
 

 

Schriftelijke vragen betreffende de Werkerij. 

Hengelo, 13 maart 2014 

 

Geacht college, 

Zoals wij reeds vele malen in de commissie Sociaal met het college besproken hebben  is het van 
groot belang dat er duidelijkheid komt voor de  aanbieders van AWBZ dagbestedingsorganisaties 
over de budgetten in het overgangsjaar 2015. Het uitblijven van die duidelijkheid is niet te wijten aan 
het college of de raad. Maar, onder andere omdat deze duidelijkheid uitblijft zien wij bij diverse 
zorgorganisaties saneringsplannen naar boven komen die, in een aantal gevallen, zelfs leiden tot 
volledig stoppen van bepaalde vormen van, nu nog AWBZ gefinancierde, dagbesteding. Ook van 
dagbesteding waarvan we nu al, met redelijke zekerheid, kunnen aangeven dat we die nodig blijven 
houden voor burgers van onze stad . Één van deze projecten, en er zijn waarschijnlijk meerdere, is de 
Werkerij van Interact Contour aan de Deurningerstraat. Interact Contour gaat alle dagbesteding 
afstoten om zich terug te trekken op ‘wonen’ en ‘behandeling’, de redelijk, stabiel blijvende 
financieringen uit AWBZ en ZVW. Op zich een te rechtvaardigen keuze maar dat heeft als effect dat 
de Werkerij miv juli 2014 al de deuren kan sluiten. De deelnemers staan op straat en er is op korte 
termijn geen passende oplossing voor hen. Dit is temeer een slechte zaak omdat meerdere van deze 
burgers een Wajong of een WWB uitkering hebben en derhalve nu of in de toekomst onder de 
participatiewet gaan vallen waar wij als gemeente dan weer verantwoordelijk voor zijn. 

Bij het zoeken naar een tussen oplossing realiseren we ons wel dat het daarbij niet zo kan zijn dat 
deze dagbesteding buiten de komende herinrichting van WMO en Participatiewet gaat vallen en dus 
ook aanpassingen in hun bedrijfsvoering moeten doorvoeren, over worden genomen of overnemen. 

Ondanks het feit dat duidelijkheid uit Den Haag uitblijft willen wij toch benadrukken dat het niet zo 
kan zijn dat we er volgend jaar achterkomen dat we infrastuctuur voor maatschappelijke 
ondersteuning kwijt zijn geraakt terwijl we die dan hard nodig zijn. Ondanks de erkenning voor de 
moeilijke positie waarin het college zich bevindt willen wij de volgende schriftelijke vragen stellen: 

- Onderkent het college de genoemde problematiek? 
- Is het college het met ons eens dat de effecten ongewenst zijn? 
- Is het college bereid om met de belanghebbende partijen naar een oplossing te zoeken 

vooral gericht op  het overgangsjaar 2015? 

In afwachting van uw antwoord. 

Vriendelijke groet, 

Wim Winter 

Pvda Hengelo 


