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13R.00321 

Van college van burgemeester en wethouders 

Datum 1 oktober 2013 

Portefeuillehouders) : wethouder Koster 

Portefeuille(s) . Wmo 

Contactpersoon : A. van der Ploeg 

Tel.nr. : 06-35113533 

E-mailadres : ploeg.a@woerden.nl 

Onderwerp: 

Antwoorden op technische vragen "subsidie Thuishuis uit Wmo-reserve" 

Kennisnemen van: 

De RIB met antwoorden op de vragen uit de commissie Welzijn van 11 september 2013 over de subsidie 
voor het thuisbezoekproject uit de Wmo-reserve". 

Inleiding: 

In de commissie Welzijn van 11 september 2013 is het Raadsvoorstel "subsidie Thuishuis uit Wmo-reserve 
(13R.00265)" in eerste termijn behandeld. Wethouder Koster heeft toegezegd om de antwoorden op de 
technische vragen middels een RIB aan de commissie Welzijn van oktober door te geven. 

De Wmo-raad Woerden heeft op 10 september 2013 via de email een ongevraagd advies gegeven over het 
desbetreffende raadsvoorstel. Het advies van de Wmo-raad en de reactie van wethouder Koster daarop 
ontvangt de commissie Welzijn als bijlage bij de RIB. 

Kernboodschap: 

Technische vragen vanuit de commissie Welzijn van 11 september 2013, per partij opgesomd. 
schuingedrukt: antwoorden van college. 

1. Lijst van de Does 
1.1 Is er een advies van de Wmo-raad? Wat staat daar in? 
Advies van de Wmo-raad is via de mail op 10 september 2013 binnen gekomen. Bijgaand vindt u de brief 
van de Wmo-raad en de reactie van het college daarop. 

1.2 U geeft aan dat deze subsidie past in de prestatievelden 1-4-6 van de Wmo. Graag een verduidelijking. 
De relatie van de subsidieaanvraag voor het Thuishuis is uitgebreid aan de orde in punt 1 bij Argumenten in 
het raadsvoorstel van 13 augustus 2013 (13R.00265, zie bijlage). 

2. D66 
2.1 Is er een advies van de Wmo-raad? 
Zie antwoord bij 1.1. 
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2.2 Samenhang tussen verschillende beleidsterreinen, waarin eenzaamheid beschreven wordt, ontbreekt. 
Bestrijding van eenzaamheid is een belangrijk punt in het Wmo-beleidskader 2012-2015 en in het 
gezondheidsbeleid van de gemeente Woerden. De raad heeft in 2010, op initiatief van Inwonersbelangen, 
een motie aangenomen over eenzaamheid. 

2.3 Houd rekening met precedentwerking van dit project. 
Van precedentwerking zal geen sprake zijn. Iedere aanvraag wordt opnieuw getoetst aan beleid en 
beleidsregels. Zo ook subsidie Thuishuis en ook eventueel nieuwe aanvragen door andere organisaties. 

2.4 Er zijn tussen de 7.000 en 8.000 ouderen in Woerden. Er kunnen maar 6-7 ouderen wonen in het 
thuishuis. Hoe redelijk is dat? 

Binnen deze groep ouderen behoort een gedeelte tot de doelgroep van kwetsbare ouderen. Het Thuishuis 
is een innovatief concept en bestaat uit twee delen: Thuishuis en Thuisbezoek, en zal in eerste aanleg 10-
tallen kwetsbare ouderen kunnen bereiken. Samenredzaamheid staat voorop. Als dit concept goed werkt is 
niet uitgesloten dat deze manier van werken - op basis van samenredzaamheid - verder wordt uitgewerkt. 
Zowel voor ouderen maar bv ook voor respijtzorg of revalidatie na medisch ingrijpen. Dat moet dit 
experiment verder uitwijzen. Wellicht dat het navolging krijgt, zodat er nog meerdere ouderen bereikt gaan 
worden. 

2.5 Hoe hard is de relatie met het WMO-beleid? 
Zie 1.2. 

2.6 Let er op dat eenzaamheid onder ouderen een specifiek aandachtsgebied is en andere instrumenten 
vraagt dan eenzaamheid onder bv. jongeren. 

