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Beantwoording van de vragen: 

 

Vraag 
Hoe is de scherpe daling van het aantal crisisinterventies tussen 2019 en 2020 te verklaren? Hebben bv. 
mogelijk noodzakelijke interventies door de corona-crisis niet plaats gevonden? 
 
Antwoord 
Vermoedelijk hebben meerdere factoren aan deze scherpe daling bijgedragen. Jeugdigen zijn eerder en 
beter in beeld bij de hulpverlening, waardoor hulp ingezet kan worden voordat een jeugdige in een 
crisissituatie verkeert. Dit leidt tot een daling in het aantal crisisinterventies.  
Antwoord vraag 2, Nee.  

 
 

Vraag 
Wat zijn de verwachte kosten voor uitvoering van de Regionale Agenda van 2023 tot 2025, per jaar en per 
gemeente? Hoe zijn de kosten onder de participerend gemeenten verdeeld?  
 
Antwoord 
In 2022 worden de kosten van de uitvoering van de agenda gedekt uit de regionale transformatiemiddelen. 
Er is sprake van een ontwikkelagenda die in overeenstemming is met onze eigen maatschappelijke agenda 
en waar nodig wordt die jaarlijks bijgesteld ook voor wat betreft de noodzakelijke financiële middelen. De 
kosten voor uitvoering van de Regionale Agenda en maatschappelijke agenda van 2023 tot 2025 zijn op dit 
moment nog niet duidelijk en zullen worden meegenomen in de kadernota 2023.  
 
 
Vraag 
Hoe worden kosten en baten bij het verzamelen van de regionale data in balans gehouden? Wat zijn de 
verwachte werkzaamheden van de ‘businessconsultant’ voor regionale data?  
 
Antwoord 
De ervaring leert dat data analyse belangrijk is bij beoordeling van de effectiviteit van de ingezette zorg. Op 
die ervaring moet regionaal worden ingezet, want data moet volume hebben. Daarin wordt ook 
samengewerkt met wetenschappelijke instituten (Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en Universiteit 
Groningen). In de kadernota die in juni 2022 aan de Raad wordt aangeboden, zal hieraan nog een nadere 
duiding worden gegeven in het kader van onze eigen maatschappelijke agenda.  
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Vraag 
Leidt het ‘Bundelen van alle initiatieven in de regio Utrecht West tot een regionaal overzicht voor lokale 
teams en zorgaanbieders’ niet tot vervreemding en een verder af staan van de zorg t.o.v. De burger?  
 
Antwoord 
Nee, er zijn zorgaanbieders die Oudewater slechts bedienen omdat wordt samengewerkt in de regio. 
Wanneer we niet zouden samenwerken, zouden deze aanbieders geen hulp in onze gemeente verlenen. 
Het is niet mogelijk dat er zich voor elke hulp die een inwoner mogelijk nodig heeft een aanbieder in 
Oudewater bevindt. 
 
Door het inzichtelijk maken van alle beschikbare regionale initiatieven die er zijn in het voorveld, leren we 
daarnaast als regio van elkaar. Wanneer we uit het regionale overzicht leren dat er goede initiatieven 
beschikbaar zijn elders in de regio die ook voor de burger uit Oudewater van grote waarde kunnen zijn, 
kunnen deze initiatieven ook in onze gemeente worden ingezet. De uitwerking van dit initiatief zal dan 
lokaal worden ingezet.   
 
 
 
 

Bijlagen: 

 

 

 

 


