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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door de heer Bakker van de Fractie van de W D 
over vernieuwing van het zorgaanbod in het sociale domein 

Beantwoording van de vragen: 

1. Hoeveel aanbieders van zorg die in 2014 nog niet in Woerden actief waren zijn er door de gemeente 
voor 2015 gecontracteerd? 
Voor de jeugdzorg zijn alleen aanbieders gecontracteerd die ook in 2014 al actief waren in de regio. De 
regio bestaat daarbij uit de gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, Weesp, 
Wijdemeren en Woerden. Het is met de nu beschikbare gegevens niet goed inzichtelijk te maken welk deel 
van de aanbieders specifiek in de gemeente Woerden al actief waren. 
Bij de inkoop van de taken die vanuit de AWBZ in de WMO terecht zijn gekomen was wel de mogelijkheid 
voor nieuwe aanbieders om in te schrijven. Voor de gemeente Woerden zijn vier nieuwe aanbieders 
gecontracteerd. 

2. Welke deel van het budget van het sociale domein wordt ingevuld door zorg van nieuwe 
zorgaanbieders? 
Voor de taken die vanuit de AWBZ in de WMO terecht zijn gekomen, komt het (op basis van opgave van de 
aanbieders) uit op circa 8%. Met de aanbieders zijn raamovereenkomsten afgesloten. Dit betekent dat het 
uiteindelijke deel dat bij nieuwe aanbieders terecht komt afhankelijk is van het werkelijk gebruik door de 
inwoners van de gemeente Woerden. 

3. Welke criteria zijn hierbij aangehouden? 
Voor de jeugdzorg was de gemeente wettelijk verplicht om te zorgen voor continu ïteit van zorg en de 
zorginfrastructuur. Budgettair gezien was er daarom geen ruimte om nieuwe aanbieders toe te laten. 
Nieuwe aanbieders kunnen uiteraard proberen een samenwerking (onderaannemerschap) aan te gaan met 
een huidige aanbieder. Ook kunnen nieuwe aanbieders zorg leveren die wordt gefinancierd vanuit 
persoonsgebonden budgetten (PGB's). Er is op dit moment geen overzicht in welke mate dit gebeurt. 
Voor de taken die vanuit de AWBZ in de WMO terecht zijn gekomen was het voor nieuwe aanbieders 
mogelijk om mee te doen. Aanbieders moesten daarbij (op hoofdlijnen) aan de volgende 
geschiktheidseisen voldoen: 

financiële en economische draagkracht (geen negatieve continuïteitsverwachting, verzekering 
tegen beroepsrisico's) 
technische en beroepsbekwaamheid (voldoen aan diverse wettelijke eisen en aanbieder moet zijn 
toegelaten op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen en de zorgbrede Goodgovernance code 
naleven 
beschikken over gekwalificeerd personeel 
eisen ten aanzien van kwaliteitsborging 

4. Hoe gaat de gemeente in 2015 invulling geven aan de nieuwe zorgcontracten binnen de jeugdzorg voor 
2016 (in 2015 zijn er vanwege de zorgcontinuïteit geen nieuwe contracten afgesloten)? 
Voor 2015 zijn er alleen maar nieuwe contracten afgesloten, de gemeente had eerst immers geen relatie 
met deze aanbieders. In de huidige contracten zit een optie voor een verlenging van 1 jaar. Het is geen 
stilzwijgende verlenging, dus de gemeente moet actief besluiten om van deze optie gebruik te maken. Op 



dit moment is nog niet bekend of er gebruik gemaakt wordt van deze optie of dat er opnieuw aanbesteed 
gaat worden. Daarmee is dus ook nog niet bekend of en hoe er invulling gegeven gaat worden aan nieuwe 
zorgcontracten in 2016. In de eerste helft van 2015 wordt hier mede op basis van de eerste ervaringen met 
de lopende contracten een keus in gemaakt. 