Dat is inderdaad een terecht aandachtspunt. Het Thuisbezoek richt zich op bestrijding van eenzaamheid bij 
ouderen. Dit gebeurt op een onorthodoxe manier: er-op-af, mensen opzoeken in de wijk, bij mensen 
aanbellen, meermalig contact tussen oudere en vrijwilligers, verbindende ontmoetingen in de wijk, aangaan 
van samenwerkingsrelaties tussen bewoners. De vrijwilliger treedt terug wanneer de oudere weer 
voldoende zelf-of samenredzaam is. 

2.7 Er is nog geen zekerheid over de bedragen die de fondsen toezeggen. 
Het is zeer waarschijnlijk dat fondsen positief zullen besluiten over cofinanciering. 

2.8 Hoe verhoudt dit project zich tot "slanke overheid, sterke samenleving"? 
Goede initiatieven uit de sterke samenleving, kunnen kortdurend met overheidssteun gerealiseerd worden. 
In dit geval krijgt het thuisbezoekproject drie jaar gemeentelijke subsidie. Daarna draait het op eigen 
kosten. 

3. CDA 

3.1 Hoe is de samenwerking met de verschillende organisaties die nu ook al veel huisbezoeken doen (bv 
Zonnebloem, Welzijn Woerden, kerken). 
Er is samenwerking met deze informele zorgpartners in het NlO-overleg. Het contact met de kerken zal 
gezocht worden. 

3.2 Welke toegevoegde waarde heeft het thuisbezoekproject boven deze al bestaande bezoeken? 
Zie 2.6. 

3.3 De realisatie van het Thuishuis is waarschijnlijk lastig ivm opstelling Woningbouwcorporatie. 
Er is een prima relatie met de Woningbouwcorporatie. Diverse panden worden, met de 
Woningbouwcorporatie en ook met de gemeente, onderzocht voor verbouwing tot Thuishuis. 

3.4 Zijn er voldoende vrijwilligers om het project te realiseren? 
Ja en deze vrijwilligers willen graag aan de slag! 

3.5 Wat is het hoofddoel van het project? 
Zie paragraaf 2.1 van het beleidsplan 2013-2015 thuishuis Woerden (blz. 4), dat als bijlage bij de stukken 
zit. 
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3.6 Hoe is de verhouding tussen subsidie Thuishuis en thuisbezoekproject? 
Er is geen financiële relatie. Alleen het thuisbezoekproject krijgt kortdurend gemeentelijke subsidie en 
cofinanciering. Het Thuishuis is een vorm van sociale woningbouw en functioneert met eigen middelen. 

3.7 In het advies staat dat er een nieuwe situatie ontstaat, als blijkt dat de cofinanciering niet rondkomt. Op 
welke manier krijgt de raad dan nadere info? 
Wij zullen uw raad hierover schriftelijk informeren. 

4. CU/SGP 
4.1 Hoe staat het met het haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van het thuishuis in Woerden? 
Het Thuishuisproject heeft zich al op verschillende plaatsen bewezen (o.a. Deurne, Amstelveen). Met de 
reeds beschikbare kennis en ervaring inzake eenzaamheidsproblematiek in Woerden zou een 
haalbaarheidsonderzoek nu onnodige kosten met zich mee brengen. 

4.2 De bewoners van het Thuishuis zijn mensen met een smalle beurs. Kunnen zij de huur ook betalen als 
de huurtoeslag huishouden-afhankelijk wordt? 
Is niet aan de orde. 

4.3 Welzijn Woerden is betrokken bij dit project. Er zijn nog veel meer vrijwilligersorganisaties van wie de 
mening/ betrokkenheid niet gevraagd is. Kan het geld niet beter besteed worden aan 
vrijwilligersorganisaties? 
Er is samenwerking met meerdere informele vrijwilligers, welzijn- en zorgorganisaties. Zij worden betrokken 
bij het Thuisbezoekproject. 

4.4 Het concept van het thuishuis is nog niet bewezen. Waarom daarvoor ruimte maken in de W M O -
reserve? 
Gelet op de vele ontwikkelingen die op de gemeenten afkomen, is het noodzakelijk om te kunnen 
experimenteren met innovatieve ideeën. In Deurne heeft het concept zich bewezen. Daarnaast is het 
resultaat van eerste onafhankelijk maatschappelijk rendementsonderzoek zéér bemoedigend: de kosten 
gaan voor de baten uit. 

