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Datum :
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Portefeuillehouder :
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S. van de Gein

Fractie(s) :

Progressief Woerden

Onderwerp: Beantwoording technische vragen over strategische heroriëntatie, Zegveld Zorgt

Beantwoording van de vragen:

Vraag:
Ons bereiken geluiden dat Zegveld Zorgt als gevolg van de Strategische Heroriëntatie ter discussie staat.
Staat Zegveld Zorgt inderdaad ter discussie?
Antwoord

Het klopt niet dat Zegveld Zorgt ter discussie staat als gevolg van de Strategische Heroriëntatie. Over de
toekomst van Zegveld Zorgt is op 8 september jl. een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad
verstuurd met daarin de beantwoording van artikel 42 vragen over Zegveld Zorgt. Hierin is te lezen dat de
pilotperiode van Zegveld Zorgt per 31-12-2020 afloopt. Daarnaast is per januari 2020 de nieuwe werkwijze
casemanagement ingevoerd bij WoerdenWijzer. Deze nieuwe situatie vraagt aandacht om de werkwijze
van WoerdenWijzer en de inzet van Zegveld Zorgt goed op elkaar af te stemmen. Dat betekent dat ook
gekeken wordt naar de huidige en toekomstige rol van de ‘dorpsconsulent 2.0’. Hierover zijn constructieve
gesprekken gaande met het bestuur van Zegveld Zorgt. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij
naar bijlage 1 (beantwoording artikel 42 vragen Zegveld Zorgt, 8 september 2020).
Vraag:
Uit welke begrotingspost wordt Zegveld Zorgt betaald?
Antwoord

Zegveld Zorgt wordt gefinancierd via de reguliere (structurele) subsidiebudgetten binnen het Sociaal
Domein (taakveld 6.1).

Bijlagen:
1. Beantwoording artikel 42 vragen ‘zorgen over Zegveld Zorgt’ corsanummer 20R.00836
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RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen
20R.00836

Van:

:

college van burgemeester en wethouders

Datum

:

8 september 2020

Portefeuillehouder(s)
Portefeuille(s)

: wethouder de Weger

: Sociaal Domein

Contactpersoon :

A. van Pelt

Tel.nr.

:

8959

E-mailadres

:

pelt.a@woerden.nl

Onderwerp:

Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door Jan-Hubert van Rensen, Hendrie van Assem en Job van
Meijeren van de fractie van Inwonersbelangen en de fractie van CDA over Zorgen over
Zegveld Zorgt

Beantwoording van de vragen:

1. Welke afspraken zijn er met Zegveld Zorgt in het verleden gemaakt?
In de raadsinformatiebrief (18R.00124) van 6 maart 2018 staan de afspraken met Zegveld Zorgt benoemd.
Daarin staat het verlengen van de pilot tot en met 31 december 2019.

2. Wat is de aanleiding voor de huidige gesprekken die met het bestuur van de coöperatie worden
gevoerd en wat is het doel van deze gesprekken?
De aanleiding is het aflopen van de pilotperiode die tot en met 31 december 2019 liep. In de loop van 2020
is de werkwijze met de casemanagers bij Woerden Wijzer ingevoerd. Deze nieuwe situatie vraagt aandacht
om de werkwijze van Woerden Wijzer en de inzet van Zegveld Zorgt goed op elkaar af te stemmen. Dat
betekent dat we ook kijken naar de rol van de dorpsconsulent.

3. Is ons beeld juist dat vanuit de gemeente de systeemwereld als uitgangspunt wordt genomen in plaats
van de leefwereld van inwoners bij deze gesprekken?
Als gemeente bieden we passende, laagdrempelige ondersteuning dichtbij de leefwereld van de inwoner.
Dat organiseren we zo efficiënt mogelijk. De leefwereld van de inwoner is het uitgangspunt.

4. Kan het college toelichten op welke wijze zij kijkt naar de toekomst van Zegveld Zorgt in samenhang
met het casemanagement?
Zegveld Zorgt heeft een unieke coöperatie opgebouwd met een grote betrokkenheid van de inwoners. De
dorpsconsulent is een middel om de onderlinge zorg vorm te geven. Een aantal van de werkzaamheden
van de bestaande werkwijze van de dorpsconsulent kan door inwoners zelf vorm worden gegeven. Andere
werkzaamheden kunnen door Woerden Wijzer, de maatschappelijke organisaties (algemene
voorzieningen), buurtverbinder en algemeen maatschappelijk werk worden ingevuld.
De functie die overblijft is een laagdrempelige toegang die hulpvragen van inwoners verheldert en het
sociale netwerk van inwoners, vrijwilligers en maatschappelijke partijen inzet. Door deze rol te verankeren
in Zegveldse samenleving is ondersteuning dichtbij inwoners mogelijk. Dit heeft Zegveld Zorgt de afgelopen
jaren op zich genomen. Gemeente en Zegveld Zorgt zijn volop met elkaar in gesprek over de inzet van
Zegveld Zorgt, de aangepaste rol van de dorpsconsulent en de samenwerking met de gemeente.

5. Wordt de rol van dorpsconsulent zoals die nu naar tevredenheid van de inwoners wordt ingevuld
overeind gehouden?
Er komt een dorpsconsulent 2.0 met een aangepaste rol die gericht is op verbinder en aanspreekpunt.
Deze dorpsconsulent verenigt de inzet van Woerden Wijzer, de verbeterde samenwerking met de
maatschappelijke partners en een laagdrempelige toegang voor zorgvragen met elkaar.

6. Kan Zegveld Zorgt ook als leidend voorbeeld en als uitgangspunt genomen worden door het college
voor de andere kernen en wijken in gemeente Woerden?
De gemeente juicht eigen initiatieven van inwoners toe. Daarbij gaat het om initiatieven waarbij inwoners
elkaar ontmoeten en ondersteunen. Dit is een natuurlijk proces waarbij geen betaalde professional nodig is.
De gemeente ondersteunt inwonersinitiatieven, soms met een financiële bijdrage. Door inwonersinitiatieven
als partner te zien kan de gemeente aansluiten bij de leefwereld van de inwoners, zoals in de
maatschappelijke agenda staat beschreven. De gemeente zet in op versteviging van het sociale netwerk in
de wijken/dorpen en de ondersteuning van de inwoners dichtbij hun leefomgeving. Wanneer er een initiatief
komt uit andere wijken, vergelijkbaar met Zegveld Zorgt, zal het college vanzelfsprekend onderzoeken of en
hoe zij dat kan ondersteunen.
Bijlagen:
Bijlage 1. De ingekomen brief met corsanummer: 20.014080
Bijlage 2. Voortgang pilot Zegveld Zorgt met corsanummer: 18R.00124
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