
cc 

Fractie Harlinger Belang 
De heer J. Saakstra 
Bernhardlaan 14 
8872 NN MIDLUM 

uw brief 

2 maart 2020 
onderwerp 

24-uurs zorg Almenum 

ons nummer 

53505 
in behandeling bij 

M. Hammenga 

datum 

2 maart 2020 
telefoonnummer 

140517 

verzonden 

- 5 MRT 2020 
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Beste meneer Saakstra, 

Op 2 maart 2020 ontvingen wij onderstaande vragen van uw fractie met betrekking tot het 
24-uurs zorgbeleid in Almenum. Hieronder vindt u onze antwoorden op deze vragen. 

Is het u bekend dat het beleid bij Almenum is gewijzigd? Zo ja, wat is uw mening daarover? 
Ja wij zijn hier van op de hoogte. We betreuren dit, maar begrijpen de keuze van Palet zoals 
hieronder toegelicht. 

Heeft dit een financiële achtergrond of anderszins? 
Ja, veranderde wet- en regelgeving en de bijbehorende financiering. Door slinkende 
financiering kan Palet een aantal "bovenwettelijke" diensten niet meer overeind houden in 
Almenum. 

Almenum is een wooncomplex waar mensen zelfstandig wonen. Palet is één van de 
zorgorganisaties die hier thuiszorg verleent. Thuiszorg (verzorging en verpleging) wordt 
betaald vanuit de zorgverzekeraar. 

Voorheen droeg Palet naast de thuiszorg een aantal verantwoordelijkheden in Almenum 
waaronder BHV en het opvolgen van alle zorgalarmeringen. Palet ontvangt voor deze 
verantwoordelijkheden geen financiële vergoeding meer van de zorgverzekeraar waardoor 
is besloten om deze extra diensten niet meer te leveren. 

Is er overleg met u geweest over de aanpassing? 
De gemeente is hierover in een vroeg stadium door Palet geïnformeerd. 
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Is de communicatie op dit vlak -intern en extern- wel goed en voldoende? 
Volgens Palet is dit in nauw overleg met de Bouwvereniging als eigenaar van Almenum 
zorgvuldig gecommuniceerd met alle betrokkenen. Vanuit de gemeente is het lastig om dit 
waardeoordeel te bestrijden danwel te bevestigen. 

Welke partij is eind verantwoordelijk voor dit beleid en is er tussen de partijen overlegd 
over de wijziging/aanpassing van de zorg? 
Dit beleid is primair de verantwoordelijkheid van Palet. De Bouwvereniging is 
verantwoordelijk voor de verhuur en de faciliteiten van het gebouw, dus niet voor de zorg 
die wordt geleverd. Naar wij begrepen hebben is de beleidsaanpassing in goed overleg 
tussen Bouwvereniging en Palet gecommuniceerd en geeffectueerd. 

Wij hebben begrepen, dat men in de Spiker niet op de hoogte was van het gewijzigde 
zorgbeleid bij Almenum en met een wachtlijst kampt. Is dit bij u bekend? 
Of de Spiker geïnformeerd is over de verandering in Almenum is ons onbekend. Dat de 
Spiker met een wachtlijst kampt is ons wel bekend. 

Met vriendelijke groet, 

Secretaris 
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