Schriftelijke vragen ex artikel 46 RvO.
Naar aanleiding van berichtgeving in o.a. Trouw van 28 februari:
Het gaat om ongeveer tweeduizend ouderen die nu op zichzelf wonen met een
zogeheten Volledig Pakket Thuis (VPT).
In dat pakket is een groot aantal voorzieningen opgenomen, die deze ouderen
ook tot hun beschikking hadden, toen ze nog in een verzorgingshuis woonden.
Veel van die huizen zijn de afgelopen tijd gesloten vanwege het kabinetsbeleid
om ouderen langer thuis te laten wonen. Bewoners kregen de kans om met
een breed pakket aan zorg weer op zichzelf te gaan wonen. In de nieuwe Wet
langdurige zorg (Wlz) staat dat dit uitgebreide pakket voor mensen die relatief
lichte zorg vragen, eind 2015 eindigt.Ouderen worden inmiddels door
zorgkantoren per telefoon of per brief voor de keuze gesteld: Of u verhuist
(terug) naar een verzorgingshuis, óf u bent voor uw zorg straks aangewezen
op de gemeente en uw zorgverzekeraar. Ouderen houden dan recht op
verzorging of verpleging, maar verliezen hun recht op het volledige pakket aan
voorzieningen.
Zorgorganisaties zitten in een dilemma, een woordvoerder van Zorggroep
Solis uit Deventer laat weten, dat de weg terug naar het verzorgingshuis lastig
is, omdat hier inmiddels leegstand is ontstaan. Het zou er 'niet prettig' meer
wonen zijn.
Onder meer de zorgkantoren van Achmea en CZ zijn al begonnen met het
aanschrijven en bellen van de ouderen.
Deze berichtgeving leidt voor onze fractie tot de volgende vragen:
1. Is uw college op de hoogte van deze situatie en zo ja, vinden naar
aanleiding daarvan gesprekken plaats met Zorgkantoor Midden IJssel
en zorgorganisaties Solis en Carinova?
2. Vindt uw college het verstandig dat ouderen rechtstreeks worden
benaderd? Zo nee, ais uw college bereid om een bemiddelende rol op
te pakken om in Deventer via overleg met het Zorgkantoor en de
zorgorganisaties het zo te regelen dat ouderen, die het betreft een
acceptabele oplossing krijgen aangereikt?
3. Heeft uw College inzicht over het aantal ouderen waarover het in de
Deventer situatie gaat?
4. Wat zijn de gevolgen in verband met leegstand van de gebouwen van
Solis en Carinova, gaat college zich hier actief mee bemoeien, ook in
verband met het minder prettige woonklimaat en aangezicht in de buurt?
5. Wat zijn uiteindelijk de extra kosten voor de gemeente in 2016 en verder
als betrokken ouderen toch thuis blijven wonen?
6. Zijn deze extra kosten ook te verdelen tussen Zorgkantoor Midden IJsel
en gemeente, waarbij de oudere toch het pakket zorg kan blijven
houden en voldoende zorg thuis krijgt ?
Fractie Deventer Belang
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