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RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 

20R.00070 

 

 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 4 februari 2020 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder De Weger 
Portefeuille(s) : WMO 

Contactpersoon : A.M. de Leeuw 

Tel.nr. : 8281 

E-mailadres : leeuw.a@woerden.nl 
 

 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door Mw Van Hoesel 
van de Fractie van D'66 

over domeinoverstijgende zorgvragen 

Beantwoording van de vragen: 

Een integrale benadering is van groot belang. We sluiten ons aan bij de genoemde Kamerbrief over 

domeinoverstijgende samenwerking. Ook in het recent verschenen advies ‘Oud en zelfstandig in 2030, 
een reisadvies’ wordt terecht gesteld dat meer samenwerking nodig is.  

De integrale benadering is ook een reis, waarmee de gemeente is gestart en die nog veel aandacht zal 

vragen in de komende tijd. Het belang van de inwoners zal hierbij centraal staan en steeds het 

uitgangspunt vormen.  

 

De raadsvragen willen we graag integraal beantwoorden.  

 

Van domeinoverstijgend werken zijn al concrete voorbeelden: 

a. De wel bekende aanpak van Welzijn op Recept, Bewegen op Recept en aanpak Valpreventie 

(samenwerking tussen gemeente en zorgaanbieders, dus bekostiging via WMO en de 

zorgverzekeringswet /ZvW). Dat lichamelijke gezondheid en welzijn niet los van elkaar staan, 

wordt steeds meer omarmd door aanbieders van medische zorg. 

 

b. De samenwerking aan een dementievriendelijke samenleving in Harmelen en beter afgestemde 

zorg & ondersteuning aan inwoners met dementie (samenwerking tussen gemeente met inwoners 

en met zorgaanbieders, dus bekostiging via WMO en de ZvW). De verbinding tussen 

gezondheidszorg komt via deze interventies (en ook los daarvan) tot stand en wordt nog 

doorontwikkeld.  

 

c. Een integrale aanpak is speerpunt binnen de ‘regionale koers maatschappelijke opvang en 
beschermd wonen U16’ die door de raad in 2017 is vastgesteld. Om professionals slagvaardig te 
kunnen laten werken worden regels verminderd en de regelruimte voor professionals vergroot. 

Ontschotting is noodzakelijk als sprake is van verschillende financieringsstromen. De 

zorgprofessionals werken samen met de informele zorg en met aanbieders van dagactiviteiten. In 

de aanpak wordt zoveel mogelijk gestreefd naar één plan, één client en één aanspreekpunt. De 

regie ligt bij de inwoner, indien nodig met steun vanuit de gemeente.  

Voorbeelden uit de huidige praktijk zijn: 

- Regionale multidisciplinaire gebiedsteams GGZ: Altrecht, Jellinek, Kwintes, Lister, WIJ 3.0 en 

andere netwerkpartners bieden in deze teams herstelondersteunende zorg dichtbij de inwoner en 

zijn omgeving. Hier wordt multidisciplinair gekeken naar behandeling als ook ondersteuning op 

andere levensterreinen.  
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- Traject ‘Weer Thuis’: we zien dat het aantal kwetsbare inwoners dat zelfstandig woont toeneemt. 

Dit heeft te maken met maatschappelijke ontwikkelingen waaronder de afbouw van GGZ bedden 

en ambulantisering van Beschermd Wonen. De doorcentralisatie van Beschermd Wonen en 

Maatschappelijk Opvang vraagt om een lokale aanpak om in Woerden huisvesting voor 

(psychisch) kwetsbare inwoners goed te regelen. We zijn aan de slag met corporatie Groen West, 

Kwintes en het Leger des Heils. Gezamenlijk wordt gesproken over hoe we omgaan met 

huisvesting, inclusie, juiste en voldoende ondersteuning en (sociale) randvoorwaarden om 

zelfstandig wonen goed mogelijk te maken. De komende tijd bekijken we in de driehoek wonen-

zorg en gemeente of en hoe we gemengd wonen-projecten kunnen realiseren en hoe een vorm 

van sociaal beheer daaraan kan bijdragen.  

- Zorgplan Wet Verplichte GGZ: in deze nieuwe wet is vastgelegd dat tijdens het aanvraagproces 

van verplichte zorg een domeinoverstijgend zorgplan wordt opgesteld. In dit zorgplan wordt 

bijvoorbeeld naast benodigde behandeling vanuit de ZvW, indien nodig met de gemeente, ook 

gekeken naar welke mogelijke ondersteuning nodig is vanuit andere wetten en/of organisaties.  

 

Bovenstaande reeds bestaande projecten waarin domeinoverstijgend wordt samengewerkt zijn goede 

voorbeelden maar we merken dat nog meer nodig is. Verdergaande integraliteit wordt vorm gegeven in 

de overgang naar casemanagement in WoerdenWijzer, vanuit de behoefte om inwoners beter te kunnen 

ondersteunen.  

Door het invoeren van casemanagement willen we ‘het geheel’ aan zorgverlening aan een inwoner/ een 

huishouden inventariseren en monitoren. Ontschotting en samenwerking tussen de diverse zorgverleners, 

ingezet vanuit verschillende wetgeving, zijn uitgangspunten bij de werkwijze casemanagement. Specifieke 

doelgroepen zijn: jongeren die de volwassen leeftijd bereiken (de 18-/18+ aanpak), ouderen met thuiszorg 

/dagbesteding/ voorzieningen (ZvW en Wmo); psychiatrie (GGZ behandeling en begeleiding vanuit de 

Wmo). Onderdeel van casemanagement is het maken van afspraken over de regie, in geval die niet bij de 

inwoner kan liggen.  

