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1. Over de opvangcapaciteit voor ouderen die niet meer goed zelfstandig kunnen 
wonen, maar ook nog niet naar het verzorgingshuis hoeven. Is er voor deze 
'tussenfase' voldoende opvangcapaciteit in Woerden cq de regio? 

 
Voor inwoners die tijdelijke opvang nodig hebben, omdat ze vanuit ziekenhuisopname nog 
niet naar huis kunnen of omdat ze tijdelijk niet thuis kunnen verblijven, is een nieuwe 
voorziening: het Zorgpension (zie rib 16R.00760 d.d 13 dec 2016). Dit is een pilot die tot 
stand is gekomen door samenwerking tussen gemeenten in de regio, het ziekenhuis en 
Fundis. Deze partijen hebben ook een financiële bijdrage geleverd. In het Zorgpension (een 
tijdelijk ‘thuis’) wordt de zorg verleend door o.a. verpleegkundigen. De huisarts blijft 
verantwoordelijk voor de zorg.  
De pilot is met 5 bedden van start gegaan en zal in de definitieve fase (vanaf 2018) worden 
uitgebreid. 
 
'Tijdelijke zorg in huiselijke sfeer is echt een aanwinst' | Woerden | AD.nl 
 
 

2. Over de mogelijkheid een eerstelijns gezondheidshuis te ontwikkelen, om de 
afnemende zorg vanuit het ziekenhuis op te vangen. Eerste lijnshulpverleners 
zoals huisartsen, fysio, apotheek e.d. werken daarin samen. Kunnen we de 
mogelijkheid hiervan onderzoeken? 

 
Het college wil inzichtelijk maken welke voorzieningen er in Woerden zijn, hoe het stelsel 
functioneert, maar ook wat er ontbreekt. Daarom neemt het college het initiatief om met 
inwoners en maatschappelijke partners een inventarisatie uit te voeren in de keten van 
voorzieningen voor  ouderen. Het doel is om inzichtelijk te maken welke voorzieningen er in 
Woerden zijn, hoe het stelsel functioneert, maar ook wat er ontbreekt. We starten daarvoor 
binnenkort met een brede bijeenkomst (nog niet gepland). De keten van voorzieningen voor 
ouderen reikt verder dan de bevoegdheid van het college. Denk daarbij aan zorg die valt 
onder de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. De gemeente is in dit traject 
‘slechts’ een partij. Wij zijn daarom met een externe onafhankelijke partij in gesprek om dit 
proces te begeleiden. Door vanuit de gemeente de inventarisatie aan te jagen verwacht het 
college de samenhang en samenwerking tussen partijen te bevorderen en het 
voorzieningenniveau van zorg en welzijn beter af te stemmen. Het is niet ondenkbaar dat de 
gemeente zelf hiervoor uiteindelijk beleid en uitvoering aanpast.  
Of een eerstelijns gezondheidshuis, anders dan het Zorgpension, een wenselijke aanvulling 
voor Woerden is kan nu nog niet gesteld worden.  
Ik zeg u toe dat ik u actief informeer over de vorderingen van dit traject. 
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