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Geachte raad,

De PvdA- en VVD-fracties hebben op 10 november 2020 een aantal vragen gesteld inzake de in 
2020 gesloten raamovereenkomst Diaconaal Maatschappelijk Werk. Via deze raadsbrief wordt de 
raad door het college voorzien in de schriftelijke beantwoording van deze vragen. 

1. Wij lazen in de media dat het college van B&W besloten heeft om een financiële bijdrage 
te verstrekken. Waarom is dit niet als voorstel in de klankbordgroep SD of de 
gemeenteraad aan de orde gekomen?

De raamovereenkomst voor de uitvoering van Diaconaal Maatschappelijk Werk (aangeboden als 
algemene voorziening) vormt één van de vele inkoopcontracten die door het college is gesloten. 
Het betreft hier een uitvoeringskwestie inzake een wettelijke (Wmo) taak van de gemeente. De 
route die daarbij is gevolgd voor de behandeling is volgens protocol. 

2. Wat is de reden dat de gemeente GO de totale bekostiging van de kerken overneemt? 
Daarmee is zij uniek in Nederland.

Deze vraag impliceert dat de gemeente de totale bekostiging van de kerken overneemt. Het is niet 
geheel duidelijk wat hiermee op wordt gedoeld. 

De kosten die gemoeid zijn met de raamovereenkomst hebben betrekking op de inkoop van zorg 
voor een algemene voorziening (12 uur per week psychosociale dienstverlening). Voorafgaand 
aan het sluiten van de raamovereenkomst moesten inwoners een eigen bijdrage betalen om 
gebruik te kunnen maken van Diaconaal Maatschappelijk Werk. Door het sluiten van de 
raamovereenkomst kunnen inwoners nu kosteloos gebruik maken van het aanbod Diaconaal 
Maatschappelijk Werk, net zoals het aanbod van Maatschappelijk Werk via Kwadraad kosteloos 
aan inwoners wordt aangeboden.

3. Volgens de wethouder is er geen sprake van een leemte in het huidig aanbod 
maatschappelijk werk binnen onze gemeente. Waarom geven wij geld aan het DMW, 
terwijl we ook al geld geven aan een algemene organisatie met hetzelfde doel?

Zowel Diaconaal Maatschappelijk Werk, als Maatschappelijk Werk van Kwadraad zijn algemene 
voorzieningen. Met het aanbod van Diaconaal Maatschappelijk Werk wordt voorzien in een  
uitbreiding aan keuzevrijheid voor inwoners van Goeree-Overflakkee. 

Ondanks dat Diaconaal Maatschappelijk Werk wordt aangeboden vanuit een bepaalde 
levensovertuiging kan elke inwoner ongeacht de levensovertuiging gebruik maken van deze 
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voorziening. De coronamaatregelen zorgen daarnaast voor spanningen en onzekerheden bij veel 
mensen; een breed aanbod van maatschappelijk werk dat aan deze (extra) zorgvraag 
tegemoetkomt, is daarom van toegevoegde waarde. Naast dat de uitbreiding van het aantal 
aanbieders ten goede komt van de druk op de wachtlijsten, is de gemeente (door samen te 
werken met meerdere aanbieders) ook minder afhankelijk van één partij voor het aanbod van 
maatschappelijk werk. 

4. Hoe kijkt u aan tegen mogelijke precedentwerking die uitgaat van dit besluit? Wij maken 
ons zorgen over het gelijkheidsbeginsel in deze.

Diaconaal Maatschappelijk Werk werd voorafgaand aan het sluiten van de raamovereenkomst met 
gemeente Goeree-Overflakkee al aangeboden binnen onze gemeente. Het is wenselijk om een 
zorgaanbod aan onze inwoners aan te bieden dat zo nauw mogelijk op de vraag aansluit. Binnen 
het Sociaal Domein wordt er met meerdere externe organisaties (waaronder organisaties met een 
christelijke identiteit) samengewerkt om inwoners te voorzien in verschillende vormen van 
dienstverlening. De verruiming van het aanbod Maatschappelijk Werk draagt bij aan de verruiming 
van het keuzepalet van inwoners. Bij de keuze voor het sluiten van de raamovereenkomst is 
rekening gehouden met het feit dat er al gebruik werd gemaakt van Diaconaal Maatschappelijk 
Werk door inwoners en met de positieve evaluatie van het aanbod Diaconaal Maatschappelijk 
Werk in gemeente Hoeksche Waard. 

