
Antwoorden op toezeggingen gedaan tijdens de beeldvormende raad 
beleidsplan sociaal domein van 6 oktober 2020

1. Wat is de stand van zaken van het huisartsenproject? 
In opdracht van het college is in september 2020 door Mura-advies gestart met 
het onderzoek naar een betere samenwerking tussen team sociaal en de 
huisartsen, zodat we de juiste zorg op de juist plek gaan inzetten (quick wins 
financiële beheersing). Op 5 november as. worden de bevindingen van de 
interviews besproken met de huisartsen en geïnterviewden. Daarna neemt het 
college naar verwachting eind 2020 een besluit over het vervolg van dit traject.

2. Zijn er jaarverslagen beschikbaar van jongerenwerk?
Ja, die zijn beschikbaar. Jaarverslagen zijn openbare stukken die bij de organisatie 
op te vragen zijn. Van Mozaiek, Connect2Jeugd hebben we daarnaast concept 
rapportages ontvangen over de jongerenwerk-dienstverlening die zij specifiek voor 
West Betuwe in 2019 hebben verricht. Deze rapportages zijn beschikbaar na 
behandeling in het college. Wij verwachten u via een raadsinformatiebrief hier in 
november 2020 over te informeren. 

3. Is er een samenvattend overzicht te geven van de investeringen die worden 
voorgesteld en wat die voor besparingen tot gevolg hebben? 
Zie bijlage ‘toelichting transitiekosten’ voor een samenvattend overzicht van de 
investeringen en besparingen (Hoofdstuk 3). Door middel van een te ontwikkelen 
voortgangsmonitor en de reguliere P&C-cyclus, informeert het college de raad 
over de voortgang.

4. Kan er een beeld worden geschetst van het aantal inwoners dat deelnam aan de 
inspraakavonden? En hoeveel daarvan waren aanwezig namens een organisatie 
en hoeveel op persoonlijke titel?
Er waren bij de twee inspraakavonden in totaal 12 inwoners aanwezig. Tien 
inwoners vertegenwoordigden een werkgroep, kerk, organisatie, stichting of 
vereniging. Denk hierbij aan Heukelum Actief, GeoFort, Beesd voor Elkaar, en 
kerken in Deil, Enspijk en Geldermalsen. De twee inwoners die aanwezig waren op 
persoonlijke titel, waren alsnog actief in één of meerdere vrijwilligersverbanden 
en/of betrokken bij de kerk. Samengevat had iedere aanwezige een directe band 
met vrijwilligers of professionals in zijn of haar directe omgeving. 
De bijeenkomsten zijn kenbaar gemaakt via de gemeentepagina in het weekblad. 
Dat bericht stond ook op de website van West Betuwe en is via Facebook en 
Twitter gedeeld. 

5. Kan bijlage 2, blz. 54 van het beleidsplan in leesbare vorm worden toegestuurd?
Bijlage 2 van blz. 54 is als leesbare bijlage bij toegevoegd.

6. Overwegingen die meespelen bij het inkoopproces 
Zoals in de beeldvorming is aangegeven is inkoop een collegebevoegdheid, In 
september 2020 is gestart met de regionale inkoopstrategie jeugd/wmo. De 
inkoopstrategie gaat over de gezamenlijke strategische doelen en een 
marktanalyse. Deze leidt tot nadere uitwerking van de  bekostiging, toegang, 
leveranciersmanagement en contractvorm. De inkoopstrategie wordt naar 
verwachting rond de jaarwisseling afgerond. Het beleidskader Bouwen aan sociale 
kracht wordt door het college als richtinggevend kader ingebracht in de 
inkoopstrategie. De raad zal in het eerste kwartaal  2021 nadere informatie 
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ontvangen over het vervolgproces.  Dit vervolgproces betreft de technische 
inkoop en de implementatie van de inkoop.

7. De analyse van de zorg (vanaf blz. 6) is deels gebaseerd op cijfers voor 
Rivierenland. Zijn er ook data beschikbaar over West Betuwe? 
Voor sommige onderwerpen, zijn data beschikbaar van de voormalige gemeenten 
van West Betuwe. Deze zijn terug te zien in de bijlage Regiobeeld Rivierenland.

8. Op blz. 25 staat bovenaan dat er besparingen plaats vinden op vervoerskosten 
doordat de algemene voorzieningen dichtbij zijn. Hoe kan dat want dan moeten er  
toch veel algemene voorzieningen zijn om dat voor iedereen dichtbij aan te 
kunnen bieden? 
Aan de hand van de kansrijke initiatieven en de kernagenda’s willen we samen 
met zorgpartners, inwoners en maatschappelijke organisaties de algemene 
voorzieningen ontwikkelen en realiseren. Gedacht kan worden aan het 
organiseren van lichte dagbesteding. Hierdoor zullen vervoerskosten op 
maatwerkvoorzieningen bespaard worden.

9. Is er meer bekend over het mantelzorgcompliment en andere vormen in andere 
regelingen. Is de vorm van de regeling van invloed op de motivatie van 
mantelzorgers?
Het mantelzorgcompliment wat genoemd is op pagina 28 staat als voorbeeld 
genoemd van een mogelijke versobering en zit niet in de besluitvorming. Meer 
informatie over mantelzorgondersteuning vindt u hier.
https://gemeenten.movisie.nl/sites/default/files/editor_uploads/Producten-
raadplegen/Publicaties/Mantelzorg/Infographic-groepen-mantelzorgers.pdf
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