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Onderwerp Dreigende ctiëntenstop bij thuiszorgorganisaties

Betreft het een raadsvoorstet/raadsmededeting

in de cyctus?

Nee

Beleidsterrein Omgeving

wethouder PotdermanPortefeuillehouder

Schriftelijke vraag

De brancheorganisatie voor zorgondernemers Actiz heeft op 21 september j[. tijdens een
hoorzitting in de Tweede Kamer gewaarschuwd voor de dreigende ctientenstop die steeds meer
thuiszorgorganisaties overwegen in te stetten. Het gaat dan hier om de wijkverpteging. De reden
hiervoor is dat ze onvotdoende getd krijgen van de zorgverzekeraars.

Actiz liet btijkbaar eerder a[ weten dat de wijkverpleging financieel onder water staat en dat er dit
jaar minstens een tekort van 242 mitjoen euro wordt verwacht. Het kabinet wit dat de
zorgverzekeraars voor 400 miljoen euro minder zorg inkopen. Votgend jaar lopen de bezuinigingen
op tot 500 mitjoen euro. Zorgverzekeraars bezuinigen volgens Actiz fors op de door de Nedertandse
Zorgautoriteit vastgestelde tarieven.

Landetijk vindt er een ftinke toeloop van ctiënten bij de wijkverpteging plaats mede omdat mensen
langer thuis btijven wonen en er strengere eisen gelden bij opname in een verpleegtehuis.
Wijkverptegers zijn nodig om het sociale en medische domein met etkaar te verbinden.
Ats men daarop bezuinigt, is het atsof je het kind met het badwater weggooit.

De Roosendaalse Lijst heeft hierover de navotgende vragen:

1. ls het bovenstaande bekend bij de portefeuittehouder?

2. ls het bovenstaande ook in Roosendaal het geval en zo ja, heeft de portefeuiltehouder op dit
punt contact met de thuiszorgorganisaties, dan wet gaat hij hierover in gesprek met hen?

Ats het tandetijk beetd op de gemeente Roosendaal van toepassing is, wat gaat de
portefeuittehouder hier dan aan doen?

Namens de fractie van de Roosendaalse Lijst,

Yvonne de Beer
Jos Vrotijk
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Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

1. Ja ik ben op de hoogte van deze landelijke ontwikkeling

2. Nee, in Roosendaal is dit niet het geval. Uiteraard heeft er overleg plaatsgevonden met de
organisaties. De grootste thuiszorgorganisaties hebben afspraken met CZ (zorgverzekeraar)
om tot november zorg te leveren. De intentie is tussen partijen uitgesproken dit te continueren
tot het eind van het jaar

3. N.v.t. Wd is deze ontwikkeling namens de 6 samenwerkende gemeenten in de regio
besproken in het periodieke overleg met de zorgverzekeraars.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders,
Namens deze,

Hugo Polderman,
Wethouder Zorg


