
Mondelinge vragen fractie PvdA voor de raad van 12 
oktober 2015

Onderwerp: huisvesting ouderen Klepperwei en Hooge Werf

Al tijden volgt de fractie PvdA de ontwikkelingen rond ouderenzorg in 
Albrandswaard nauwlettend. 

Argos heeft eerder aangegeven dat alle ouderen die nu in de Klepperwei wonen 
en zorgindicatie 1, 2, 3 of 4 hebben in de Hooge Werf zullen komen te wonen 
wanneer zij dit willen. Hiertoe zouden gesprekken plaatsvinden met de 
betreffende ouderen. 

De Raadsinformatiebrief met nummer 1010801 bracht onze fractie wat in 
verwarring. Hierin staat namelijk dat ouderen met zorgindicatie 4 naar de Hooge 
Werf zullen verhuizen, maar dat er voor ouderen met zorgindicatie 1, 2 of 3 in 
overleg een andere oplossing voor huisvesting wordt gezocht. 

Dit rijmt volstrekt niet met eerder uitspraken en toezeggingen van Argos. 

De fractie PvdA heeft dan ook de volgende vragen aan het college: 

1 Klopt het dat het uitgangspunt is, dat ouderen die in de Klepperwei wonen 
en geïndiceerd zijn op zorgzwaarte 1, 2 of 3 verhuizen naar de Hooge 
Werf? 

2 Zo niet, waarom is dit dan de afgelopen keren meerdere keren zo verklaard 
door Argos? 

3 Klopt het dat het hier gaat om 4 ouderen? 
4 Klopt het dat met deze ouderen persoonlijke gesprekken zijn gevoerd om 

vast te kunnen stellen of zij inderdaad nog in zorgzwaarte 1, 2 of 3 passen 
of dat zij eigenlijk onder zorgzwaarte 4 vallen? 

5 Zo ja, hoeveel ouderen zijn bij deze herindicatie naar zorgzwaarte 4 
gegaan? Zo nee, waarom zijn deze gesprekken nog niet gevoerd en 
wanneer vinden ze plaats?

6 Zijn er inmiddels gesprekken gevoerd met de ouderen met zorgzwaarte 1, 
2 of 3 met de vraag of zij naar de Hooge Werf willen verhuizen? 

7 Zo ja, hoeveel ouderen willen naar de Hooge Werf verhuizen en is er voor 
de anderen een passende huisvestingsoplossing gevonden? Zo nee, 
waarom nog niet en wanneer worden deze gesprekken gevoerd? 



8 Zijn er ouderen in de Hooge Werf met zorgzwaarte 1 t/m 4? Zo ja, worden 
er met hen gesprekken gevoerd over alternatieve huisvesting?  Zo nee, 
wat is daarvan de reden?

9 Bent u het met ons eens dat dit niet alleen de zorg van Argos 
is, maar ook de zorg van ons, als gemeente?