5. Progressief Woerden 
5.1 Is er een reactie van de Wmo-raad? 
Zie 1.1. 

6. VVD 
6.1 Op welke manier past dit project in de WMO-prestatievelden? 
Zie 1.2. 

6.2 Hoe past dit voorstel binnen de diverse beleidsterreinen? 
Zie 1.2 en 2.2. 

6.3 Welke interventies zijn er nu al op eenzaamheid? Zorg ervoor dat vooral lichte interventies ingezet 
worden. Een thuishuis is een zwaar instrument. 
Zonder uitputtend te zijn: Inzet van Welzijn Woerden (seniorenvoorlichters, buurtkamers, ouderenadviseur, 
bewegen voor ouderen, schakelteams), inzet van informele zorgorganisaties (bv NPV, kerken), aanbod van 
personen via Woerden Wijzer. Zie ook opmerking bij 2.6. 

Vervolg: 

Behandeling van de tweede termijn in de commissie Welzijn van 10 oktober 2013. 
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Bijlagen: 
1. Raadsvoorstel 13R.00265, subsidie thuishuis uit Wmo-reseve. 
2. Ongevraagd advies van de Wmo-raad (13.026760) 
3. Reactie van wethouder Koster op advies Wmo-raad (13U. 16707) 
4. Collegebesluit over vaststelling RIB (13A.00882) 

De secretaris De burgemee 

L / 

drrtSk 
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RAADSVOORSTEL P M 
13R.00265 ^ W E R D E N 

Gemeente Woerden 

Indiener: college van burgemeester en wethouders 

Datum: 13 augustus 2013 

Portefeuillehouder(s): Y. Koster 

Portefeuille(s): Welzijn 

Contactpersoon: A. van der Ploeg 

Tel.nr.: 06-35113533 E-mailadres: ploeg.a@woerden.nl 

13R.00265 

Onderwerp: subsidie Thuishuis uit WMO-reserve 

De raad besluit: 

€ 36.000 uit de WMO-reserve te onttrekken als subsidie voor de coördinatie van de 
vrijwilligersondersteuning van het Thuisbezoekproject in de periode 2013-2015. 

Inleiding: 

De heer Ruijten, initiatiefnemer van het Thuishuisproject, heeft op 11 april 2013 de raad van de 
gemeente Woerden geïnformeerd over zijn plannen om een thuishuis in de gemeente Woerden te 
realiseren. De raadsleden geven aan positief te staan tegenover deze plannen. Vervolgens heeft de 
heer Ruijten op 13 mei 2013 een gesprek gevoerd met wethouder Koster en mevrouw Van der 
Ploeg, beleidsadviseur W M O . Wethouder Koster geeft aan dat er in de reguliere begroting 2013 
geen ruimte is om de vrijwilligersondersteuning voor het thuisbezoekproject te bekostigen, maar dat 
zij desondanks aanraadt om een subsidieaanvraag in te dienen. Deze aanvraag is op 28 mei 2013 
bij de gemeente Woerden binnen gekomen. 

In Deurne is in 2012 het eerste Thuishuis geopend: een woonvoorziening voor kwetsbare ouderen 
die steun aan elkaar hebben en vooral met vrijwilligers het voeren van een huishouden en de zorg 
daarom heen voor elkaar krijgen. Het is een woonvoorziening voor 5-7 personen. Zij hebben een 
eigen woonruimte, met douche en toilet, maar er is ook een grote gemeenschappelijke ruimte, waar 
het alledaagse leven plaatsvindt. 

De (voor het grootste gedeelte) informele zorg wordt geleverd door vrijwilligers. Deze worden 
aangestuurd door een vrijwilligerscoördinator die ook verantwoordelijk is voor het thuisbezoek van 
kwetsbare senioren in de (brede) omgeving van het thuishuis, het Thuisbezoekproject. Het doel is 
om voor deze mensen het (te kleine) netwerk weer te revitaliseren, zodat sociaal isolement wordt 
voorkomen. Het thuisbezoekproject loopt meestal voorafgaand aan de concrete realisatie van een 
Thuishuis. 

