
R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F met beantwoording artikel 40 vragen 
17R.00279 

gemeente 
W O E R D E N 

Van: college van burgemeester en wethouders 

Datum 9 mei 2017 

Portefeuillehouder(s) 

Portefeuille(s) : j( 

Contactpersoon 

wethouder Haring 17R.00279 

jeugdzorg 

F. Pleket 

Tel.nr. 8327 

E-mailadres pleket.f@woerden.nl 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door Hugo Bulk 
van de Fractie van CU/SGP 
over het contracteren en financieren van drie landelijke instellingen sociaal domein 

Beantwoording van de vragen: 

De vragen worden gesteld naar aanleiding van een brief van de VNG, waarin deze mededeelt op te houden 
met de centrale uitvoering en financiering van een aantal taken I instellingen binnen het sociaal domein 
(Sensoor, Kindertelefoon en Vertrouwenswerk jeugd). Deze instellingen vragen nu de gemeenten de 
financiering over te nemen met een bijdrage op basis van het aantal inwoners 

Vraag 1. 
Indien het ondertekenen van de standaardovereenkomst een bevoegdheid van het college is; heeft de 
wethouder het voornemen om de overeenkomst te tekenen? 

Antwoord 
Het sluiten van zorgcontracten met zorgaanbieders en het aangaan van subsidierelaties zijn bevoegdheden 
van het college. Wij zijn voornemens om medio mei een besluit te nemen over de door u vermelde 
overeenkomst met Sensoor, Kindertelefoon en Vertrouwenswerk Jeugd (AKJ). Deze organisaties bieden 
diensten die voor onze inwoners van belang zijn en er zijn ons geen alternatieve aanbieders bekend. Op dit 
moment vindt er nog afstemming in de regio plaats over een eventuele (boven-)regionale inkoop van deze 
diensten. 

Vraag 2. 
Indien het ondertekenen van de standaardovereenkomst (en het beschikbaar stellen van het budget) een 
bevoegdheid van de raad is, kan de wethouder toezeggen dat de benodigde stukken op tijd aan de raad 
worden voorgelegd voor een besluit? 

Antwoord 

Niet van toepassing, zie antwoord op vraag 1 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 17.008282 

De secretaris De burgemeester 

r 
jiisberaen MB/ 

V.J.H. Molkenboer drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA 



Aan het College 

Aan de Raad 

  

Bijgaand treft u aan schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van CU/SGP inzake contractering en financiering van drie landelijke 

instellingen sociaal domein. Conform RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 14 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: vrijdag 14 april 2017 9:59:22
To: !Raadsleden; !Burgemeester en wethouders
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van CU/SGP inzake contractering en financiering van drie landelijke instellingen sociaal domein
Attachments: cusgp inzake contractering en financiering van drie landelijke instellingen sociaal domein.pdf 
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