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Bergen op Zoom, 27-05-2019 

 

Betreft: efficiënte inzet wijkverpleging en thuiszorg   

Geacht college, 

In het kader van een efficiënte inrichting van de ambulante zorg vragen wij uw aandacht voor de 
verplaatsingssnelheid van de organisaties die met deze zorg zijn belast. Het gaat hier om het 
faciliteren van de wijkverpleging en thuiszorg. Als de cliënt niet naar de zorg komt moet de zorg naar 
de cliënt. In het geval van de wijkverpleging maar in toenemende mate ook de thuiszorg gaat het om 
meerdere tot vele verplaatsingen per dag van gekwalificeerde, schaarse en dure hulp, die nu naar 
ons idee niet efficiënt hun werk kunnen doen. 

 

Waar ziet D66 problemen: 

- Zorgverleners zijn relatief veel tijd kwijt aan het zich verplaatsen van de ene naar de andere 

cliënt doordat afstanden vaak groot zijn. 

- Zorgverleners verliezen veel tijd met het vinden van een parkeerplaats en het overbruggen 

van de afstand tot parkeerplaats tot de woning. Met name in de binnenstad. 

D66 meent dat efficiëntere dienstregelingen tussen organisaties en met cliënten bespreekbaar 

moeten worden gemaakt. Het gebruik van ict, het in overleg concentreren van werkgebieden of het 

in rekening brengen van reistijden zijn misschien te overwegen.  

Ook denkt D66 dat het faciliteren van de gemeente van kortparkeerzones voor hulpverleners in met 

name de binnenstad van grote betekenis kan zijn voor met name de wijkverpleegkundigen. Dit 

laatste in samenspraak met de verzekeraars. 

Vragen aan het college 

1. Heeft bovenstaande op dit moment uw aandacht? En wat is uw visie op deze problematiek? 

2. Is het u bekend dat in met name grotere steden wordt gewerkt met “voorkeursleveranciers” 

per wijk? Is dit iets wat in Bergen op Zoom aan de orde zou kunnen zijn? 

3.  Is u bekend hoe verzekeraars met deze inefficiëntie omgaan? 

4. Ziet het college iets in de suggesties van D66 m.b.t. een efficiëntere werkverdeling? 

5. Ziet het college iets in de suggesties van D66 om tot een facilitering van het parkeerprobleem 

voor zorgverleners te komen? 

 
Graag ontvangen wij schriftelijk antwoord op deze vraag conform art. 36 RvO. 
Met dank voor de door u te nemen moeite en met vriendelijke groet, 
 
Ömer Duman 
Raadslid D66 Bergen op Zoom 
Jovita Dorigo 
Burgerraadslid D66 Bergen op Zoom 


