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Beantwoording van de vragen 
Bij de NOS was jl. 20 mei 2021 te lezen: “Patiënten die gedwongen zijn opgenomen, raken vaak nog verder in de 
problemen doordat hun bijstandsuitkering wordt stopgezet”, waarschuwen ggz-deskundigen. "Deze mensen zitten vaak al 
jaren in de bijstand. Die hebben geen potjes of buffers om vaste lasten, zoals de huur en verzekeringen op te vangen", 
vertelt Anne-Marie van Dam, psychiater bij Arkin in Amsterdam. "Dus ook als ze maar twee maanden opgenomen zijn en 
geen geld krijgen, dan kan dat ze behoorlijk in de problemen brengen." 
 
In de gemeente Woerden zijn en/of worden ook inwoners (gedwongen) opgenomen in een kliniek. De Participatiewet is 
multi-interpretabel, in de ene gemeente wordt de bijstand stopgezet en in de andere gemeente niet. 
 
ChristenUnie-SGP stelt daarom de volgende vragen aan het college:  
 
1. Is het college op de hoogte van bovenstaande problematiek?  
 
Antwoord:  
Ja, het college is op de hoogte van deze problematiek.  
 
2. Hoe gaat de gemeente Woerden om met deze inwoners?  
 
Antwoord:  
Inwoners met psychische klachten, beginnende dementie of een cognitieve ontwikkelingsstoornis kunnen binnen de Wmo 
ondersteuning en begeleiding krijgen. Binnen het Sociaal Team heeft de gemeente Woerden een speciaal team (Team 
eropaf) dat zorgmeldingen over deze inwoners ontvangt en oppakt. Als deze inwoners een inkomen nodig hebben 
kunnen ze hiervoor terecht bij Ferm Werk (voor een bijstandsuitkering) of het UWV (voor een Wajong-
/arbeidsongeschiktheids-uitkering). Inwoners met een uitkering bij het UWV vallen verder buiten het gezichtsveld van de 
gemeente.  
 
Als de situatie verslechtert en de hulpverlening aan de inwoner niet meer binnen de kaders van de Wmo gevonden 
kunnen worden, wordt de GGD ingeschakeld. Die onderzoekt of er een beroep gedaan kan worden op de Wet verplichte 
geestelijke gezondheidszorg (Wvggz, voor inwoners met psychiatrische problematiek) of de Wet zorg en dwang (Wzd, 
voor inwoners met een cognitieve ontwikkelingsstoornis en dementerende inwoners). Als een gedwongen opname wordt 
overwogen wordt het advies van een onafhankelijk psychiater ingewonnen die de rechter informeert. Als een gedwongen 
opname door de rechtbank wordt uitgesproken wordt dit besluit door de burgemeester bekrachtigd. 



 
3. Kan de gemeente een schatting gegeven van het aantal inwoners die gedwongen zijn opgenomen?  
 
Antwoord:  
Het aantal keren dat de burgemeester de procedure voor een gedwongen opname heeft bekrachtigd:  

  2018:                           15 
  2019:                           12 
  2020:                           13 
  2021 (t/m 16 juni):         2 

 
4. Hoe interpreteert de gemeente Woerden de Participatiewet op dit punt?  
 
Antwoord:  
Het college interpreteert en hanteert het uitgangspunt van de Participatiewet dat een bestaansminimum geboden moet 
worden aan inwoners die financieel gezien niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. Dat geldt ook voor inwoners die 
gedwongen worden opgenomen.  
 
5. Wordt de bijstand stopgezet of blijft deze doorlopen?  
 
Antwoord:  
De Participatiewet stelt dat er geen recht op bijstand bestaat voor de inwoner die “rechtens zijn vrijheid is ontnomen”. Een 
gedwongen opname valt hieronder. De Participatiewet schrijft dan voor dat de bijstand moet worden stopgezet.  
 