De subsidieaanvraag van €36.000 dient voor de aanstelling van de vrijwilligerscoördinator en geldt 
voor de periode 2013-2015 (€6.000 voor 2013, € 12.000 voor 2014 en € 18.000 voor 2015, gelet 
op de uitbouw van de werkzaamheden). De vrijwilligerscoördinator stuurt het thuisbezoekproject 
Woerdenbreed aan. Deze coördinator maakt potentiële inwoners van het Thuishuis enthousiast 
voor deze woonvorm, maar -nog belangrijker- bezoekt met getrainde vrijwilligers kwetsbare 
ouderen gemeentebreed. 



Bevoegdheid: 

Een onttrekking uit de (WMO-)reserve is een bevoegdheid van de raad. De hoogte van de W M O -
reserve op 1 januari 2013 is € 1.282.117,00. Deze reserve is bedoeld voor uitgaven op het gebied 
van HH/PGB en als "spaarpot" voor de transitie WMO-AWBZ. 

Het is een goede zaak om te experimenteren met andere vormen van ondersteuning binnen de 
Wmo en hier de reserve Wmo voor te gebruiken. Wellicht kan in de concrete aanloop van dit 
project gekeken worden naar een vorm van nieuwe vorm P G B . Inwoners, die gebruik willen maken 
van het thuishuis en de ondersteuning in de wijk ontvangen dan een "welzijns-PGB". 

Beoogd effect: 

Het realiseren van een vitaal thuishuis in de gemeente Woerden, met een actieve ondersteuning van 
vrijwilligers in en om het thuishuis d.m.v. het thuisbezoekproject. 

Argumenten: 

1. Het Thuisbezoekproject sluit aan bij de te bereiken maatschappelijke effecten geformuleerd in de 
prestatievelden 1, 4 en 6 van het Wmo- beleid 2012 - 2015 gemeente Woerden: Meedoen in een 
sterke samenleving. 
Bij prestatieveld 1 gaat het om het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in de wijken 
en dorpen. Doel is de zelfredzaamheid en betrokkenheid van inwoners op hun buurten en wijken te 
optimaliseren en te werken aan een woon- en leefomgeving waar men zo lang als mogelijk 
zelfstandig kan blijven wonen. Voor dit laatste zijn welzijn- en zorgvoorzieningen als het Thuishuis 
essentieel. 
Prestatieveld 4 heeft betrekking op het ondersteunen van mantelzorg en vrijwilligers. Het 
Thuisbezoek- en thuishuisproject is geheel gebaseerd op vrijwillige inzet en is sluit daarmee aan op 
de doelstellingen van dit prestatieveld. 
Prestatieveld 6 tenslotte zet in op het organiseren van voorzieningen voor de Wmo- doelgroep met 
het oog op het zelfstandig functioneren en het bevorderen van de deelname aan het 
maatschappelijk verkeer. Het Thuisbezoek- / thuishuisproject is bij uitstek een voorziening die 
bijdraagt aan het behouden van de eigen regie en het bevorderen van het zelfstandig functioneren 
van de betrokkenen. 

2. De aangevraagde subsidie is belangrijk om het thuisbezoekproject tot een succes te maken. 
De subsidieaanvraag van € 36.000 dient voor de aanstelling van de vrijwilligerscoördinator en geldt 
voorde periode 2013-2015 (€ 6.000 voor2013, € 12.000 voor2014 en € 18.000 voor2015, gelet 
op de uitbouw van de werkzaamheden. Het thuishuis wordt vooral gerund door vrijwilligers. Deze 
worden aangestuurd door een vrijwilligerscoördinator die vooral ook verantwoordelijk is voor het 
Thuisbezoek van kwetsbare senioren in de omgeving van het thuishuis. Het doel is om voor deze 
mensen het (te kleine) netwerk weer te revitaliseren, zodat sociaal isolement wordt voorkomen. Het 
thuisbezoekproject loopt meestal voorafgaand aan de concrete realisatie van een Thuishuis. 

