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Geachte mevrouw van Ketel en heer Garretsen, 

Op 18 april 2014 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake verzorgingshuizen. 
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds 
cursief weergegeven waama het antwoord van het college volgt. Voor een compleet 
beeld voegen wij uw brief bij deze antwoordbrief. 

Voorafgaand aan de beantwoording per vraag gaan we kort in op het bredere 
perspectief waarin de door u geschetste ontwikkeling plaatsvindt en de rol en 
verantwoordelijkheid van de gemeente hierin. 

Het kabinet zet in op de hervorming van de langdurige zorg. Deze hervorming is 
gericht op betere kwaliteit van zorg en ondersteuning, een meer betrokken 
samenleving en een houdbare financiering van de langdurige zorg. Dit is vertaald in 
concept- wet- en regelgeving, zoals de Wmo 2015, de Wet Langdurige zorg en de 
conceptaanspraken in de Zorgverzekeringswet. 
Het kabinet streeft er naar dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven 
wonen en bevordert zo de scheiding tussen wonen en zorg. Dit sluit aan op de 
autonome maatschappelijke ontwikkeling dat mensen zelfstandig willen wonen, met 
regie over hun eigen leven. Wij zien dat de hervormingen kansen bieden om 
mensen met beperkingen in de eigen buurt te laten wonen, om mensen met een 
zorgbehoefte hun woonwensen te laten realiseren en om het marktaanbod van 
nieuwe woon- en dienstverleningsconcepten te vergroten. 

De toegang tot intramurale zorg wordt beperkter en dus ook de instroom in 
verzorgings- en verpleeghuizen. Overigens zullen de mensen die nu met een 
indicatie in een verzorgings- of verpleegtehuis wonen hun rechten (op zorg) 
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behouden. Dat betekent dat de zorgaanbieders en eigenaren van zorgvastgoed zich 
moeten beraden op de nabije toekomst. 
Wij realiseren ons dat er voor cliënten, medewerkers in de langdurige zorg veel 
verandert. Een verhuizing kan voor een cliënt een ingrijpende gebeurtenis zijn. Wij 
zien het echter als de primaire verantwoordelijkheid van de zorgaanbieders en 
vastgoedeigenaren om op de gevolgen van de ontwikkelingen van de hervormingen 
van de langdurige zorg op het zorgvastgoed in te spelen. De zorgaanbieders en 
vastgoedeigenaren nemen deze verantwoordelijkheid ook. Wij volgen deze 
ontwikkelingen en wij gaan de komende tijd actief met partijen het gesprek aan. 

Onze primaire taak en verantwoordelijkheid ligt bij de uitvoering van de Wmo 
2015.Vanuit deze wet leveren we ondersteuning aan zelfstandig wonende burgers 
die zelf onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat tot participatie. Met 
zorg,- en welzijnsaanbieders maken wij afspraken over zorg en ondersteuning aan 
deze mensen. Daamaast hebben we een verantwoordelijkheid in het voorzien van 
voldoende passende huisvesting. We hebben afspraken gemaakt met 
woningcorporaties over de realisatie van nultreden-woningen, en we werken met 
hen samen aan het verbeteren van bestaande woningen, en aan het optimaal 
toewijzen van beschikbare woningen voor mensen die hierop zijn aangewezen 
(zorgwoningen, wmo-woningen). In het kader van de Regionale Sociale Agenda 
zijn we gestart met een pilot woonservicegebied in de Slachthuisbuurt en 
Boerhaavewijk. 

Vragen: 
l.Is het college bereid te inventariseren wat er de komende jaren staat de gebeuren 
met de Haarlemse verzorgingshuizen? 

Antwoord: 
Wij zien dit niet als onze primaire verantwoordelijkheid. We brengen de komende 
jaren in beeld wat de gevolgen van nieuwe wetgeving zullen zijn, en welke 
afspraken en maatregelen wij moeten treffen in het kader van het langer zelfstandig 
wonen. Wij zullen hiervoor met partijen in gesprek gaan. Daamit volgt een beeld 
wat er met de verzorgingshuizen zal gebeuren. 

2. Welke huizen komen geheel leeg, waardoor er gedwongen verhuizingen moeten 
plaatsvinden? 

Antwoord: 
Er zijn ons vooralsnog geen concrete plannen bekend van (grootschalige) 
verhuizingen van inwoners van verzorgingshuizen in Haarlem als gevolg van de 
hervormingen in de langdurige zorg. De verhuizing van cliënten van verpleeghuis 
Boerhaave en woonzorgcentrum Klein België, beide onderdeel van stichting Sint 
Jacob, is al langer in voorbereiding. 
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3. Is het college bereid om te inventariseren welke woonwensen bestaan bij 
Haarlemse ouderen die moeten verhuizen? 

Antwoord: 
Het is de verantwoordelijkheid van de verhuurder en de zorgorganisatie om een 
dergelijke inventarisatie te maken, en te zorgen voor een goed proces van 
herhuisvesting als dat aan de orde is. 

4. Is het college bereid om in overleg met de exploitanten van verzorgingshuizen te 
bevorderen dat de woonwensen van deze ouderen zoveel mogelijk worden 
gerealiseerd en dat zij, mochten zij dit willen, zo mogelijk als groep in een ander 
verzorgingshuis in Haarlem kunnen worden gehuisvest? 

