
 

 

 

 

 

 

Fractie: PvdA 

Naam: Mevrouw Mulder 

Onderwerp: Beschutwerk + acute zorg  

Datum indiening vragen: Donderdag 27 september 2018 

 

 

Vraag 1 : 

De VNG is eind 2017 in gesprek gegaan met het kabinet om zich hard te maken voor een 

CAO voor mensen met een arbeidsbeperking die onder de Participatiewet vallen. Mijn 

vraag is: wat zijn de arbeidsvoorwaarden voor beschut werk in NOP? 

Antwoord: 

Beschut Werk wordt voor de gemeente uitgevoerd door Concern voor Werk. De 

deelnemers krijgen een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (minimumloon). Ze 

krijgen een reiskostenvergoeding conform de cao Wsw (woon-werk en evt dienstreizen), 

kunnen gebruik maken van de collectieve ziektekostenverzekering en de regeling 

koffiegeld van Concern voor Werk.  

 

 

Vraag 2: 

In 2015  zijn er gesprekken geweest tussen gemeente en hulpverleners over de acute 

zorg in NOP (memo naar de raad februari 2015). De gemeente heeft belang bij het 

behoud van een een goede bereikbaarheid van acute zorg voor de inwoners. In de loop 

van 2015 wilden partijen een oplossing voor de organisatie van de acute zorg 

operationeel hebben. Hoe is het vervolg van deze gesprekken geweest en wat is de 

huidige stand van zaken? 

Antwoord: 

We hebben als gemeente actief met partijen overlegd hoe de acute zorg in 

Noordoostpolder het beste georganiseerd kan worden. Daarbij hebben we 

telkens aangedrongen op een goede oplossing voor de ouderenzorg en een 

kwalitatief goede ambulancezorg. Geconcludeerd is dat de samenwerking 

tussen de MC Groep en het Antoniusziekenhuis bepalend is voor de oplossingen 

die je voor de andere vormen van acute zorg nodig hebt. De MC groep en 

Antonius Ziekenhuis sloten daarom in november 2015 een intentieverklaring om 

gezamenlijk het aanbod, de continuïteit en de beschikbaarheid van zorg in 

Noordoostpolder en Urk vorm te geven. Het was de bedoeling dat het Antonius 

Ziekenhuis haar intrek zou nemen in het gebouw van de MC groep en hier 

samen met ander zorgpartijen de acute zorg georganiseerd zou worden. De 

portefeuillehouder is regelmatig door de bestuurders van de ziekenhuizen op de 

hoogte gehouden. De huidige stand van zaken is dat de beide organisaties nog 

steeds in gesprek zijn over samenwerking, maar de huisvestingsvraag on hold 

is gezet vanwege de berichtgeving rond de MC groep van de afgelopen periode. 
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