5. Hoe gaat u om met vergelijkbare aanvragen op andere taakgebieden?

Wat in de vraag bedoeld wordt met ‘vergelijkbare aanvragen op andere taakgebieden’ is niet 
geheel duidelijk. Wat we kunnen stellen is dat wanneer het geval zich voordoet dat een organisatie 
de gemeente benadert met een zorgaanbod er zal worden gekeken of dit aanbod overeenkomt 
met de doelstellingen die de gemeente zichzelf in beleid heeft gesteld. Zo zal er dus getoetst 
worden of aan de beleidsdoelstellingen en de relevante voorwaarden zoals vermeld in de 
algemene subsidieverordening en de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente wordt 
voldaan. 

6. Er is gekozen voor een raamovereenkomst en niet voor een subsidie. Waarom? Welke 
voorwaarden zijn opgenomen in de raamovereenkomst?

Door de keuze voor een inkooptraject en raamovereenkomst heeft de gemeente scherpe 
monitoringsafspraken kunnen maken met de uitvoerende partij omtrent monitoring van het 
zorgaanbod. 

In de raamovereenkomst zijn afspraken gemaakt over: 
- Duur en einde van de raamovereenkomst: looptijd t/m 31 december 2021, met de 

mogelijkheid tot verlenging van 2 x 12 maanden bij wederzijds goedvinden
- Inhoud van de opdracht: levering van psychosociale hulp: 12 uur psychosociale hulp per 

week toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee. Verder zijn er 
afspraken gemaakt over: kwaliteitseisen (privacyregeling conform AVG en WGBO), 
klachtenprocedure, melden van een ondersteuningsvraag bij de gemeente indien de 
ondersteuningsvraag niet (geheel) kan worden opgevangen door de opdrachtnemer, de 
route van doorverwijzing via de Wmo of Jeugdwet (deze lopen via de gemeente), regie 
door procesregisseurs bij complexe casussen met meervoudige problematiek, en 
afspraken over SKJ-registratie van de hulpverlener indien de client over de leeftijd van 18 
jaar is.

- Verder zijn er afspraken gemaakt over ontbinding van de raamovereenkomst indien niet 
aan gestelde voorwaarden wordt voldaan, afspraken over deelname aan gesprekken over 
verdere (beleids-) ontwikkeling op het gebied van de Jeugdwet of Wmo. Verder is een 
clausule opgenomen over integer handelen, communicatie en monitoring, overdracht, 
bezwaring en wijziging, en een clausule over aansprakelijkheid en geschillen. 
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7. Het subsidieregister is openbaar, maar deze vorm van financiering staat daar niet in. Wij 
zouden graag een totaaloverzicht ontvangen van alle instanties die in 2019 en/of 2020 
meer dan € 10.000,- ontvangen van de gemeente in het kader van de WMO.

Zie bijlage.

8. Wethouder Bruggeman sprak in zijn beantwoording op 15 oktober jl. van een ‘potje’ 
waaruit deze financiering gedekt wordt. Welk ‘potje’ is dit, wat is de jaarlijkse vrij 
besteedbare ruimte binnen dit ‘potje’ en binnen welke post in de meerjarenbegroting valt 
dit?

Budgetpost 6620010/424101 Algemeen Maatschappelijk Werk. Deze post is in 2020 begroot op € 
763.6090,--. Voor Diaconaal Maatschappelijk is binnen deze post een relatief klein bedrag 
gereserveerd van maximaal € 22.176,--, ter vergelijking is voor het aanbod Maatschappelijk Werk 
van Kwadraad in 2020 € 730.634,-- gereserveerd. In de begroting 2021 is het budget 
maatschappelijk werk gesplitst in 2 posten:

6620010 – 425410 € 771.200 AMW
6620010 – 343060 €  37.500 DMW

Beide bedragen zijn structureel en voorzien van 1% index per jaar opgenomen in de 
meerjarenbegroting.

9. De essentie is natuurlijk dat we de zorgkosten graag betaalbaar houden voor iedereen en 
de belastingen zo laag mogelijk. Versplintering van geld en capaciteit/dubbele subsidies 
zorgen dat dit niet bijdraagt aan dit doel. Hoe kijkt het college hier tegenaan?

Het college deelt dit uitgangspunt. De keuze voor een verruiming van het aanbod Maatschappelijk 
Werk is echter gemaakt vanuit het idee inwoners een rijker keuzepalet te bieden in de vorm van 
algemene voorzieningen in het voorliggende veld. Daarnaast is de gemeente door deze uitbreiding 
ook minder afhankelijk van één specifieke zorgaanbieder voor maatschappelijk werk. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Bijlage(n):
 Schriftelijke vragen van PvdA en VVD inzake Diaconaal Maatschappelijk Werk
 Bijlage vraag 7

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,
secretaris, burgemeester,
W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman

In verband met automatische aanmaak is deze brief niet ondertekend.
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