3. Er is mogelijk cofinanciering. 
Het Fonds Sluyterman van Loo overweegt een donatie ten behoeve van het thuisbezoekproject. 
Deze organisatie doet dit echter op voorwaarde dat de gemeente Woerden een definitieve 
beslissing heeft genomen over een bijdrage. De begrote verhouding tussen gemeentelijke bijdrage 
en cofinanciering is € 36.000 gemeentelijke subsidie en bijna € 30.000 cofinanciering uit lokale en 
landelijke fondsen. 

4. Er is samenwerking met maatschappelijke partners. 
Het stichtingsbestuur van het Thuishuisproject heeft samenwerking gezocht met de gemeente 
Woerden (oa voor huisvesting), Welzijn Woerden, Rabobank en particuliere financierders, de 
Woningbouwcorporatie. Voor het thuisbezoekproject en de wijkactiviteiten vanuit het Thuishuis is 
samenwerking met Welzijn Woerden een gemeentelijke voorwaarde. 

5. Vanaf 2016 is het niet de bedoeling om nog subsidie te geven. 
De gemeente Woerden ziet de subsidie van € 36.000 als een opstartsubsidie voor de 
vrijwilligersondersteuning van het thuishuis en in de wijk van het thuishuis. Vanaf 2016 is het de 
bedoeling dat dit project met eigen financiering draait. 



Kanttekeningen: 

Het bestuur van het Thuishuisproject is op dit moment nog druk bezig om een geschikte locatie te 
vinden in de gemeente Woerden. Hiervoor zijn al meerdere locaties bekeken en besproken met 
diverse partners. De subsidie voor het thuisbezoekproject is echter, uit het oogpunt van bv. 
eenzaamheidsbestrijding, ook van bijzondere waarde voor kwetsbare ouderen, zonder dat er op 
redelijk korte termijn een locatie gevonden wordt. Het bestuur van het Thuishuisproject doet er 
daarbij alles aan om zo spoedig mogelijk een locatie te gaan verbouwen tot thuishuis. 

Wanneer uiteindelijk blijkt dat de cofinanciering voor het thuisbezoekproject niet rond komt, ontstaat 
een nieuwe situatie en wordt uw raad nader geïnformeerd. 

De eventuele verbouwingskosten komen niet voor rekening van de gemeente Woerden. 

Financiën: 

De hoogte van de WMO-reserve op 1 januari 2013 is € 1.282.117,00. Dit is ruim voldoende om de 
gevraagde subsidie van € 36.000 te bekostigen. 

Uitvoering: 

Subsidie beschikking opstellen. 

Communicatie: 

Wanneer het thuishuis opent, zal hier de nodige communicatie over plaatsvinden. Het bestuur van 
het thuishuisproject heeft al eigen communicatiemiddelen ingezet. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

n.v.t. 

Bijlagen: 

1. Subsidieaanvraag bijdrage kosten vrijwilligerscoördinator Thuishuisproject Woerden (13.019970, 
brief van 28 mei 2013), met daarin: 
• Uittreksel KvK 
• Beleidsplan 2013-2015 
• Begroting 2013-2015 

2. Bijlage bij subsidieaanvraag: Analyse maatschappelijk rendement Thuishuis (13.024213) 
3. BenW voorstel 13A.00673. 
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Ons kenmerk  Uw kenmerk   Bijlage(n)  Plaats  Datum 

C13-0910       Harmelen 10 september 2013
         
 
 

Betreft: Betreft: Thuishuisproject Woerden 

 

 

Geacht College, 

 

Vanuit verschillende berichten hebben wij kennis genomen van uw voornemen tot het verstrekken van 

een subsidie van € 36.000 vanuit de WMO-reserve voor bovengenoemd project. 

 

Tijdens de vergadering van 27 augustus jl. van onze raad kwam dit onderwerp ter sprake. De leden 

van de WMO-raad zijn unaniem van mening dat een dotatie voor dit project onwenselijk is en wel om 

de volgende redenen. 

 

1. Voor zover ons bekend en ook blijkt uit de doelstelling van de Stichting Thuishuis Deurne maakt 

een thuishuis het voor alleenstaande ouderen mogelijk om op een leuke manier oud te worden. De 

WMO-raad is van mening dat elke relatie met één van de prestatievelden ontbreekt.   

