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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door Lotte Ruyten 
van de Fractie van Sterk Woerden 
over opvang van ouderen in de eigen gemeente 

Beantwoording van de vragen: 

De fractie van STERK Woerden heeft kennis genomen van berichten van bewoners uit 
Gemeente Woerden, dat er door lange wachtlijsten, ouderen die niet meer thuis kunnen wonen 
nu noodgedwongen buiten Woerden moeten gaan wonen. 

Vraag 1. Is dit beeld bekend bij de wethouder? 

Antwoord 
Ja, wij zijn bekend met het beeld dat er kwetsbare ouderen door de wachtlijst noodgedwongen worden 
geplaats in een woonzorgvoorziening buiten Woerden. Deze vorm van zorg valt onder de Wet langdurige 
zorg (Wlz). 

Als inwoners met een Wlz-indicatie door de wachtlijst langer thuis moeten blijven wonen dan biedt de Wlz 
mogelijkheden voor zorg thuis. De beoordeling van de mogelijkheden hiervoor ligt bij het zorgkantoor. Thuis 
wonen met zorg uit de Wlz is echter niet in elke situatie mogelijk waardoor sommige inwoners van Woerden 
noodgedwongen moeten verhuizen naar andere woonzorginstellingen in de regio. 

Vraag 2. Hoeveel ouderen wonen nu noodgedwongen in een woonvoorziening buiten Woerden? 
Vraag 3. Hoeveel van bovengenoemde ouderen staan er op de huidige wachtlijst en hoeveel niet? 
Vraag 4. Zijn deze cijfers uitzonderlijk of is deze wachtlijst al jaren zo hoog? 

Antwoord 
Naar aanleiding van de vragen 2 t/m 4 hebben wij navraag gedaan bij zorgaanbieder Careyn. Cijfers om 
hoeveel ouderen het gaat en hoeveel er op de huidige wachtlijst staan worden door Careyn momenteel niet 
(direct) beschikbaar gesteld. Hierover kan op korte termijn geen verder uitsluitsel worden gegeven. 

Vraag 5. Wat voor invloed kan de gemeente uitoefenen om dit probleem op te lossen? 

Antwoord 
De wachtlijsten van de Wlz voorzieningen, waaronder de woonzorgvoorzieningen voor deze groep 
kwetsbare ouderen vallen, behoren niet tot de verantwoordelijkheid van de gemeente. Ondanks dat de 
gemeente niet verantwoordelijk is voor deze voorzieningen, ondersteunt zij haar inwoners waar nodig door 
voorliggende voorzieningen te treffen. Een voorbeeld hiervan is het zorgpension waar inwoners tijdelijk 
kunnen verblijven wanneer er zorg nodig is na een ziekenhuisopname of om op adem te komen wanneer 
het thuis even niet meer gaat. Daarnaast is de gemeente gesprek met de desbetreffende zorgorganisaties. 

In de komende periode wordt onder leiding van Raedelijn samen met ketenpartners gekeken naar de keten 
ouderenzorg en een integraal ouderenbeleid opgesteld. Onderdeel hiervan is het inzichtelijk maken van de 
gehele keten waarbij de beschikbare voorzieningen en ook de blinde vlekken in kaart worden gebracht. Op 



basis daarvan kunnen we ook beoordelen wat de behoefte aan Wlz voorzieningen in Woerden is en samen 
met de ketenpartners kijken wat we daar aan kunnen en willen doen. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 17.008366 

De secretaris De burgemeester 

/VÍA 
drs. M.H.J. van MBA 3oer 



Aan het College 

Aan de Raad 

  

Bijgaand treft u aan schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van STERK Woerden inzake opvang ouderen binnen de eigen 

gemeente. Conform RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 18 mei 2017. 

  
Met vriendelijke groet, 
  
Erwin Geldorp | raadsgriffier | Gemeente Woerden  
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GR Woerden 
T 0348 - 428 510 |M 06 - 20094715 |E geldorp.e@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl  
W gemeenteraad.woerden.nl 
aanwezig: ma, di, wo, do 

  

  

  

  

From: Geldorp, Erwin <geldorp.e>
Sent: dinsdag 18 april 2017 12:07:46
To: !Raadsleden; !Burgemeester en wethouders
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van STERK Woerden inzake opvang ouderen binnen de eigen gemeente
Attachments: sterk woerden inzake opvang ouderen binnen de eigen gemeente.pdf 



 
 

Art 40 vragen inzake opvang ouderen binnen de eigen gemeente 

 

De fractie van STERK Woerden heeft kennis genomen van berichten van bewoners uit 

Gemeente Woerden, dat er door lange wachtlijsten, ouderen die niet meer thuis kunnen wonen 

nu noodgedwongen buiten Woerden moeten gaan wonen. 

 

Na jaren voor mijn vrouw gezorgd te hebben, gaat het geheugen van mijn vrouw echt 

achteruit. Daarnaast is ze pas gevallen en heeft ze nu intensieve zorg nodig. Dit kan niet meer 

thuis. Eerst kon ze in Woerden worden opgevangen, maar dit was tijdelijk. Een permanente 

woonplek was er helaas niet. Ik ga nu een paar keer per week naar Utrecht om mijn vrouw te 

bezoeken. Ik ben afhankelijk van anderen om er te komen en zou het liefst iedere dag even langs 

gaan. Ik mis haar erg en het huis is zo leeg. Ik heb haar op een wachtlijst gezet, maar deze is zo 

lang, dat ik niet weet of zij dit redt.  

 

Dit is één van de vele verhalen. Ouderen die noodgedwongen ver weg van vertrouwde 

omgeving en familie moeten wonen, omdat opvang in Woerden niet voor handen is. Dit met 

alle gevolgen van dien voor het welzijn van achtergebleven partner en familie. 

 

De fractie van STERK Woerden is dan ook voor opvang van deze kwetsbare ouderen in eigen 

gemeente en hierover een aantal vragen: 

 

1. Is dit beeld bekend bij de wethouder? 

2. Hoeveel ouderen wonen nu noodgedwongen in een woonvoorziening buiten Woerden? 

3. Hoeveel van bovengenoemde ouderen staan er op de huidig wachtlijst en hoeveel niet? 

4. Zijn deze cijfers uitzonderlijk of is deze wachtlijst al jaren zo hoog? 

5. Wat voor invloed kan de gemeente uitoefenen om dit probleem op te lossen? 

 

Namens de fractie STERK Woerden, 

Lotte Ruyten 

 

Een lijst met cijfers van Careyn laat zien dat er op een aantal punten flinke wachtlijst is en 

weinig/zeer trage doorstroom, namelijk wachttijden die oplopen tot een jaar. Zie link hieronder. 

https://www.careyn.nl/careyn-kwaliteit/wachtlijsten-wonen-met-zorg/  

 

 

https://www.careyn.nl/careyn-kwaliteit/wachtlijsten-wonen-met-zorg/
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