SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN DE BURGEMEESTER
RG NR.:
Datum : 3 juli 2018.
Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Houten.
Stellers vragen: Anneke Dubbink namens PvdA en Gerard Zandbergen namens ITH.
Onderwerp: Overlast seniorencomplex.
De burgemeester wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Is het u bekend dat er in een seniorencomplex in Houten overlast wordt ondervonden door een
verwarde bewoner en dat die overlast zich al maandenlang voordoet?
2. Kunt u aangeven waarom de toezegging op 23 januari jl., dat deze bewoner naar een meer
adequate huisvesting verplaatst zou worden, tot op heden niet is geëffectueerd?
3. Is er voldoende gezocht naar alternatieven, toen bleek dat de gekozen nieuwe huisvesting niet
op korte termijn beschikbaar kwam?
4. Bent u met ons van mening dat het voortduren van de situatie zou kunnen leiden tot grotere,
misschien fatale incidenten? Zo ja, waarom is er dan niet gezocht naar een spoedoplossing?
5. Kunt u zich de zorg en onrust van de andere bewoners voorstellen? Is er zicht op een oplossing om op korte termijn daarin tegemoet te komen?
6. Is het u bekend of zich ook elders in Houten dit soort situaties voordoen?
7. Bent u bereid een taskforce in te richten met betrokken instanties om in voorkomende gevallen
snel te voorzien in een oplossing in dit soort situaties, zodat meerdere alternatieve oplossingen
beschikbaar komen en er niet gefocust wordt op slechts één aanbieder?
Toelichting:
Al vanaf eind vorig jaar hebben bewoners van een seniorencomplex hinder van een verwarde medebewoner, die voor ernstige overlast zorgt. De verhuurder is hiervan op hoogte, ook de politie is ingeschakeld, en ook wij hebben al begin dit jaar hiervoor aandacht gevraagd. Tot op heden heeft dit echter niet
tot een afdoende oplossing geleid. In januari al is de bewoners beloofd dat deze medebewoner binnen
2 à 3 maanden zou verhuizen naar een meer adequate plek. Om een eventuele escalatie te voorkomen
dringen PvdA en ITH er via deze vragen op aan nu snel tot een oplossing te komen en niet alleen te
koersen op een plek, die maar niet beschikbaar lijkt te komen. Dit is ook voor de bewoner, die het betreft, een onmogelijke situatie.
Daarnaast maken wij ons zorgen, dat dit soort situaties misschien vaker voorkomen. We stellen
daarom voor dat u overgaat tot de instelling van een taskforce, zodat gezocht kan worden naar een oplossing die niet maanden op zich hoeft te laten wachten.
Uw reactie zien wij graag op korte termijn tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Anneke Dubbink
Fractievoorzitter PvdA

Gerard Zandbergen
Fractievoorzitter ITH