  

2. De WMO-raad maakt zich bovendien ernstige zorgen over de precedentwerking van uw voornemen. 

Welke beslissing neemt uw college indien andere instanties voor soortgelijke initiatieven een 

subsidieverzoek indienen.    

 

3. Tenslotte zijn wij van mening dat reguliere marktwerking, die doorgaans door middel van openbare 

aanbestedingen plaats kan vinden, wordt omzeild. 

 

Gezien het bovenstaande adviseert de WMO-raad u nadrukkelijk om af te zien van uw voornemen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

R. Kotvis, 

voorzitter 

 

Gemeente Woerden 

t.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders 

Postbus 45 

3440 AA Woerden 

 

WMO-raad Woerden 
p/a Postbus 45 
3440 AA Woerden 
info@wmo-raadwoerden.nl 
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gemeente 
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de heer R. Kotvis 
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3441 BL WOERDEN 

Onderwerp: 
reactie op advies over subsidie thuishuis 

Blekerijlaan 14 
3447 GR Woerden 
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3440 A A Woerden 

Telefoon 14 0348 
Fax(0348) 42 4108 
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BTW-nummer 
NL0017.21.860.B.02 
KvK-nummer 
50177214 
Banknummer 
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Uw Kenmerk: C13-0910 

Ons Kenmerk 

13U.16707 

Uw brief van: 10 september 2013 
geregistreerd onder nr.: 13.026760 

Doorkiesnummer/Behandeld door: 

06-35113533 / A. van der Ploeg 

Datum 2 oktober 2013 

vefl 2 OKT. 2013 

Geachte heer Kotvis, 

Op 10 september 2013 ontving ik via de email uw brief met kenmerk C13-0910. In deze brief geeft u uw 
advies over het "Thuisbezoekproject Woerden". Hierbij ontvangt u onze reactie. 

1. relatie met de prestatievelden uit de Wmo. 
Uw raad is van mening dat het thuisbezoekproject geen relatie met de prestatievelden uit de Wmo-heeft. 
Onze mening is dat er wel degelijk relaties te noemen zijn. Het thuisbezoekproject sluit aan bij de te 
bereiken maatschappelijke effecten die in prestatieveld 1, 4 en 6 van de Wmo genoemd worden. Bij 
prestatieveld 1 gaat het om het bevorderen van sociale samenhang en leerbaarheid in de wijken en dorpen. 
Doel is de zelfredzaamheid en betrokkenheid van inwoners op hun buurten en wijken te optimaliseren en te 
werken aan een woon-en leefomgeving waar men zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Voor dit 
laatste zijn welzijn- en zorgvoorzieningen als het thuisbezoekproject en het thuishuis essentieel. 

Prestatieveld 4 heeft betrekking op het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. Het 
thuisbezoekproject is geheel gebaseerd op vrijwillige inzet, met coördinatie door een kortdurende betaalde 
kracht. 

Prestatieveld 6 tenslotte zet in op het organiseren van voorzieningen voor de Wmo-doelgroep met het oog 
op het zelfstandig functioneren en het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer. Het 
thuisbezoekproject en thuishuis is bij uitstek een voorziening die bijdraagt aan het behouden van eigen regie 
en het bevorderen van het zelfstandig functioneren van betrokkenen. 

Ook past het thuisbezoekproject in het Wmo-beleidskader van de gemeente Woerden en past het in het 
gezondheidsbeleid, waarin bestrijding van eenzaamheid een speerpunt is. Ik vind het thuisbezoekproject en 
het thuishuis een waardevol innovatief concept. Samenredzaamheid is het uitgangspunt! Als dit concept 
goed werkt is niet uitgesloten dat deze manier van werken - op basis van samenredzaamheid - verder wordt 
uitgewerkt. Voor ouderen maar bv ook voor respijtzorg of revalidatie na medisch ingrijpen. Dat moet dit 
experiment verder uitwijzen. 

Op alle leveringen en 
overeenkomsten zijn onze 
algemene inkoopvoor-
waarden van toepassing 
(www.woerden.nl) 

1 van 2 

WOERDEN, STAb NAAlL HET" CfcPGNE HARTKWPT 

MIX 

Papier 
F S C F S C C 0 0 4 5 1 1 



2. precedentwerking van deze subsidieaanvraag. 
Elke subsidieaanvraag wordt apart behandeld en getoetst aan de Algemene Subsidieverordening en de 
beleidsregels. In elke subsidiebeschikking wordt de relatie met het beleidskader genoemd. 

