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De fractie heeft de volgende vragen:

De vakantie zit er weer op, dat betekent dat we weer terug kunnen kijken op de afgelopen periode. 
Vooropgesteld is uit de reactie van cliënten gebleken dat er wel veelvuldig is gecommuniceerd 
omtrent het overslaan van zorgmomenten. Toch bleken veel cliënten maar één keuze te hebben. De 
zorgmomenten mochten niet meer dan 14 dagen uit elkaar liggen.

Veelal gaat het om een constructie waarbij 1x per 3 weken een zorgmoment kon worden opgevuld. 
Dat beteken dat slechts één derde van alle zorgmomenten zijn waargenomen.

Naar aanleiding van signalen van cliënten, hebben we deze bevestiging ook gehad middels 
bijgesloten communicatie vanuit de thuiszorgorganisaties (zie bijlage).

De VLP heeft hierover de volgende vragen:

1. Heeft u met de thuiszorgorganisaties afgesproken dat er een dergelijk schema mocht worden 
gehanteerd, t.w.: 1 zorgmoment in 3 weken, waarbij er minder dan 14 dagen tussen de twee 
zorgmomenten mocht zitten? Zo ja, kunt u deze beslissing toelichten?

2. Is er tijdens de mediation gesproken over de vakantieplanning, zo ja wat is er precies 
afgesproken?

3. Vindt u het wenselijk dat de thuiszorgorganisaties op deze wijze invulling hebben gegeven aan 
de vakantieplanning?

4. Hoe kijkt u terug op de vakantieperiode en de vervanging?

Namens de fractie van VLP, 

Arwen van Gestel

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1.De afspraak die is gemaakt is dat de thuiszorgmedewerkers in overleg met de cliënt afspraken 
maken over de invulling van de ondersteuningsmomenten tijdens de vakantie van de 
thuiszorgmedewerker. De wensen van de cliënt zijn daarin leidend. Dit is dus maatwerk. Het door u 
aangehaalde schema is slechts een van de maatwerkoplossingen.

2. Er is gedurende de bemiddeling meerdere malen gesproken over de vakantieplanning. 
Geconstateerd is dat duidelijkheid tijdens de zomerperiode over de ondersteuning voor de cliënt 
voorop staat en dat daarover goede communicatie door de aanbieder van belang is. Het door u 



aangehaalde schema is daarbij ook besproken. Deze is echter niet als standaard overeengekomen. 
De afspraak is gemaakt dat de medewerker met de cliënt afstemt wat de wensen zijn van de cliënt in 
de zomerperiode en of het haalbaar en acceptabel is voor de cliënt om een ondersteuningsmoment 
over te slaan.

3. Wij vinden het wenselijk dat er met cliënten maatwerkafspraken worden gemaakt die tegemoet 
komen aan de ondersteuningsbehoefte van cliënten in de vakantieperiode.

4. Wij zijn tevreden met de wijze waarop de ondersteuning in de afgelopen vakantieperiode is vorm 
gegeven. We hebben slechts 8 klachten ontvangen over niet (goed) geleverde ondersteuning. Al deze 
klachten zijn nog dezelfde dag door de thuiszorgorganisatie opgelost.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Inge Raaijmakers,

Wethouder Thuiszorg en Welzijn