 

Een recente ontwikkeling is die van het gezamenlijk formuleren van een visie op de toekomst van de zorg 

door een aantal partijen: St. Antonius ziekenhuis, Altrecht, Careyn, Fundis, huisartsen van Hagro Woerden 

en de gemeenten Woerden en de Ronde Venen. In de afgelopen maanden is gesproken met diverse 

stakeholders (o.a. raadsleden) en zijn analyses uitgevoerd.  

Conclusie is dat de grootste zorgvraag ligt op het gebied van ouderenzorg en de avond-, nacht- en 

weekendzorg. De betrokken partijen hebben samen nagedacht of en zo ja hoe we gezamenlijk in deze 

behoeften kunnen voorzien. Dit is gebundeld in het zogenoemde conceptplan ‘ZorgSamen’. 
Bestuurders zullen zich buigen over de concept visie en plannen. De komende maand worden vervolgens 

de achterbannen  over het concept geraadpleegd, onder ander de gemeenteraad. Daarna worden de 

plannen nader ingevuld en uitgewerkt, samen met inwoners en stakeholders.  

Het college is van mening dat dit een kansrijk traject van domeinoverstijgende zorg & ondersteuning is. In 

het volgende stadium zullen daarbij veel meer partijen worden betrokken, zoals de door u genoemde 

zorgverzekeraars en bijvoorbeeld de woningcorporatie en investeerders in de woningmarkt. Daarbij wordt 

zeker gekeken naar voorbeelden en experimenten van andere gemeenten.  

Op de inhoud van het visiedocument kunnen we op dit moment nog niet vooruitlopen. Dit wordt naar 

verwachting in maart met de raad gedeeld.  

 

Bijlagen: 
 

De ingekomen vragen met corsanummer: 20.000101 
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Artikel 42 vragen ‘domein overstijgende zorgvragen’ 
   

Voor kwetsbare groepen die in de eigen leefomgeving ondersteuning, hulp en zorg nodig hebben, 

zoals kwetsbare ouderen en GGZ-cliënten is een samenhangende ondersteuning onmisbaar.  

Zowel gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars zijn opdrachtgever en financier in het stelsel van 

(langdurige) zorg en ondersteuning en zijn meer dan ooit op elkaar aangewezen. Door 

beleidsmaatregelen zien we ook dat steeds meer kwetsbare groepen in de onze wijken (blijven) 

wonen. Om goede gezondheid en een goede leefomgeving te kunnen waarborgen met effectieve 

inzet van middelen, is het dus logisch dat gemeenten, woningcorporaties, zorgkantoren en 

zorgverzekeraars lokaal (in de regio) samenwerken. En zo samen zoeken naar de mogelijkheden om 

de zorg vanuit de behoefte van de cliënt en van de kwaliteit van de leefomgeving te organiseren.   

De financiële prikkels in het stelsel zijn daar niet altijd ondersteunend aan. Kosten vallen namelijk vaak 

in het ene domein en de baten in het andere, het zgn. “wrong pocket probleem’. Kosten van 

ondersteuning van het zelfstandig wonen vallen vaak bij de gemeente of de woningcorporatie en zijn 

de baten van de uitstel van langdurige zorg voor de Wlz.   

 

Op 23 december 2019 heeft Minister de Jonge een brief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin hij 

de problematiek schetst ten aanzien van de fragmentarische zorg die teveel georganiseerd is vanuit 

het zorgaanbod.  
Het college heeft als een van de beleidsuitgangspunten in de Maatschappelijke Agenda genoemd het 

centraal stellen van de zorgvraag en noemt daarbij als doel ook het “ontschotten’.  
 

In dat licht hebben wij de volgende vragen:  

1. Bent u op de hoogte van deze brief aan de Tweede Kamer? 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/12/23/kamerbrief-

domeinoverstijgende-samenwerking-wlz/Kamerbrief-domeinoverstijgende-samenwerking.pdf 

2. Kunt u aangeven welke initiatieven er op dit moment zijn om in de regio samen te werken met 

woningcorporatie, zorgkantoren en ziektekostenverzekeraars om de zorgvraag centraal te stellen?  

3. Kunt u aangeven welke initiatieven er op dit moment zijn om in de regio ‘domein-overstijgend’ zo 
efficiënt mogelijk om te gaan met de inzet van beschikbare middelen?   

4. En als er initiatieven zijn, welke rol neemt de gemeente bij die initiatieven?   

5. Hoe kijkt u aan tegen de experimenten van andere gemeenten (bijvoorbeeld in Ede, Dongen, 

Hollandse Veld, Schiedam)?  

6. Zou de daar toegepaste werkwijzen voor onze inwoners een positief effect kunnen hebben?  

7. Ziet u een mogelijkheid bij te dragen aan een oplossingsrichting voor het vraagstuk ‘domein-

overstijgend werken’ waar de Minister beleid voor gaat maken?  
  

Graag zien wij uw antwoorden tegemoet.   

  

Namens de fractie van D66 Woerden,  

Birgitte van Hoesel, raadslid  

 

Referenties: https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/tweede-convenant-domeinoverstijdend-

samenwerken-getekend-dongen-krijgt-community-care/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/category/onderwerpen/domeinoverstijgende-bekostiging/ 
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