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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie PvdA betreffende Dagbesteding in verband 
met corona virus 
  

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op 20 april 2020 heeft de fractie PvdA onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de 
vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Dagbesteding in verband met corona virus, 
wij hebben besloten een volledig antwoord op de gestelde vragen te formuleren deze vindt u onderaan: 
  
Heeft het college in beeld hoeveel inwoners van Den Helder een indicatie hebben voor Dagbesteding? 
  
Wat doet het college nu om ervoor te zorgen dat niemand in Den Helder de dupe wordt van het 
wegvallen van de Dagbesteding in deze crisistijd? 
  
Heeft u contacten met de aanbieders van Dagbesteding? 
  
Bent u al bekend met nieuwste Richtlijn dagbesteding en -opvang Zvw, Wlz en Wmo2015. Zie hier de 
link naar dat bestand: 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/richtlijnen2020/04/16/richtlijn-
dagbesteding-en-dagopvang/Richtlijn+Dagbesteding+en+Dagopvang.pdf 
  
Wat wordt er afgesproken ten aanzien van de continuïteit van deze zorg, wat belangrijk is ten aanzien 
van dagbesteding, -behandeling en -opvang? 
  
Bent u bereid om maatwerk te gaan bieden voor de genoemde Alternatieven voor dagbesteding en -
opvang in de aangeboden Richtlijn dat wil zeggen in bepaalde casussen eventueel tijdelijk 
Dagbesteding uren omzetten in Uren Begeleiding individueel die dan 1-op-1 aan huis gegeven kunnen 
worden. Bijvoorbeeld door de medewerkers die toch ook al bij deze mensen komen voor de 
Verpleging en Verzorging aan huis. De medewerkers van de Dagbesteding kunnen dan hun bijdrage 
bliven leveren in de huizen waar ze werken. De medewerkers van de thuiszorg/wijkverpleging hebben 
hier vaak in de middag wel tijd voor omdat de piek van hun werkzaamheden in de ochtend ligt. 
  
Op dit moment komen ruim 340 inwoners in aanmerking voor dagbesteding. Deze maatwerkvoorziening wordt 
door 8 organisaties aan de Wmo cliënten geleverd. Daarnaast zijn er enkele inlooplocaties voor verschillende 
doelgroepen waar inwoners terecht kunnen voor dagbesteding en hun sociale contacten. 
  
Nu dagbestedingslocaties fysiek zijn gesloten kunnen cliënten geen gebruik maken van deze voorziening. De 
organisaties houden contact met hun cliënten door hen regelmatig te bellen, te skypen en bieden hen 
alternatieve vormen van ondersteuning, bijvoorbeeld zorg thuis, maaltijdbezorging, of een online aanbod met 
creatieve workshops. In overleg met cliënten en hun netwerk wordt passende zorg geboden. 
  
De zorgaanbieders informeren ons regelmatig. Wij onderhouden contact om na te gaan op welke alternatieve 
manier de zorgaanbieders de diensten kunnen leveren en wat daarvoor nodig is. 
  
Wij zijn bekend met de nieuwste Richtlijn dagbesteding en -opvang. En mede aan de hand van deze 
informatie gaan de zorgaanbieders op zoek naar alternatieven om de dagbesteding vorm te geven. 
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Het uitgangspunt daarbij is de zorg te continueren en de cliënt díe ondersteuning te bieden die het meest 
passend is bij zijn thuissituatie. Zoals de Richtlijn aangeeft kan het mogelijk zijn om de gewone dagbesteding 
vorm voort te zetten, rekening houdend met de adviezen van het RIVM. We constateren dat dit in enkele 
gevallen mogelijk is. Zo heeft Reakt de inloop opengesteld voor dak- en thuislozen die overdag nergens 
terecht kunnen. 
  
Van belang is dat wordt uitgegaan van de situatie van de cliënt en zijn netwerk. We laten het aan de 
deskundigheid van de zorgaanbieder over welk alternatief ze bieden voor de cliënten. Dit is maatwerk per 
cliënt. Op dit moment is het niet noodzakelijk dat er nieuwe toewijzingen worden aangevraagd door de 
aanbieder of worden verstuurd door de gemeente. Samen met de regiogemeenten onderzoeken we hoe er 
moet worden omgegaan met het aanpassen van dagbesteding en het ondersteunen van de zorgaanbieders 
bij het ontwikkelen van alternatieven. Met de zorgaanbieders maken wij afspraken over de financieel 
administratieve afhandeling. 
  
  
Vertrouwende u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
Den Helder, 13 mei 2020. 
  
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
  

 
Jeroen Nobel 
burgemeester 

 
Robert Reus 
secretaris 

 
 
 
  


