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Beantwoording van de vragen: 

 

Vraag 
Wij begrijpen dat deze agenda is geschreven in het licht van het voorstel van staatssecretaris Blokhuis, 
maar wat betekent dit voor de status van dit voorstel. Is het een papieren tijger of gaat er echt vanuit deze 
agenda gewerkt worden. 
 
Antwoord 
Er gaat vanuit deze agenda gewerkt worden. Er is sprake van een ontwikkelagenda die aansluit bij onze 
eigen maatschappelijke agenda en waar nodig wordt deze agenda jaarlijks bijgesteld. De in de regionale 
agenda opgenomen ambities zullen worden uitgewerkt door ambtenaren van de verschillende gemeenten.  
 
 
Vraag 
Wordt de agenda richtinggevend wat betekent dit dan voor het werk in de praktijk. Welke veranderingen 
brengt dit dan met zich mee. 
 
Antwoord 
De regionale agenda is een vastlegging van de huidige praktijk en sluit dan ook aan op onze eigen 
maatschappelijke agenda. Zo sluit ambitie 1 aan op de door het Stadsteam Oudewater getrokken regionale 
samenwerking Bescherming in Beweging.  
 
 
Vraag 
Er wordt/gaat gewerkt worden met informele hulp. Op welke manier wordt deze hulp gezocht en 
ingeschakeld. Wordt deze informele hulp begeleid. 
 
Antwoord 
De in de regionale agenda geformuleerde ambitie ziet op het inzichtelijk maken van de regionale initiatieven 
die er zijn ten aanzien van de inzet van informele hulp. 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. 
 
 
 



Pagina 2 van 2 
 

Vraag 
Op blz. 31 wordt gesteld dat er behoeft is aan regionale data. De beschrijving van deze behoeften is 
behoorlijk vaag. Om welke data gaat het dan of is dit (nog) niet bekend? 
 
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. 
 
 
Vraag 
We zijn met elkaar hard bezig er voor te zorgen dat we goede kwaliteit bieden, maar minder financiën nodig 
hebben. In hoeverre draagt dit plan daaraan bij?  
Antwoord 
 
Antwoord 
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. Voor het 
kunnen bieden van kwalitatief goede zorg, is regionale samenwerking noodzakelijk. 
Daarnaast zorgt regionale samenwerking voor expertise en ook slagkracht. We leren als gemeenten van 
elkaar en kunnen samen optrekken, ook in onderhandelingen. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van zorg 
en aan een vermindering van de uitgaven.   
 
 

Bijlagen: 

 

 

 

 


