Schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr: 2018-03
Datum: 19 januari 2018
Aan de voorzitter van de raad
Steller vragen: Marco Petri/PCG
Onderwerp: toegang locaties cliënten wijkverpleging
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. Erkent u het probleem van extreem hoge werkdruk bij de wijkverpleging?
2. Bent u het met de PCG eens dat de zorg voor onze ouderen en zwakkeren in onze
samenleving op z’n minst een gedeelde gemeentelijke taak is?
3. Bent u bereid om te onderzoeken of vanuit het sociaal domein een éénmalige
financiële te injectie te geven om de technische voorziening zo snel mogelijk in te
voeren?
4. De PCG verzoekt u de raad te informeren over deze problemen betreffende de
werkdruk bij de wijkverpleging en de (on)mogelijkheden te onderzoeken om te
zorgen dat de inwoners wel de nodige ondersteuning blijven ontvangen.
Er zijn veel ouderen in Wijk bij Duurstede die afhankelijk zijn van de wijkverpleging. Het is
de fractie van de PCG duidelijke geworden dat de wijkverpleging onder grote druk werkt.
(Buurtzorg en Vitras). Er is onvoldoende personeel en daardoor is de werkdruk
onaanvaardbaar hoog, met ziekteverzuim tot gevolg wat het allemaal nog moeilijker maakt.
Helaas kunnen we deze problematiek niet snel oplossen.
Wel is er een mogelijkheid om met technische voorzieningen een behoorlijke tijdwinst te
realiseren wat ook de veiligheid van de kwetsbare bewoners ten goede komt.
De PCG zou graag zien dat deze technische voorzieningen met spoed worden aangeschaft en
ingevoerd.
Toelichting:
Er blijkt een succesvolle pilot te lopen m.b.t. de toegang voor de wijkverpleging bij
woonhuizen. De pilot betreft het vervangen van de deurcilinder die met een app op je
smartphone geopend kan worden. Deze cilinders kunnen elke keer opnieuw worden gebruikt.
Dit levert een aanzienlijke tijdsbesparing op voor de wijkverpleging. Verder blijkt dat nu
soms de sleutel onder de deurmat wordt gelegd. Dat is zeer onveilig en zeer ongewenst. De
kosten voor deze cilinders zou gedragen moeten worden door de patiënten en of
zorgverzekeraars of de wijkverpleging zelf. De PCG heeft begrepen dat niet iedereen op
hetzelfde spoor zit. Om de invoering niet te vertragen wil de PCG voorstellen een
voorfinanciering te doen vanuit het sociaal domein.

