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Geachte leden van de raad, 
 
Inleiding 
Vanochtend heeft  Argos Zorggroep de bewoners van de Hooge Werf geïnformeerd 
over hun voornemen ten aanzien van woonfaciliteiten. Met deze raadsinformatiebrief 
stellen wij u van de mededeling aan de bewoners door Argos Zorggroep op de hoogte. 
 
Kernboodschap 
Argos Zorggroep heeft het voornemen op termijn de woonfaciliteiten van de bewoners 
van de Hooge Werf te beperken.  
 
De bewoners hebben op dit moment de beschikking over een kamer van   
50 m2, inclusief een eigen toilet en badkamer. Argos Zorggroep moet  in verband met 
het sluiten van de locatie Klepperwei  meer verpleeghuisplaatsen realiseren in de 
Hooge Werf. In verband hiermee worden op termijn de kamers van de bewoners 
verkleind. De sanitaire ruimte gaat door de bewoners van 2 wooneenheden gedeeld 
worden.  
 
Vervolg 
Onze wethouder  Maatschappelijke Ondersteuning  heeft de bewonersbijeenkomst 
vanochtend bijgewoond. Hij en de overige collegeleden zijn geraakt door deze 
ontwikkeling. Wij kunnen ons de gevoelens, die deze maatregel teweeg brengt bij 
bewoners, hun familie en hulpverleners, zeer goed voorstellen. Het college legt zich 
niet bij dit besluit van Argos neer. Wij zijn onmiddellijk het gesprek met de Raad van 
Bestuur van Argos Zorggroep hierover aangegaan. 
 
Het voornemen van Argos Zorggroep is een gevolg van het beleid van de rijksoverheid 
m.b.t. het inkopen van zorgplaatsen vanuit de Wet Langdurige Zorg. De gemeente 
heeft hierop geen enkele  invloed.  
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Ons college heeft onder voorzitterschap van de portefeuillehouder Maatschappelijke 
Ondersteuning een Taskforce ingesteld. Deze Taskforce bestaat naast de gemeente 
uit partners op het gebied van wonen en zorg. Opdracht voor deze Taskforce is om 
met een realistisch plan te komen voor het zo spoedig mogelijk daadwerkelijk 
realiseren van een vernieuwend woonzorgconcept in Albrandswaard.  Het spreekt voor 
zich, dat wij u over de voortgang van deze Taskforce uitdrukkelijk zullen informeren.   
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


