
SCHRIFTELIJKE VRAGEN1 AAN HET COLLEGE 
ZOALS BEDOELD IN ART. 36 RVO

Registratienummer:
(in te vullen door de raadsgriffie)

 
Datum: 24 januari 2022

Aan de voorzitter van de raad
Steller van de vragen: SGP, HA!

Onderwerp: Transformatie opgave de beweging naar voren

Het college/de burgemeester2  wordt verzocht de volgende vraag, vragen schriftelijk/mondeling tijdens 
de eerstvolgende debatraad  te beantwoorden:

Vragen over Transformatie opgave de beweging naar voren
 
Bij leven en welzijn, hoopt het sociaal team in mei 2022 te starten met de business case begeleiding, 
oftewel het sociaal team hoopt zelf een aantal mensen direct te begeleiden bij een hulpvraag, in plaats 
van door te verwijzen naar instellingen.
Vragenstellers staan achter deze verandering, maar vinden het gelijktijdig belangrijk dat de Houtense 
zorginfrastructuur voldoende geborgd blijft.
 
Wij stellen daarom graag de volgende vragen over de ontwikkelingen:
• Hoe zijn zorgverleners (die zorg in Houten leveren) betrokken voorbereiding van deze 
plannen?
• Hoe zijn deze plannen ontvangen door de zorgverleners? Zijn ze hier enthousiast over? En 
leven hier ook zorgen over? Welke?
• 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? 
• 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?
• 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?
• 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?

Indien nodig een toelichting:

Ondertekening en naam indiener(s):
Pascal Ooms        Wayne Wilson
SGP                       HA!

1 Begripsomschrijving:

Schriftelijke vragen aan het college: het vragenrecht geeft aan de leden van de raad het recht informatie te vragen over 
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren. Het karakter van deze vragen is primair 
van informatieve strekking. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats; in ieder geval  binnen 30 dagen nadat 
de vragen zijn binnengekomen. Mondelinge beantwoording vindt plaats in de eerstvolgende debatraad.



Wijze van indienen van schriftelijke vragen: 
de vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend (art. 36, tweede lid Reglement van orde voor de werkzaamheden van 
de gemeenteraad).

2 Weghalen wat niet van toepassing is


