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Vraag Antwoord

Programma 1, blz. 12; Mensen die toegang krijgen tot de Wlz. Aan wat voor zorg 
moeten wij dan denken?

U kunt hierbij denken aan:
 verblijf in een zorginstelling;
 persoonlijke verzorging en verpleging;
 medische zorg;
 dagbesteding;
 vervoer naar de plek waar een inwoner dagbesteding of dagbehandeling 

ontvangt;
 hulpmiddelen.

Programma 1, blz. 12; Wet inburgering. Regierol komt bij de gemeente te liggen. 
Ontvangt de gemeente hiervoor geen financiële middelen van het Rijk?

De gemeente zal financiële middelen voor het uitvoeren van de regierol ontvangen.

Programma 1, blz. 13; de gemeente gaat de mogelijkheden onderzoeken om aan 
te sluiten bij de methodiek Jongeren op gezond gewicht. Wanneer kunnen wij de 
uitkomst hiervan verwachten. Zijn er kosten te verwachten voor dit onderzoek? Is 
ook de noodzaak binnen Woudenberg aanwezig?

Het onderzoek gebeurt door de gemeente zelf en brengt geen kosten met zich mee. 
Het gaat om een inventarisatie over de behoefte bij het aansluiten op Jongeren op 
gezond gewicht. De noodzaak zal uit deze inventarisatie duidelijk worden.

Programma 1, blz. 13; Sociaal team gaat onderzoeken of uitbreiding van de 
begeleidingsfunctie opweegt tegen minder inzet van zorgaanbieders. Is hiervoor 
voldoende kennis aanwezig bij het Sociaal Team om deze rol op zich te nemen?. 
Zijn er komsten verbonden aan dit onderzoek?

Het betreft een uitbreiding van taken die het Sociaal Team nu ook al uitvoert, namelijk 
het bieden van ambulante begeleiding. Er is dan ook voldoende kennis aanwezig.
Er zijn geen kosten aan het onderzoek verbonden.

Programma 1, blz. 14; Aanbesteding leerlingenvervoer. Worden er bij de 
aanbesteding, strengere kaders meegeven dan bij eerdere aanbestedingen?

Op dit moment vindt de inventarisatie en analyse over de beste manier van 
aanbesteden van het leerlingenvervoer plaats. De kaders zullen in een latere fase 
worden vastgesteld.

Programma 1, blz. 14; Beschermd wonen. Er start een onderzoek met als doel om 
in het komende decennium het aantal BW-plaatsen met 2/3 terug te brengen. 
Hoeveel mensen die beschermd wonen, zijn nu woonachtig binnen onze 
gemeente? Geeft dit consequenties voor de huisvesting en vraag naar woningen? 

Hoeveel mensen er nu vanuit Woudenberg in Bescherm Wonen zitten weten we niet. 
Vanuit privacy zijn deze gegevens niet beschikbaar. Er is een indicatieve berekening 
gemaakt van de eindsituatie. Die gaat uit van 14 personen waarvan er 8 met 
ambulante ondersteuning zelfstandig zouden kunnen wonen. Door de afbouw zou het 
dan jaarlijks om 1 persoon gaan. Het kan zijn dat deze persoon al deel uitmaakt van 
een huishouden. 

Programma 1, blz. 18; Subsidies Stichting Kunst en Cultuur/Oudheidkamer; Deze 
stichtingen hebben subsidie ontvangen. Hier moeten zij het toch mee doen? 
Waarom wordt dit geïndexeerd? Wordt dit ook toegepast bij andere 
subsidieaanvragers? 

Met de stichtingen Oud Woudenberg en Kunst en Cultuur is de afspraak dat hun 
subsidies de huur, service en beheerkosten (inclusief indexering) van het Cultuurhuis 
dekken. De indexering van deze kosten is tot en met 2020 altijd opgevangen binnen 
het huidige subsidiebudget. Vanaf 2021 is het subsidiebudget niet meer toereikend 
om de indexeringskosten te vangen. Dit betekent dat vanaf 2021
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jaarlijks cumulatief een bedrag moet worden toegevoegd aan deze subsidies. Dit geldt 
niet voor andere subsidieaanvragers. 

Programma 1, blz. 19; Kunt u aangeven wat op dit moment het gebruik is van de 
Regiotaxi?

Wij gaan er van uit dat u bedoelt: het huidige gebruik in coronatijd. Op dit moment 
worden tussen de 50 en 60% van de ritten van de regiotaxi verreden ten opzichte van 
dezelfde periode vorig jaar.

Programma 1, blz. 12; GGDrU; is er a; zicht op extra kosten i.v.m. bestrijding 
Corona? En zo ja, wat zijn deze kosten?

De extra kosten worden direct bekostigd door het ministerie van VWS. Deze kosten 
blijven buiten de begroting van de gemeenten. 

Programma 1, blz. 14. In 2021 wordt het leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed. Is 
het daarbij mogelijk delen van het vervoer buiten de geselecteerde vervoerder te 
houden, bijv. door een vrijwilligerspool op te zetten?

Er wordt gekeken naar andere vervoersopties met als doel dat leerlingen geen 
indicatie leerlingenvervoer meer nodig hebben. Hierbij wordt rekening gehouden bij 
de nieuwe aanbesteding.

Programma 1, blz. 14; Beschermd wonen. Gaat de vermindering via natuurlijke 
afvloeiing of is het vooral de bedoeling dat meer mensen vanuit BW zelfstandig 
gaan wonen? Welke druk legt dat laatste op andere vormen van begeleiding (zoals 
door het Sociaal Team en mantelzorg)?

Het is de bedoeling dat mensen die nu in een beschermd wonen vorm zitten en voor 
wie dit mogelijk is, zelfstandig gaan wonen met ambulante begeleiding. 
De criteria voor beschermd wonen zijn aangepast zodat mensen die zelfstandig 
kunnen wonen met ambulante begeleiding, niet meer in beschermd wonen terecht 
komen. Dit sluit bij de transformatie om mensen zoveel mogelijk zelfstandig te laten 
wonen met inschakeling van het eigen netwerk. En dit vraagt dus meer van andere 
vormen van begeleiding. 

Programma 1, blz. 19: kosten Mantelzorg, deze zijn lager dan begroot. Wat is de 
reden daarvan? Weten mantelzorgers de weg naar een aanvraag wel te vinden?

Het begrote budget bleek afdoende voor de ondersteuning van de mantelzorgers in 
Woudenberg. Het aantal geregistreerde mantelzorgers is de afgelopen jaren 
gestegen. Dit betekent dat steeds meer mantelzorgers de weg naar de ondersteuning 
weten te vinden.