5. Welke invloed heeft de gemeenteraad in 2015 op de invulling van het zorgaanbod? 
De concrete invulling van het zorgaanbod geschiedt middels het contracteren van aanbieders. Aangezien 
dit een uitvoeringstaak is, berusten de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid bij het college. Het college 
houdt hierbij rekening met de kaders die de gemeenteraad op het gebied van het sociaal domein heeft 
vastgesteld (beleid en verordeningen). Tot die kaders behoort vanzelfsprekend ook de motie "Kaders van 
de raad met betrekking tot het Integraal beleidsplan Sociaal Domein 2015-2016", inclusief de afspraken die 
wij daarover in de commissie Welzijn van 4 februari jl. gemaakt hebben. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 15.001600 

De secretaris De burgemeester 

a 

1 
drs. M.H.J. ven K V.J.H Iken ergen 



Van: Geldorp, Erwin 
Verzonden: maandag 26 januari 2015 15:23 
Aan: raadsleden@woerden.nl;!Burgemeester en wethouders 
CC: Stadhuis; IConcernzaken 
Onderwerp: schriftelijke vragen VVD ex art. 40 RvO inzake vernieuwing zorgaanbod sociale 

domein 2015 
Bijlagen: wd inzake vernieuwing zorgaanbod sociale domein 2015.pdf 

Aan het College 
Aan de Raad 

Bijgaand treft u aan schriftelijke vragen van de W D ex art. 40 RvO inzake vernieuwing zorgaanbod sociale domein 
2015. Conform RvO dienen de vragen binnen een termijn van 30 dagen te worden beantwoord, te weten vóór 25 
februari 2015. 

Met vriendelijke groet, 

Erwin Geldorp | raadsgriffier | Gemeente Woerden 
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaao 14, 3447 GR Woerden 
T 0348 - 428 510 |M 06 - 20094715 IE geldorp.e@woerden.nl 1 raadsariffie(3>woerden,nl 
W aemeenteraad.woerden.nl 
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Aan het College van B & W van de gemeente Woerden 

Van de fractie van W D Woerden 

Betreft: Vragen ex. Art. 40 Reglement van Orde over vernieuwing van het zorgaanbod in het 
sociale domein (2) 

Datum: 26 januari 2015 

Inleiding: Op 10 juli 2014 stelde de fractie van de W D al een aantal vragen met betrekking 
tot zorgvernieuwing binnen het sociale domein. De W D is van mening dat voor verbetering 
van de kwaliteit van zorg een vernieuwingsprikkel noodzakelijk is. Anders dreigen de 
decentralisaties binnen het sociale domein uit te draaien op een ordinaire 
bezuinigingsmaatregel. Een artikel in de Volkskrant van 15 januari jl. met de kop: 
"Gemeenteraden buitenspel bij inkoop zorg" heeft de W D fractie getriggerd om aanvullende 
vragen te stellen. 

De W D fractie heeft de volgende vragen: 

1. Hoeveel aanbieders van zorg die in 2014 nog niet in Woerden actief waren zijn er 
door de gemeente voor 2015 gecontracteerd? 

2. Welke deel van het budget van het sociale domein wordt ingevuld door zorg van 
nieuwe zorgaanbieders? 

3. Welke criteria zijn hierbij aangehouden? 
4. Hoe gaat de gemeente in 2015 invulling geven aan de nieuwe zorgcontracten binnen 

de jeugdzorg voor 2016 (in 2015 zijn er vanwege de zorgcontinuïteit geen nieuwe 
contracten afgesloten)? 

5. Welke invloed heeft de gemeenteraad in 2015 op de invulling van het zorgaanbod? 

Namens de fractie van de W D 

Reem Bakker 

Verwijzing naar artikel in de Volkskrant: http://www.volkskrant.nl/politiek/qemeenteraden-
buitenspel-bii-inkoop-zorq~a3830270/ 


