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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Op d.d. 27 oktober 2014 heeft de VVD-fractie mondelinge vragen ingediend inzake de 
fusie tussen Parnassia en Antes. Met u is afgesproken deze vragen schriftelijk te 
beantwoorden. Hierbij treft u de antwoorden aan.  
 
KERNBOODSCHAP 
 

1. Is de verantwoordelijk wethouder hiervan op de hoogte?  
Ja, de verantwoordelijk portefeuillehouder is hiervan op de hoogte.  
 
 

2. Zo ja, wat weet u over deze ontwikkeling en wat heeft dit voor impact op onze 
Gemeente en onze gemeenschap? 

Vanuit Antes is aangegeven dat de fusie wordt ingezet om aan de sterke zorgvraag te 
kunnen voldoen en om kosten te besparen. Door de fusie is de nieuwe organisatie in 
staat om 6000 patiënten meer te helpen. Er is vooral ook behoefte om meer ambulante 
capaciteit in te zetten.  
 
Daarnaast is aangegeven dat door de fusie de door het Rijk opgelegde beddenreductie 
van 33% beter kan worden opgevangen. De exploitatie van de locatie Delta kan 
hierdoor beter in stand worden gehouden, wat ten goede komt aan de 
werkgelegenheid in Albrandswaard.  
 
In de locatie Delta zullen vooral de ‘zware gevallen’ worden gehuisvest. De huisvesting 
zal hierop moeten worden aangepast. Antes heeft aangegeven dit graag toe te komen 
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lichten en ons college mee te nemen in de (praktische) gevolgen voor onze 
gemeenschap. Hierover gaat spoedig overleg plaatsvinden.  
 
 

3. Zo niet, kunt u ons vertellen wat u gaat doen om meer over deze ontwikkeling 
te weten te komen en hoe gaat u ons als raad hierover informeren? 

Niet van toepassing. 
 
 

4. Daarnaast willen wij als VVD antwoord op de vraag welke consequenties dit 
zal gaan hebben voor de gemeentelijke financiën aangezien wij op dit moment  
ook al financieel verantwoordelijk zijn voor de meeste van de uitkeringen van 
de patiënten die in Delta verblijven. 

Op dit moment is nog niet inzichtelijk welke financiële gevolgen de fusie heeft voor 
Albrandswaard. Naar aanleiding van de toelichting van Antes kunnen wij inzichtelijk 
maken wat dit betekent voor de gemeentelijke begroting.  
 
VERVOLG 
Op het moment dat de (financiële) gevolgen inzichtelijk zijn gemaakt zullen wij uw raad 
informeren over de uitkomsten. Mocht u nog nadere vragen hebben wisselen wij graag 
in carrouselverband met u hierover van gedachten. Indien dit het geval is verzoeken 
wij u dit onderwerp te agenderen via de agendacommissie.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 


