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Betreft: huidige stand van zaken bezetting  ‘Klepperwei’  
 
 
Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
 
Op 7 september 2015 heeft u met de portefeuillehouder maatschappelijke ondersteuning het 
inhoudelijk programma van eisen voor het vernieuwend woonzorgconcept Albrandswaard besproken. 
Daarna hebben de deelnemende partijen op 10 september 2015 het inhoudelijk programma van eisen 
ondertekend.  
 
De portefeuillehouder heeft u in het Beraad en Advies  toegezegd bij het bestuur van Argos Zorggroep 
na te vragen wat er gebeurt met de bewoners van de ‘Klepperwei’  in de zorgzwaartepakketten 1 tot 
en met 3 bij de sluiting van deze  locatie in 2017.  
 
Hieronder geven wij u antwoord op uw  bovengenoemde vraag.  
 
KERNBOODSCHAP 
Het recht op  zorg van de bewoners van de ‘Klepperwei’ is  de verantwoordelijkheid van Argos 
Zorggroep.  
 
Het bestuur van Argos Zorggroep heeft ons meegedeeld,  dat er op dit moment (23 september 2015)  
een klein aantal cliënten met zorgzwaarte 1 tot en met  3 in de ‘Klepperwei’ verblijft. Het betreft 4  
personen. Deze cliënten blijven volgens Argos Zorggroep vooralsnog in de ‘Klepperwei. Dit in 
tegenstelling tot de cliënten in zorgzwaartepakket 4 en hoger, die naar verwachting in de eindsituatie 
vanuit de ‘Klepperwei’ naar de Hooge Werf verhuizen. Dit betreft op dit moment 49  personen.  
 
 
TOELICHTING 
Op het moment dat er een  zodanig klein aantal cliënten met zorgzwaarte 1 tot en met 3 in de 
‘Klepperwei’ achterblijft dat een onwenselijke leefsituatie ontstaat, zoekt Argos Zorggroep in overleg 
met de cliënt en zijn of haar familie naar een oplossing in de vorm van huisvesting elders.  Verder kan  
het zo zijn dat op enig moment bij deze cliënten een herindicatie moet plaats vinden in verband met 
toegenomen zorgzwaarte. Indien de cliënt door de herindicatie wordt ingedeeld in een 



zorgzwaartepakket 4 of hoger, zal dit leiden tot een overplaatsing naar de Hooge Werf. Argos 
Zorggroep kan op dit moment nog niet exact aangeven wanneer de bovengenoemde ontwikkelingen  
plaats zullen vinden.  
 
VERVOLG 
De portefeuillehouder houdt  nauw contact met Argos Zorggroep over de ontwikkelingen rondom de 
voorgenomen sluiting van de  ‘Klepperwei’. Dit gebeurt mede doordat de gemeente de rol van 
secretaris vervult ten opzichte van de partners, die zich hebben verbonden aan de realisatie van de 
uitvoeringsagenda van het bovengenoemde inhoudelijk programma van eisen.  
 
 
Poortugaal, 29 september 2015 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de locosecretaris, de burgemeester, 

  
Dick Mol drs. Hans-Christoph Wagner 
 