3. omzeilen van aanbesteding. 
Subsidies hoeven niet aanbesteed te worden: het is een gemeentelijk recht om deze toe te kennen. Daarbij 
is het toe te kennen subsidiebedrag te laag, voor een aanbestedingsprocedure. 

Advies naar commissie Welzijn. 
Wij zullen uw advies over het thuisbezoekproject en deze reactie van onze hand doorgeleiden naar de 
commissie Welzijn. Het raadsadvies over de subsidie voor het thuisbezoekproject zal in de commissie 
Welzijn van oktober in tweede termijn behandeld worden. In de eerste termijn is een groot aantal technische 
vragen gesteld. Deze vragen en onze antwoorden daarop voegen wij voor uw informatie als bijlage bij deze 
brief. 

Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anniek van der Ploeg van het team Onderwijs, Welzijn en 
Zorg. Zij is te bereiken via telefoonnummer 06-35113533 of via ploeg.a@woerden.nl. 

Met vriendelijke groet, 

Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Woerden 

atééti rsCMC V.J er 
secretaris ster 
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 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS  

                     &  

 RAADSINFORMATIEBRIEF 

 

Van: A. van der  Ploeg Tel,nr,: 06-35113533 Geraadpleegd 
consulent 

Datum: 24-09-2013 

Datum: 24-09-2013 Afd.: Onderwijs, Welzijn en Zorg Financieel: 
Nee 
Juridisch 
Nee 
Personeel 
Nee 
Communicatie 
Nee 
ICT 
Nee 
Inkoop: 
Nee 

Nummer: 13A.00882 

Tekenstukken: Ja Persbericht: Nee Bijlagen: 4  
 Afschrift aan:  

N.a.v. (evt. briefnrs.):   
 

Onderwerp: 

technische vragen subsidie thuisbezoekproject 
 
 

 

Advies: 
1. De RIB met antwoorden op de technische vragen over de subsidie aan het thuisbezoekproject vast te stellen.  
2. De antwoordbrief als reactie op het advies van de Wmo-raad over het thuisbezoekproject vast te stellen en te 

versturen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paraaf  team-manager:   Begrot ingsconsequent ies   

Opmerk ingen le id inggevende/secretar is /por te feu i l lehouder:  

B.  en W. d.d. :  01/10/2013  
      

Besluit 01-10-2013:  Akkoord 

 
Gewenste  datum behandel ing  in  de  raad (datum: z ie  vergaderschema):  

 
Fata le  datum  bes lu i t  van de raad:  

 

 
 
Nee  

  

Portefeui l lehouder:  -  wethouder Koster 



 

 

Extra overwegingen /  kanttekeningen voor College  
 

-reserve 

technische vragen middels een RIB aan de commissie Welzijn van oktober door te geven. In de bijgevoegde 
RIB staan deze antwoorden. Deze RIB zal behandeld worden in de commissie Welzijn van 9 oktober 2013.  
 
De Wmo-raad Woerden heeft op 10 september 2013 via de email een ongevraagd advies gegeven over het 
desbetreffende raadsvoorstel. De reactie van wethouder Koster op deze brief ontvangt u ter vaststelling bij 
dit BenW-voorstel. Het advies van de Wmo-raad en de reactie van wethouder Koster daarop ontvangt de 
commissie Welzijn als bijlage bij de RIB.  
 
 
 
Extra overwegingen /  alternat ieven /  argumenten  
 
Nvt  
 
 
Kanttekeningen: Standpunt consulenten  
 
 

Nvt 

 
Samenhang met eerdere besluitvorming  
 

-  
 

 

Bij lagen  
 

1. die thuishuis vanuit Wmo-  
2. Ongevraagd advies van de Wmo-raad (13.026760) 
3. Reactie van wethouder Koster op advies Wmo-raad (13U.16707) 
4. RIB 13

 
R.00321 met antwoorden op technische vragen uit de commissie Welzijn van 11 september 

2013.  
 
 
 
 
 


