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Schriftelijke vragen
Bestrijding eenzaamheid
Zoetermeer, 19 mei 2018

Geacht College,
De LHN fractie is aangenaam verrast door de maatregelen tegen vereenzaming in het memo
van het college van 15 mei jl. “afdoening motie 1711-30 Aanpak eenzaamheid onder ouderen
in Zoetermeer”. De LHN gaat ervan uit dat het uitwerken en het implementeren van de plannen door het nieuwe college daadkrachtig wordt opgepakt. Maar het probleem van vereenzaming is hiermee niet gereed. Eenzaamheid kan lijden tot veel bijkomende problemen. In de
huidige tijd wordt een beroep gedaan op de ‘omgeving’ bij de verzorging; door de afbouw van
opnamemogelijkheden in verzorgings- of verpleegtehuizen zijn wachtlijsten en kosten een belangrijk onderwerp geworden. Minister De Jonge heeft aangegeven aan deze problemen aandacht besteden.
De fractie van de LHN heeft, ex art. 37 van het Reglement van orde voor de vergaderingen
van de raad van de gemeente Zoetermeer, de volgende vragen.
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Zorgbehoevende ouderen die op een wachtlijst staan voor opname in een verzorgingstehuis krijgen thuis minder zorg. Dit staat bekend als de ‘zorgval’. Kan het college aangeven of en zo ja bij benadering bij hoeveel inwoners dit voorkomt?
Ook zorgbehoevenden op een wachtlijst voor opname in een verpleeghuis lopen het risico
van de ‘zorgval’ omdat zij overgaan van de Zorgverzekeringswet (Zvw) naar de Wet
langdurige zorg (Wlz). Ook dan kan het aantal uren voor zorg aan huis teruglopen. Kan
het college aangeven of en zo ja bij benadering bij hoeveel inwoners dit voorkomt?
De Minister zegt deze problemen op te willen lossen omdat het – ook naar zijn mening niet is uit te leggen dat terwijl de zorgbehoefte toeneemt, het aantal uren zorg aan huis afneemt. Deelt het college deze mening?
Voor verpleeghuiszorg (Wlz) moet bovendien een eigen bijdrage worden betaald. Deze
mensen bevinden zich toch al in niet te benijden omstandigheden. Wil het college de mogelijkheden onderzoeken om als overgangsmaatregel, totdat de Wet op dit punt is gewijzigd, deze eigen bijdrage niet te laten heffen en een raming te geven van de kosten?
Komt de ‘zorgval’ in algemene zin in Zoetermeer voor en is het college bereid om er alles aan te doen om deze te voorkomen? Welke mogelijkheden ziet hij daartoe?
Kan het college aangeven welke gevolgen zowel de ‘zorgval’ als de uitspraak van de Minister hebben op de druk op de Wmo voorzieningen in Zoetermeer?

Met vriendelijke groet,
Mw. M.E. van Leeuwen
Fractie LHN

