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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

1001
Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport over de dreigende sluiting van Reinaerde (ingezonden 8 november
2019).
Antwoord van Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
(ontvangen 10 december 2019)
Vraag 1 en 2
Bent u ook geschrokken van de mogelijke sluiting van zorginstelling
Reinaerde, die 26 bewoners met een lichamelijke beperking zorg biedt?1
Wilt u uitzoeken welke redenen ten grondslag liggen aan de dreigende
sluiting van de zorginstelling?
Antwoord 1 en 2
Ik heb kennisgenomen van de berichtgeving in de media over de zorgen van
de bewoners aan de Selma Lagerlöfweg. Ik begrijp goed dat het vooruitzicht
van een mogelijke verhuizing erg ingrijpend is voor bewoners. Ik heb
hierover dan ook contact opgenomen met de IGJ en met Reinaerde. Er is ook
contact geweest tussen de IGJ en Reinaerde. Reinaerde voelt zich genoodzaakt de zorg voor de betrokken cliënten anders te organiseren dan nu. De
reden hiervan is dat het gebouw aan de Selma Lagerlöfweg te klein is om de
specifieke (medische) zorg voor de bewoners op een goede manier te
organiseren en op voldoende niveau te krijgen en te houden. Het lukt
bovendien in onvoldoende mate de benodigde geschikte verpleegkundigen
aan te trekken. Reinaerde gaat de komende maanden in overleg met de
bewoners onderzoeken welke oplossingsmogelijkheden er zijn. Daarbij wordt
ook gekeken naar andere locaties en wordt samenwerking met andere
zorgaanbieders gezocht.
Vraag 3
Zijn er mogelijkheden om zorginstelling Reinaerde open te houden? Bent u
bereid hierin te ondersteunen? Zo nee, waarom niet?
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Algemeen Dagblad, 6 november 2019, «Sluiting woonvorm Reinaerde in Woerden dreigt: «ik
voel me gedumpt als een vuilniszak» https://www.ad.nl/woerden/sluiting-woonvorm-reinaerdein-woerden-dreigt-ik-voel-me-gedumpt-als-een-vuilniszak~a812ca88/
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Antwoord 3
De keuze om de zorg op een andere manier te organiseren is een besluit van
de zorgaanbieder. De Raad van Bestuur van Reinaerde is daar uiteindelijk
verantwoordelijk voor. Ik vind het belangrijk dat de cliënten goede, passende
zorg ontvangen. Dat is ook de intentie van Reinaerde en de reden voor de
mogelijke verhuizing. Uit het contact met Reinaerde maak ik op dat Reinaerde
een zorgvuldig proces wil doorlopen om te komen tot een goede oplossing
voor de cliënten. De IGJ blijft de ontwikkelingen volgen vanuit haar reguliere
toezicht.
Vraag 4
Wilt u de Kamer op de hoogte houden van de beslissingen die genomen
worden bij Reinaerde?
Antwoord 4
Begin volgend jaar is er meer duidelijkheid over de gekozen oplossingsrichting.
Ik zal u hierover informeren.
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