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Op 27 januari 2022 heeft u ons schriftelijke vragen gesteld op grond van artikel 36 van het Reglement 
van Orde (RvO) over de transformatie opgave de beweging naar voren.

Vraag 1: Hoe zijn zorgverleners (die zorg in Houten leveren) betrokken voorbereiding van deze 
plannen?

Antwoord: 
De gemeente en de Stichting Sociaal Team Houten hebben, voorafgaand aan het collegebesluit, in 
het ‘ketenpartnerverleg’ zorgverleners geïnformeerd over het opstellen van de businesscase 
begeleiding. Het ketenpartneroverleg vindt meerdere keren per jaar plaats en is gericht op het delen 
van informatie en het versterken van de onderlinge samenwerking. 

In december 2021 en januari 2022  heeft het Sociaal Team bijeenkomsten georganiseerd voor 
zorgverleners en lokale (informele) organisaties om te spreken over de verdere uitwerking van de 
businesscase voordat deze in mei 2022 van start gaat. Samen met betrokkenen wordt tijdens deze 
bijeenkomsten ook gekeken hoe de samenwerking de komende periode verder vorm kan krijgen. 

Vraag 2: Hoe zijn deze plannen ontvangen door de zorgverleners? Zijn ze hier enthousiast 
over? En leven hier ook zorgen over? Welke?
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Antwoord: 
Over het algemeen zijn de plannen positief ontvangen. De businesscase begeleiding sluit aan bij de 
“beweging naar voren” zoals ook beschreven in het gemeentelijk beleidskader “Sociale Koers 2020 - 
2023”.  De beweging naar voren betekent dat ondersteuning meer lokaal en, waar mogelijk, in een 
lichtere vorm wordt geboden. Zorgverleners onderschrijven deze beweging. 

Ook binnen de nieuwe inkoopstrategie, die in regionaal verband is ontwikkeld, is het een 
aandachtspunt om specialistische zorg (sneller) af te bouwen door beter gebruik te maken van de 
mogelijkheden van eerstelijns of informele ondersteuning.

Een klein deel van de zorgaanbieders maakt zich zorgen over wat de businesscase betekent voor hun 
bedrijfsvoering als minder inwoners worden doorverwezen naar specialistische ondersteuning.

Vraag 3: De nieuwe werkwijze zal sowieso impact hebben op Houtense zorgverleners. Zij zullen 
door deze gewijzigde benadering naar verwachting minder hulp/ zorg verlenen. Wat is de 
verwachte impact hiervan op de samenwerking met Houtense instellingen?

Antwoord: 
Inderdaad is de verwachting dat als gevolg van de businesscase minder inwoners worden 
doorverwezen naar specialistische ondersteuning. De laatste jaren is door de toenemende vraag naar 
ondersteuning het aantal maatwerkvoorzieningen gestegen. Met de businesscase wordt de groei van 
de afgelopen jaren gekeerd.

Instellingen zijn op dit moment nauw betrokken bij de verdere voorbereiding en uitwerking van de 
businesscase begeleiding. We zien dat de samenwerking nog steeds prettig en constructief verloopt.

Vraag 4: In het verleden had Houten relatief veel zelfstandigen actief in sociaal domein. Is er 
naar het effect op zelfstandigen gekeken? Welke rol zouden zelfstandigen kunnen spelen in 
toekomstige model van het sociaal team?

Antwoord: 
Er is niet apart gekeken naar het effect op zelfstandigen. Er zijn tot op heden vanuit deze groep geen 
zorgen bekend met betrekking tot de uitvoering van de businesscase. 

Zelfstandigen kunnen zich inschrijven voor de nieuwe inkoop Wmo en Jeugd. Zij zijn daarmee ook 
één van de partners waarmee wordt samengewerkt om de beweging naar voren vorm te geven.

Vraag 5: Wij kunnen ons bijvoorbeeld voorstellen dat instellingen minder budget hebben om 
afstemming in zorgverlening te kunnen financieren (bijvoorbeeld met het sociaal team). Is dit 
een risico dat het College ook ziet? Zo ja, hoe kan dit ondervangen worden?

Antwoord: 
Bij de nieuwe regionale inkoopstrategie is de afstemming rond zorgverlening een belangrijk punt van 
aandacht. Voor inwoners is het van belang dat alle betrokken zorgaanbieders goed met elkaar 
afstemmen. Elke zorgbieder heeft hierin een verantwoordelijkheid. Niet alleen het bieden van zorg 
maar ook de afstemming van zorg is daarom integraal onderdeel van de tariefstelling. 

Vraag 6: Het sociaal team is bezig met voorbereiding van de implementatie van de business 
case. Denkt het College dat inderdaad in dat mei 2022 gestart kan worden met de 
implementatie van de business case? Met andere woorden: is het sociaal team hiervoor 
voldoende op stroom? Welke barrières moeten eventueel nog overwonnen worden?
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Antwoord: 
Het college gaat ervan uit dat het Sociaal Team in mei 2022 kan starten met de uitvoering van de 
businesscase. Op dit moment vindt de werving en selectie plaats van nieuwe medewerkers. Ondanks 
de krappe arbeidsmarkt is de belangstelling voor de vacatures hoopgevend.

Er is goed contact vanuit het Sociaal Team met zowel de specialistische zorgaanbieders als met 
welzijn en lokale (informele) organisaties over de verdere uitwerking van de businesscase.
Er zijn op dit moment geen barrières die moeten worden overwonnen.

Een afschrift van deze brief wordt aan de leden van de gemeenteraad verzonden.

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met S. Rijninks via telefoonnummer 06-31103516.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders
de secretaris, 
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de burgemeester,
ndtekening2$

A.J. Barink G.P. Isabella
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