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Beste meneer Saakstra, 

Op 15 maart 2020 ontvingen wij uw vragen met betrekking over het 24-uurs zorgbeleid in 
Almenum die u stelt in aanvulling op eerdere vragen van 2 februari jl. De eerste set vragen is 
door ons beantwoord op 2 maart jl. Hieronder vindt u onze antwoorden op uw aanvullende 
vragen. 

U schrijft dat u teleurgesteld bent in onze eerdere beantwoording. Uw aanvullende vragen 
hebben betrekking op ons overleg met de betrokken partijen en de verantwoordelijkheid 
van de gemeente in deze kwestie. In deze brief zullen wij nogmaals pogen om hierover 
helderheid te verschaffen en daarmee uw teleurstelling weg te nemen. 

Naar aanleiding van uw eerdere vragen hebben wij in februari en maart meerdere malen 
overleg gehad met Palet over de situatie in Almenum, zowel ambtelijk als bestuurlijk. In deze 
overleggen is met name de communicatie naar bewoners aan de orde geweest, ook al is de 
zorgaanbieder primair verantwoordelijk voor de communicatie met cliënten. Volgens Palet 
zijn bewoners op meerdere manieren geïnformeerd over het gewijzigde beleid. Niet alleen 
via een nieuwsbrief, maar bijvoorbeeld ook op persoonlijke wijze. 

In uw aanvullende vragen wijst u op de verantwoordelijkheid die de gemeente heeft vanuit 
de WMO. U koppelt dit aan de verschraling van de zorg in algemene zin. De 
verantwoordelijkheid voor alle zorg, ook in Harlingen, is echter wettelijk verdeeld over drie 
partijen: het Rijk, de gemeente en zorgverzekeraars. In 2016 heeft het Rijk hierover een 
brochure uitgebracht waar het onderscheid tussen alle zorgwetten helder wordt uitgelegd: 
www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2016/02/09/het-nederlandse-zorgstelsel 
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De zaken waarover u zich zorgen maakt, met name de nacht-alarmering, hebben betrekking 
op wat in de brochure de 'cure'en de 'care' wordt genoemd. Dit betreft alle 
lichaamsgebonden zorg en valt meestal onder de zorgverzekeringswet of onder de wet 
langdurige zorg als er geen uitzicht meer is op herstel. De gemeente is wat betreft haar 
volwassen inwoners op geen enkele manier verantwoordelijk voor deze lichaamsgebonden 
zorg. De WMO is gericht op begeleiding bij participatie en zelfredzaamheid. Bij ouderen gaat 
het dan vaak om hulp in de huishouding, vervoer, dagbesteding of in sommige gevallen om 
individuele begeleiding bij bijvoorbeeld dementie. 

In onze vorige beantwoording hebben wij u er al op gewezen dat de inwoners van Almenum 
hierin geen andere positie hebben dan andere inwoners van Harlingen. Wel is het zo dat ons 
gebiedsteam de ontwikkelingen in Almenum nauwlettend volgt en extra begeleiding kan 
bieden in de zelfredzaamheid als dit nodig wordt door veranderingen in de 
lichaamsgebonden zorg. Maar in de meeste gevallen is geen directe relatie te leggen tussen 
beide vormen van zorg, zeker niet in het geval van de nacht-alarmering. 

Als bewoners van Almenum deze alarmering dus willen behouden dan zullen de bewoners 
dit op moeten nemen met de eigenaar van het wooncomplex: de Bouwvereniging. 
In wooncentrum Harlinga is er bijvoorbeeld nachtalarmering geregeld zonder tussenkomst 
van een zorgaanbieder. Wellicht kan de situatie in dit wooncentrum als voorbeeld gelden. 

Als laatste vraagt u naar de rol van de gemeente Harlingen in het op peil houden van 
kwantitatief voldoende, en kwalitatief hoogstaande zorg. Zoals eerder uiteengezet heeft de 
gemeente slechts een directe verantwoordelijkheid voor een deel van het zorglandschap. Dit 
laat onverlet dat de gemeente soms haar positie probeert aan te wenden om partijen en 
organisaties met elkaar te verbinden in het belang van ons lokale zorglandschap. Soms leidt 
dit tot mooie (zorg)coalities die in samenwerking met elkaar betere hulp en ondersteuning 
kunnen geven aan onze inwoners. Feit is echter dat de gemeente in deze afhankelijk is van 
de coöperatie van andere partijen en niets kan afdwingen. Er is voor de gemeente dan ook 
veeleer een faciliterende, dan een regisserende rol, weggelegd. 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders v 
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