
Lamars, Ronald 

Van: 
Verzonden: 
CC: 
Onderwerp: 

Bijlagen: 

Ramler, Huub 
woensdag 20 maart 2019 10:12 
Stadhuis 
Schriftelijke vragen fracties CDA (inzake beheer en onderhoud brandweerkazernes) 
en CUSGP (inzake wijziging productgroepen sociaal domein) 
art. 42 vragen cda inzake beheer en onderhoud brandweerkazernes.pdf; art. 42 
vragen cusgp inzake wijziging productgroepen sociaal domein.pdf 

Aan het college 
CC raad 
CC domeincontrollers 

Bijgaand tref t u aan twee series schriftelijke vragen (ex artikel 42 RvO): 
- Van de CDA fractie, inzake beheer en onderhoud brandweerkazernes; 
- Van de ChristenUnie-SGP fractie, inzake wijziging productgroepen binnen sociaal domein. 

Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 19 april 
a.s.). 

Met vriendelijke groet, 

Huub Ramler | griffiemedewerker | Gemeente Woerden 
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden 
M 06 - 55526414 | E ramler.h@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl 
W gemeenteraad.woerden.nl 

De disclaimer van toepassing op deze e-mail vindt u op woerden.nl 
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Christenunie SGP 
W o e r d e n 

Artikel 42 vragen - Wijziging productgroepen binnen sociaal domein 

De fractie CU-SGP Woerden heeft berichten ontvangen over de wijziging in de productgroepen 
binnen het sociaal domein. Voorheen kende men in Woerden 2 productgroepen: 

» Lichte individuele begeleiding ( vergoeding C 41 , - ) 
* Midden/zware individuele begeleiding (vergoeding C 70,-) 

Per 2019 zijn er 3 productgroepen voor individuele begeleiding: 
» Licht (vergoeding C 41 , - ) 
* Midden (vergoeding C56,-) 

* Zwaar (vergoeding C 70,-) 

Wij hebben voornomen dat productgroep 'zwaar' enkel nog wordt geïndiceerd bij (dreigende) crisis. 
Daarnaast hebben wi j vernomen dat de begeleiding bij productgroep 'midden' verleend wordt door 
MBO-4 geschoold personeel. De begeleiding bij productgroep 'zwaar' (voorheen 'midden/zwaar') 
wordt verleend door HBO-geschoold personeel 

Naar aanleiding van bovenstaande berichten hebben wi j de volgende vragen: 

1. Wat is de aanleiding geweest voor de wijziging in de productgroepen? 
2. Kunnen de zorgaanbieders in Woerden uit de voeten met de nieuwe productgroepen? Of zijn er 
signalen bekend dat zij tegen problemen aanlopen (bijv. doordat productiegroep 'zwaar' stringenter 
wordt geïndiceerd)? 
3. Zijn er zorgaanbieders die zich hebben teruggetrokken uit Woerden naar aanleiding van de 
wijziging of hebben aangegeven te zullen vertrekken? 
4. Kan worden gegarandeerd dat, ondanks de wijziging, de inwoners met (meerdere )problemen de 
zorg en ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben? Zo ja, op welke wijze? 

De fractie CU-SGP Woerden ziet uit naar de beantwoording van de vragen. 

Namens fractie CU-SGP Woerden, 
Daphne van der Wind 


