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Geachte fractie, 
 
Hierbij reageren wij op de door uw fractie gestelde vragen van 13 maart jl. over de mogelijke 
sluiting van De Werkerij van Interact Contour.  
 
In uw brief refereert u aan het feit dat meerdere malen in de commissie Sociaal is besproken dat 
het van groot belang is dat er duidelijkheid komt voor de aanbieders van AWBZ 
dagbestedingsorganisaties over de budgetten in het overgangsjaar 2015.  
Het uitblijven van concrete informatie, die maakt dat die onduidelijkheid blijft bestaan is een zorg 
die in college en raad breed wordt gedeeld. 
 
In de contourennotitie hebben wij aangegeven al veel informatie verzameld te hebben over 
doelgroepen en zorgvormen die straks onder het gemeentelijk sociale domein vallen. Toch zeggen 
de aantallen en beschrijvingen ons nog te weinig over waar de verschuiving straks kan 
plaatsvinden. Wat financieren we nog wel, wat niet of waarvan vinden we dat het anders of 
vernieuwender kan. Om dat echt te kunnen bepalen hebben we concrete cliëntgegevens nodig. Het 
ontbreekt ons aan te veel gegevens en aan kennis en kunde om nu al keuzes voor beëindiging of 
vernieuwing te maken. 
Wij hebben in de notitie dan ook het voornemen uitgesproken om voor 2015 de huidige algemene 
voorzieningen en maatwerkvoorzieningen zo veel mogelijk overeind te houden, omdat we nog geen 
helder beeld hebben van cliënten en zorgaanbod. Dit voorkomt onrust en voorkomt dat we 
voorzieningen stopzetten voordat we goede nieuwe of aangepaste voorzieningen hebben. Wij 
hebben daarbij echter ook aangegeven dat de maatschappelijke ondersteuning in onze stad met de 
bestaande middelen moet worden gerealiseerd en daarbij de kanttekening geplaatst dat huidige en 
eventuele toekomstige bezuinigingen mogelijk toch nopen tot keuzes in het zorgaanbod.  
 
Met betrekking tot de door uw fractie gestelde vragen het volgende. 
 

1. Onderkent het college de genoemde problematiek? 
 
Ja, wij onderkennen de door u geschetste problematiek. Wij zijn met Interact Contour in 
gesprek over de veranderingen in algemene zin en over de verhuizing van De Werkerij in het 
bijzonder. Voor zover ons bekend is het niet aan de orde dat zij hun dagbestedingsactiviteiten 
afstoten. 
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2. Is het college het met ons eens dat de effecten ongewenst zijn? 
 
Wij kunnen nu nog niet inschatten welke effecten wel of niet gewenst zijn.  
 
3. Is het college bereid om met de belanghebbende partijen naar een oplossing te zoeken 
vooral gericht op het overgangsjaar 2015? 
 
Voor zover het de bedrijfsvoering van organisaties betreft is het feitelijk niet aan ons college 
hierin met oplossingen te komen. Voor wat betreft het overgangsjaar 2015 hebben wij met de 
instellingen echter een gezamenlijk belang om de zorgcontinuïteit te waarborgen, en zullen we 
waar mogelijk en nodig samen optrekken. 
 

Wij veronderstellen uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,   de burgemeester, 
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