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Onderwerp: 

Voortgang uitwerking convenant Hofpoortziekenhuis. 

Kennisnemen van: 

De voortgang van de acties, voortkomend uit het samenwerkingsconvenant met het Hofpoortziekenhuis. 

Inleiding: 

In juni 2015 hebben de gemeenten Bodegraven Reeuwijk, De Ronde Venen, Montfoort, Stichtse Vecht en 
Oudewater een samenwerkingsconvenant gesloten met het Hofpoortziekenhuis. Met dit convenant 
benadrukken ze de noodzaak om gezamenlijk op te trekken in de veranderingen binnen zowel de 
gezondheidszorg als het sociale domein. Daarnaast biedt dit convenant een platform voor samenwerking 
bij (zorg) infrastructuur, vervoer en communicatie richting inwoners. 
Op dit moment zijn over de onderwerpen zorginfrastructuur en vervoer ontwikkelingen te melden. 

1. Zorgpension 
Het college heeft besloten om deel te gaan nemen in de pilot zorgpension. Een zorgpension is een 
antwoord op (zorg)vragen bij kwetsbare ouderen maar ook andere inwoners, die voor een korte tijd de 
nabijheid van zorg nodig hebben. Dit kan gaan na een opname in het ziekenhuis, respijtzorg voor 
mantelzorgers of observatie die niet medisch is. Het is aanvullend op de ingekochte spijtzorg binnen de 
Wmo en wordt gezamenlijk met de zorgverzekeraar gefinancierd. 
De colleges in Oudewater, De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Montfoort en Woerden hebben ingestemd met 



de pilot en dragen financieel naar rato bij gedurende de pilot om twee bedden te kunnen garanderen. De 
gemeente Bodegraven Reeuwijk ziet af van deelname. 
Onze gemeente draagt voor 5ũ

0

7o bij omdat een deel van onze inwoners gericht is op medische zorg in 
Gouda. 
De pilot loopt af in 2017.Vanaf 2018 is het de bedoeling om de daadwerkelijk geleverde ondersteuning 
onder te brengen in de Wmo contracten. 

Vervoer naar het ziekenhuis 
Het Hofpoortziekenhuis is eind oktober gestart met een regionale proef rondom vervoer. Er is nu op maat 
afgestemd busvervoer voor patiënten naar het ziekenhuis mogelijk. Deze vervoersdienst, uitgevoerd door 
vrijwilligers doet de plaatsen Montfoort, Oudewater en Driebruggen aan. Patiënten kunnen gratis gebruik 
maken van de dienst volgens een dienstregeling. 
Er is gestart met vervoer van patiënten, familieleden en mantelzorgers vanuit het zuidoosten van de regio 
naar het ziekenhuis. Uit onderzoek onder patiënten van het Hofpoortziekenhuis blijkt dat hier de meeste 
behoefte is aan busvervoer. 

Kernboodschap: 

Gemeenten werken samen met het medisch domein aan een sluitend zorg- en ondersteuningsaanbod. 

Vervolg: 

Nvt. 

Bijlagen: 

Nvt 

De loco-secretaris De burgemeester 

mr. drs. P. Verhoeve 
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