Antwoord: 
Ook dit zien wij als de verantwoordelijkheid van verhuurder en zorgaanbieder in 
overleg met de bewoners. 

5.Is het college bereid om samen met woningcorporaties en derden te overleggen 
over een nieuwe bestemming voor vrijkomende plekken in verzorgingstehuizen? 

Antwoord: 
Net als dat voor iedere andere ontwikkeling in de stad geldt, zijn wij uiteraard 
bereid om met partijen te overleggen over ontwikkelingen en eventuele andere 
bestemmingen. Of de gemeente uiteindelijk mee wil en kan werken aan een andere 
bestemming is afhankelijk van vastgestelde kaders en mogelijkheden. 

6. Wil het college in beginsel er aan meewerken om vrijkomende plekken om te 
vormen in aangepaste woningen voor ouderen? 

Antwoord: 
Hiervoor geldt hetzelfde als bij antwoord 5, in beginsel zijn we hiertoe bereid, maar 
ook hier geldt weer dat elk plan op zijn eigen merites beoordeeld moet worden. 

7. Wat vindt het college van het plan van de ondernemerskoepel Actiz om de 
verzorgingshuizen met hulp van gemeenten, zorgverzekeraars en woningcorporaites 
zo in te richten dat ouderen er tegen een betaalbare huur zelfstandig kunnen wonen, 
ook al hebben ze geen recht op 24-uurs zorg in een instelling. 

Antwoord: 
Wij staan positief ten opzichte van het plan van Actiz. Het initiatief hiervoor zal 
moeten komen vanuit de zorgaanbieders en vastgoedeigenaren. 

I 
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8. Tevens zouden in een aldus omgebouwd verzorgingshuis faciliteiten voor 
ouderen, zoals dagbesteding, kunnen worden gehuisvest. Is het college bereid om 
dergelijke initiatieven met geld dat beschikbaar komt vanuit de Wmo te 
ondersteunen? 

Antwoord: 
In het kader van het wetsvoorstel Wmo 2015 contracteren wij aanbieders voor het 
leveren van begeleiding (individueel en in groepsverband) aan kwetsbare mensen 
die zelfstandig wonen. Wanneer een verzorgingshuis wordt omgebouwd tot 
zelfstandige wooneenheden is - afhankelijk van de zwaarte van de problematiek -
deze begeleiding dus ook beschikbaar voor de bewoners van deze wooneenheden. 
Wel is het zo dat aanbieders zelf bepalen vanuit welke locaties zij begeleiding in 
groepsverband leveren, en cliënten zelf bepalen bij welke gecontracteerde aanbieder 
zij ondersteuning afnemen. 

Hoogachtend, 

I 
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Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester. 

J. Scholten vA^QJ^/ Schneiders 



SP» 
Haarlem, 18 april 2014 

Raadsvragen ex artikel 38, 
Betreft: verzorgingshuizen 

Geacht College, 

Door de bezuinigingsplannen van dit kabinet verdwijnen de komende jaren landelijk een 
groot aantal plaatsen in verzorgingshuizen. Ook voor Haarlem heeft dit gevolgen. Meer 
Haarlemse ouderen zullen langer thuis blijven wonen. Haarlemse verzorgingshuizen zullen 
gedeeltelijk of geheel leeg komen te staan. De SP vindt dat de gemeente hier een 
verantwoordelijkheid in heeft. Wat gaat er gebeuren met de lege plekken in de 
verzorgingshuizen en met de ouderen in een leegkomend verzorgingshuis die 
noodgedwongen naar een ander verzorgingshuis moeten verhuizen? 

Wij hebben over bovenstaande de volgende vragen: 

1. Is het college bereid te inventariseren wat er de komende jaren staat te gebeuren met 
de Haarlemse verzorgingshuizen? 

2. Welke huizen komen geheel leeg, waardoor er gedwongen verhuizingen moeten 
plaatsvinden? 

3. Is het college bereid om te inventariseren welke woonwensen bestaan bij Haarlemse 
ouderen die moeten verhuizen? 

4. Is het college bereid om in overleg met de exploitanten van verzorgingshuizen te 
bevorderen dat de woonwensen van deze ouderen zoveel mogelijk worden 
gerealiseerd en dat zij, mochten zij dit willen, zo mogelijk als groep in een ander 
verzorgingshuis in Haarlem kunnen worden gehuisvest? 

5. Is het college bereid om samen met woningcorporaties en derden te overleggen over 
een nieuwe bestemming voor vrijkomende plekken in verzorgingshuizen? 

6. Wil het college in beginsel er aan meewerken om vrijkomende plekken om te vormen 
in aangepaste woningen voor ouderen? 

7. Wat vindt het college van het plan van de ondememerskoepel Actiz om de 
verzorgingshuizen met hulp van gemeenten, zorgverzekeraars en woningcorporaties 
zó in te richten dat ouderen er tegen een betaalbare huur zelfstandig kunnen wonen, 
ook al hebben ze geen recht op 24- uurs zorg in een instelling. 

8. Tevens zouden in een aldus omgebouwd verzorgingshuis faciliteiten voor ouderen, 
zoals dagbesteding, kunnen worden gehuisvest. Is het college bereid om dergelijke 



initiatieven met geld dat beschikbaar komt vanuit de WMO te ondersteunen? 

Bij voorbaat dank voor de beantwoording. 

Met vriendelijke groet, 

Frits Garretsen, 

Jolande van Ketel 

SP 


