaast (eventueel) satel l ie ten in k leinere w i jken/kernen; 
afgestemd op grootte, demograf ische en epidemiologische samenste l l ing en behoeften 
van wi jk /kern ; 

mul t i funct ioneel : functies voor ontmoet ing, ontspanning, samen eten, vormen van 
dagbesteding voor versch i l lende groepen thuiswonende inwoners met een beperking of 
[toenemende) kwetsbaarheid, bewonersini t iat ieven, mantelzorg/respi j tzorgpunt ; 
p lat formfunct ie: waar mogel i jk gecombineerd met andere part i jen/funct ies zoals 
bibl iotheek, zorg (maatwerk), bewonersini t iat ieven, private samenwerk ing ; 
verbindingspunt voor alle burgers (kwetsbaar en vitaal); 
altijd vormgegeven met en deels door burgers; 
nauwe afs temming en samenwerk ing met WoerdenWi jzer ; 



hybride f inancier ing (waarbij gemeente deels f inanciert op gewenste functies en niet op 

'stenen') ; 

geld reserveren voor ontwikkel ing hiervan. 

2. Ontwikkelagenda voor nieuw en vernieuwd aanbod van algemene en collectieve 
voorzieningen als alternatief voor bestaande en toekomstige maatwerkvoorzieningen 

Er zijn voldoende bouwstenen bekend. 

3. Ontwikkelen van een heldere visie op de rol van en facilitering van vrijwilligersorganisaties 
en bewonersinitiatieven 

Vri jwi l l igersorganisat ies en bewonersini t iat ieven maken onderdeel uit van een sterke 
samenlev ing en een goede socia le infrastructuur. Zij bieden een dee l van de informele 
voorzieningen en kunnen nog meer betekenen, onder andere door een betere aanslu i t ing 
met formele voorzieningen. Kern is met hen in gesprek te gaan over ro l en faci l i ter ing, 
terwi j l er tegeli jkerti jd recht gedaan wordt aan het feit dat het vr i jwi l l igersorganisat ies 
zijn. 

Wat kan Welzijn Woerden voor u daarbij betekenen? 
Welzi jn Woerden is de lokaa l verankerde brede welz i jnsorganisat ie met grote kennis van de lokale 

verhoudingen, 'tot in de haarvaten' . Wij zijn soc iaa l ondernemer, deskundige op het gebied van laag 

complexe zorg en ondersteuning en hebben een goede en zakel i jke opdrachtgever-opdrachtnemer 

relat ie met de gemeente. 

- Wij s te l len ons gaarne beschikbaar om, in nauw overleg met de gemeente, de ontwikkel ing op ons 

te nemen ('trekker' te zijn) voor hybride gef inancierde, mult i funct ionele basisvoorzieningen die 

Woerden nodig acht, op basis van een ontwikkelagenda die wij graag in samenspraak opste l len. 
- Wij z ien dus een concrete t rekkers ro l voor ons weggelegd bij de ontwikkel ing van vrij toegankel i jke 
fysieke mult i funct ionele basisvoorzieningen ( inmiddels concreet bij wi jkcentrum de Plint, 
dorpscent rum Harmeien). Daar waar anderen een dergel i jke voorziening rea l iseren, zijn wij geen 
" t rekker " maar is er we l contact. 

- In onze opdrachtnemende rol ontwikkelen w i j -on tb rekende en gewenste- inhoudelijke a lgemene 

voorzieningen en al ternat ieven voor individuele en col lect ieve maatwerkvoorz ieningen, zoals vo rmen 

van dagbesteding en respi j tzorg. Een voorbeeld hiervan is het innovatieve concept voor de 

maatwerkvoorz iening begeleiding groep (dagbesteding) voor senioren dat wij gedeeltel i jk met 

f inancier ing door fondsen ontwikkeld hebben. 
- Vanuit onze ro l vanuit Hart voor Woerden en a ls faci l i tator van het NIO (Netwerk Informele 
Ondersteuning) werken wij graag mee aan de totstandkoming van een heldere visie op rol en 
ondersteuning van vr i jwi l l igersorganisat ies en bewonersini t iat ieven. 

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen of wilt u met ons in gesprek? U kunt contact 

met mij opnemen via de e -ma i l : h.vanbarenOwelzi jnwoerden.nl of te lefonisch via 0348-421101 of 

06-43368423. 

Met vr iendel i jke groet, 

Hannie van Baren 

Directeur Welzi jn Woerden 


