Aan het college van burgemeester en wethouders
Postbus 18
7550 AA HENGELO

Onderwerp: schriftelijke vragen voortgang Zorgbuurthuis
Datum: 29 oktober 2019
Geacht college,
Op 4 december 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen “Iedereen thuis in een
Zorgbuurthuis”. Deze motie droeg het college op het concept “Zorgbuurthuis” verder uit te werken
en te bezien of dit concept kan bijdragen aan de oplossing van een grote verscheidenheid aan
problemen.
Teleurstellend was al dat het college de door de raad opgegeven deadline om met een uitwerking te
komen voor april 2019 niet haalde. Het college berichtte de raad op 26 maart 2019 dat er meer tijd
nodig was voor de uitwerking.
Nog teleurstellender is het dat de in de brief gedane toezegging om voor de zomervakantie van 2019
met nadere informatie te komen over de voortgang en haalbaarheid van het concept ook niet is
nagekomen.
In dat kader heeft de SP-fractie de volgende vragen aan het college:
•
•

Waarom heeft het college zich niet gehouden aan de toezegging om voor de zomervakantie
met een voortgangsrapportage te komen en de haalbaarheid dan te hebben beoordeeld?
Wanneer denkt het college wel serieus te kijken naar dit concept dat een bijdrage zou
kunnen leveren aan prettiger leefomgeving van vele ouderen en aan het efficiënter omgaan
met de WMO- en WLZ-gelden?

Het college noemt in de brief van 26 maart 2019 dat gesproken wordt met onder andere Carint
Reggeland en Wijkracht. Als SP hebben we ook met diverse instellingen gesproken. De genoemde
instellingen hebben wat ons betreft geen blijk gegeven erg welwillend tegenover dit idee te staan.
•
•

Kan het college aangeven op welke wijze en welke momenten de genoemde gesprekken met
Carint Reggeland en Wijkracht hebben plaatsgevonden en wat hiervan de uitkomst was?
Ziet het college nog andere zorgpartijen die misschien beter bij dit uit te werken concept
passen?

Namens de SP-fractie,

Floor van Grouw