6. Als deze wordt stop gezet, hoe worden deze inwoners dan geholpen om hun vaste lasten te betalen?  
 
Antwoord:  
Zoals in het artikel van de NOS valt te lezen kunnen inwoners die gedwongen worden opgenomen in de financiële 
problemen terechtkomen als hun bijstandsuitkering wordt stopgezet. Het college onderkent dit probleem en vindt dit 
onwenselijk. Daarom wordt de bijstandsuitkering bij een gedwongen opname niet beëindigd maar omgezet naar de norm 
voor iemand die in een inrichting verblijft. Dit is de zogenoemde ‘zak- en kleedgeld norm’. Op deze norm wordt een 
toeslag uitgekeerd voor de betaling van de zorgverzekeringspremie. En voor de kosten van het aanhouden van de 
woning wordt bijzondere bijstand verstrekt. Hier is een artikel voor opgenomen in onze Beleidsregels bijzondere bijstand.  
 
Door te kiezen voor deze vormen van buitenwettelijk beleid wordt voorkomen dat deze groep kwetsbare inwoners in de 
financiële problemen terechtkomen bij een gedwongen opname.  
 
Na de ontvangst van de schriftelijke vragen zijn bij de griffie de volgende aanvullende vragen ingediend:  
 
7. Wat is het verschil tussen een vrijwillige en gedwongen opname.  
 
Antwoord:  
Bij een vrijwillige opname gaat de inwoner akkoord met een opname in een instelling. De inwoner kan te allen tijde de 
instelling verlaten en weer naar huis gaan. Voorbeelden van vrijwillige opname zijn opname bij detox (om van verslaving 
af te komen) of een observatieperiode binnen de psychiatrie.  
Bij een gedwongen opname heeft een rechter vastgesteld dat iemand een gevaar is voor zichzelf of voor anderen in zijn 
omgeving en daarom opgenomen moet worden. De inwoner kan niet voor zichzelf zorgen, slaat alle aangeboden hulp af 
of weigert deze (de zogenoemde zorgmijders/zorgweigeraars). De opname is tegen de wil van de inwoner.  
 
8. Kan het college aangeven hoe groot deze beide doelgroepen in Woerden zijn.  
 
Antwoord:  
De aantallen gedwongen opnames hebben we bij vraag 3 beantwoord. Het college heeft geen zicht op het aantal 
inwoners dat zich vrijwillig laat opnemen.    
  
 
   
 
Bijlagen 
Vragen reglement van orde: D/21/021752 



       

_Onderwerp_  

Schriftelijke vragen over 'Net uit de kliniek, waren mijn schulden opgelopen tot 
duizenden euro's' 
 EindeOnderwerp_  _Naam aanvrager(s)_ Lia Noorthoek _EindeNaam aanvrager(s)_ _Fractie(s)_ ChristenUnie-SGP _EindeFractie(s)_ _GesteldeVragen_ 
Bij de NOS was jl. 20 mei 2021 te lezen: “Patiënten die gedwongen zijn opgenomen, raken 
vaak nog verder in de problemen doordat hun bijstandsuitkering wordt stopgezet”, 
waarschuwen ggz-deskundigen. "Deze mensen zitten vaak al jaren in de bijstand. Die 
hebben geen potjes of buffers om vaste lasten, zoals de huur en verzekeringen op te 
vangen", vertelt Anne-Marie van Dam, psychiater bij Arkin in Amsterdam. "Dus ook als ze 
maar twee maanden opgenomen zijn en geen geld krijgen, dan kan dat ze behoorlijk in de 
problemen brengen."  
 
In de gemeente Woerden zijn en/of worden ook inwoners (gedwongen) opgenomen in een 
kliniek. De Participatiewet is multi-interpretabel, in de ene gemeente wordt de bijstand 
stopgezet en in de andere gemeente niet.  
 
ChristenUnie-SGP stelt daarom de volgende vragen aan het college:  
  

1. Is het college op de hoogte van bovenstaande problematiek? 
2. Hoe gaat de gemeente Woerden om met deze inwoners? 
3. Kan de gemeente een schatting gegeven van het aantal inwoners die 

gedwongen zijn opgenomen? 
4. Hoe interpreteert de gemeente Woerden de Participatiewet op dit punt?  
5. Wordt de bijstand stopgezet of blijft deze doorlopen? 
6. Als deze wordt stop gezet, hoe worden deze inwoners dan geholpen om hun 

vaste lasten te betalen? _EindeGesteldeVragen_ 
 
Wij zien uit naar uw antwoorden op deze vragen. 
  
Lia Noorthoek 
CU-SGP Woerden 
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