SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
RG NR.:
Datum : 28 februari 2014.
Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Houten.
Steller vragen: Gerard Zandbergen namens Inwonerspartij Toekomst Houten
(ITH).
Onderwerp: Beschikbaarheid thuiszorg in Houten.
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Klopt het dat bij een nachtelijk beroep op thuiszorg deze zorg niet beschikbaar is in de gemeente
Houten en deze zorg dan verleend moet worden door de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht
(RAVU), die daarvoor uit Soesterberg moet komen?
2. Zo ja, bent u met ons van mening dat deze wijze van zorgverlening niet in het belang is van de persoon die op dat nachtelijk tijdstip die zorg dringend nodig heeft en zeer inefficiënt en kostbaar is?
3. Deelt u onze visie dat deze thuiszorg 24 uur per dag tijdig en adequaat verleend dient te worden en
dat dit zeker het geval zal zijn als de gemeente straks zelf verantwoordelijk hiervoor is in het kader
van de voorgenomen transities?
Toelichting: Een bejaarde, alleenstaande man, die niet goed hoort en ziet, slecht ter been is, geen familie hier heeft, ontvangt thuiszorg via het in zijn buurt gelegen verzorgingstehuis. Deze zorg verloopt
naar wens. Afgelopen week echter is het voorgekomen dat hij dringende zorg nodig had tijdens de
nacht. Geen medische zorg, maar thuiszorg. Deze zorg werd hem niet vanuit Houten verleend, maar
door de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU), die daarvoor helemaal uit Soesterberg
moest komen. Deze oude man moest dus lang wachten voordat hij geholpen werd. Geholpen door
voor hem totaal onbekende personen.
Vindt u dit ook niet een onacceptabele situatie? Thuiszorg dient 24 uur per dag direct beschikbaar te
zijn en, indien mogelijk, verleend te worden door vertrouwde personen. Wij gaan er dan ook vanuit
dat in de nieuwe situatie, als de gemeente straks zelf hiervoor verantwoordelijk is, dat zeker het geval
zal zijn. Vooral in deze tijd dat van overheidswege gestimuleerd wordt mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, terwijl verzorgingstehuizen en bejaardenoorden worden gesloten.
In afwachting van uw reactie, teken ik,
hoogachtend en met vriendelijke groet,

Gerard Zandbergen.
Fractievoorzitter I.T.H.

