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Beantwoording van de vragen

Vraag 1
Hoe verhoudt dit stuk zich tot de presentatie die we onlangs hebben gehad van de Wulverhorst en 
Woningraat?

Antwoord 1
De algemene visie op wonen en zorg die aan u is gepresenteerd, sluit aan bij het Raadsvoorstel over 
de doordecentralisatie van Beschermd Wonen (hierna BW). Het uitgangspunt is dat mensen zo lang 
en zo goed mogelijk in hun eigen omgeving worden ondersteund. De Wulverhorst is (op dit moment) 
geen aanbieder voor BW. De Wulverhorst wordt betrokken bij de uitwerking van het Sociaal Akkoord 
waarin wordt bezien welke lokale organisaties iets kunnen betekenen voor deze doelgroep, 
bijvoorbeeld waar het gaat om ondersteuning door vrijwilligers. De Woningraat is betrokken bij de 
huisvesting van inwoners die uitstromen uit BW, conform de afspraken die hierover gemaakt zijn in 
de U16. De Woningraat heeft de opgave om jaarlijks (ten minste) één uitstroomwoning te realiseren. 
Dit is onderdeel van de prestatieafspraken die ook zijn genoemd in presentatie over de 
woonzorgvisie. 

Vraag 2
Welke vorm(en) van BW worden op dit moment in Oudewater aangeboden? 

Antwoord 2
Op dit moment biedt zorgaanbieder Kwintes Beschermd Thuis in Oudewater. 

Vraag 3
Wat is de verwachting van het aantal mensen in Oudewater dat, als er maatwerk aangeboden gaat 
worden, hiervoor in aanmerking komt.

Antwoord 3
Op dit moment ontvangen 6 mensen met herkomstgemeente Oudewater een vorm van BW. Naar 
verwachting bedraagt het aantal indicaties per jaar circa 3. De verandering die nu plaatsvindt is dat 



de toegang tot BW bij het Stadsteam wordt belegd, in plaats van bij de Regionale Toegang van de 
gemeente Utrecht. De verwachting is niet dat er daardoor significant meer mensen in aanmerking 
komen voor BW. 

Vraag 4
Wie bepaalt of er maatwerk geleverd kan gaan worden? Utrecht of Oudewater?

Antwoord 4
De definitieve indicatie voor BW wordt (voorlopig) door de Regionale Toegang van gemeente Utrecht
afgegeven. De lokale sociaal teams ontvangen nu de aanmeldingen en voeren het onderzoek uit.

Vraag 5
Nu staat er beschreven dat het geld eerst in zijn geheel naar Utrecht gaat en daarna een restant deel 
eventueel terugvloeit naar Oudewater. 
Zou het niet zo moeten zijn, dat een deel van dit bedrag in Oudewater blijft en de overige gelden 
naar Utrecht. Dit zodat de gemeente een bedrag heeft waarmee ze dit maatwerk ook daadwerkelijk 
kan gaan leveren en niet achteraf wellicht met een ‘schuld’ blijft zitten, omdat de gelden in Utrecht 
opgemaakt zijn?

Antwoord 5
De gelden die voor lokaal maatwerk zijn bedoeld, worden daarvoor gereserveerd en zijn niet 
beschikbaar voor de gemeente Utrecht om andere kosten mee te dekken. De gemeente Utrecht 
reserveert een buffer van 3% waarmee een eventuele stijging van zorgkosten kan worden 
opgevangen. De afgelopen jaren heeft de gemeente Utrecht geen tekorten op de begroting gehad 
voor BW.


