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RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 

19R.00316 

 

 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 23 april 2019 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder De Weger 

Portefeuille(s) : Wmo 

Contactpersoon : W. Tideman 

Tel.nr. : 8955 

E-mailadres : tideman.w@woerden.nl 
 

 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
gesteld door Daphne van der Wind van de Fractie van ChristenUnie-SGP Woerden 

over Wijziging productgroepen binnen sociaal domein 

Beantwoording van de vragen: 

 

1. Wat is de aanleiding geweest voor de wijziging in de productgroepen?  
Per 1 januari 2019 is er in de inkoop Jeugd en Wmo een aanpassing gedaan in de productcategorieën 
Begeleiding Jeugd Ambulant (1.05) en Begeleiding Individueel (Wmo) (2.03). Voor beide producten zijn de 
productcodes midden/zwaar gesplitst in midden en zwaar als aparte groepen. Dit om de inzet van zorg 
vanuit de percelen 1 Jeugd en 2 Wmo nog beter te laten aansluiten bij de zorgvraag, de zorgkosten te 
drukken en passende hulp in te zetten waar nodig. De zorgkosten kunnen niet verminderen indien er te 
zware zorg wordt ingezet waar dat niet nodig is. De huidige splitsing maakt het mogelijk passende zorg in 
te zetten. In de oude situatie werd dikwijls voor middelzware zorg een tarief betaald voor zware zorg. 
Gemeenten hebben de verplichting te betalen wat nodig is: niet minder maar ook niet meer. Met de huidige 
splitsing van de productcode is dit ondervangen   
 

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)?  

Lopende indicaties worden afgerond onder het oude tarief. Zorgaanbieders noch cliënt worden door deze 
werkwijze benadeeld. Op de start van een eventueel nieuw traject (tegen het middentarief) kan de 
zorgaanbieder zich voorbereiden. Daarbij biedt de inzet van minimaal MBO geschoold personeel bij het 
product midden ook meer mogelijkheden bij de inzet van personeel, zeker gezien de krapte op de 
arbeidsmarkt. Uiteraard is een nieuwe werkwijze wennen, voor de consulenten en voor de aanbieders. 
Enkele aanbieders hebben aangegeven dat zij problemen hebben met de nieuwe indeling, omdat er nu 
zorg ‘midden’ wordt geïndiceerd, waarvoor zij eerder een midden/zwaar indicatie kregen.   
 

3. Zijn er zorgaanbieders die zich hebben teruggetrokken uit Woerden naar aanleiding van de 
wijziging of hebben aangegeven te zullen vertrekken?  

Nee, er zijn geen aanbieders die zich om deze reden hebben teruggetrokken. Wel vinden er gesprekken 
plaats met enkele zorgaanbieders die vragen hebben over deze nieuwe indeling of aangeven er niet goed 
mee uit de voeten te kunnen. Mochten deze gesprekken tot verregaande consequenties leiden, dan 
brengen we u daarvan op de hoogte.    
 

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?  

Het is onze wettelijke taak om inwoners te voorzien van de ondersteuning die zij nodig hebben, dat staat 
los van de splitsing van productcategorieën. 
 

Bijlagen: 
 

De ingekomen brief met corsanummer: 19.006094 
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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 


	19r.00316 rib wijziging productgroepen binnen sociaal domein
	19.006094 bijlage schriftelijke vragen ex art. 42 christenunie-sgp fractie, wijziging productgroepen sociaal domein

