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VERZONDEN 0 5 APR. 2018

Geachte heer Renet,

In antwoord op de door u ingevolge artikel 37 van het Reglement van Orde van de 
Raad gestelde vragen inzake ‘aanleunwoningen Olympiastaete’ berichten wij als volgt.

Zoals bekend leveren zowel Vivantes als Zuyderland intramurale ouderenzorg op de 
locatie Olympiastaete. Vivantes levert daarnaast extramurale zorg aan de bewoners van 
de omliggende (aanleun)woningen. Vanaf de start van de samenwerking tussen 
Vivantes en Zuyderland binnen Olympiastaete zijn beide partijen bezig met de toekomst 
van deze locatie. Daarin zijn verschillende toekomstscenario’s denkbaar. Een mogelijk 
scenario is dat de intramurale zorg op deze locatie in de toekomst op een andere manier 
wordt vormgegeven. Aangezien de cliëntenraad adviesrecht heeft in dit soort 
vraagstukken, is hierover reeds oriënterend met de cliëntenraad gesproken. De zorg aan 
de bewoners en inwoners van de in- en aanleunwoningen van Olympiastaete blijft 
daarnaast vanuit dezelfde locatie (Olympiastaete) en in dezelfde mate geleverd worden 
door Vivantes.

1) In het van belang van de bewoners van de Inleun- en Aanleun-appartementen is 
duidelijkheid gewenst over welke rol de gemeente heeft gehad bij het tot stand 
komen van Olympiastaete bij de oprichting?

Olympiastaete is van oorsprong een intramurale zorgvoorziening. De zorg 
die hierin geboden wordt viel ten tijde van de realisatie onder de AWBZ en 
momenteel onder de Wet langdurige zorg. Bij de realisatie van 
Olympiastaete heeft de toenmalige gemeente Geleen geen andere rol gehad 
dan met betrekking tot de Ruimtelijke Ordeningsprocedure.

De gemeente heeft wel in 2014 een subsidie toegekend aan ZOwonen m.b.t. 
collectieve Wmo woningaanpassingen voor de 32 woningen prof. Oudflat 
en 20 woningen van Olympiastaete in bezit zijnde van ZOwonen (hebben 
het karakter van zorgwoningen gekregen) en 64 woningen verdeeld over de
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prof. Dreesflat en prof. Rommelflat (hebben het karakter van geschikt 
wonen gekregen).

2) Welke voorwaarden zijn destijds door de gemeente samen met Zo-Wonen en 
Vivantes vastgesteld?

De subsidiebijdrage aan ZOwonen voor de woningen in en om 
Olympiastaete was gebaseerd op een regeling voor woningcorporaties die 
collectief woningen geschikt maakten voor zorgverlening en 50% van de 
kosten voor eigen rekening namen. De voorwaarden hadden enkel 
betrekking op de aard van de fysieke woningaanpassingen.
ZOwonen heeft in het kader van deze regeling samen met Vivantes een 
aanvraag ingediend en deze is gehonoreerd en de woningaanpassingen 
zijn ook gerealiseerd.

3) Wat zijn de afspraken uit het verleden tijdens realisatie en bewoning waard en 
door wie kunnen deze afspraken zomaar worden gewijzigd?

Er is geen sprake van afspraken uit het verleden.

4) Dient Zuyderland niet de gemaakte afspraken die de bewoners hebben uit het 
verleden over te nemen van Vivantes inclusief de zorgverlening en tevens welke 
via de gehuurde alarmknop wordt gevraagd?

Dit is niet aan de orde. Vivantes blijft de zorg in dezelfde mate en vanuit 
Olympiastaete leveren aan de betreffende bewoners.

5) Dienen de bewoners van de Inleun- en de Aanleunappartementen niet direct in 
het overleg van wijzigingen te worden betrokken bij zo’n grote wijziging?

Er verandert voor deze bewoners niks, daarmee is een gesprek met hen 
ook niet nodig, dit zou onnodige onrust veroorzaken.

6) Dient het Wijk Steun Punt op de locatie Olympiastaete niet te worden behouden 
of een dicht bijzijnde alternatieve oplossing te worden geboden?

Het wijksteunpunt waar u op doelt betreft de algemene ruimte in 
Olympiastaete die als open inloop en ontmoetingsplek beschikbaar is voor 
bewoners en omwonenden. Deze blijft gehandhaafd.

7) Heeft de gemeente hier geen Zorgtaak tot behoud van de rechten van de 
betreffende bewoners?

De gemeente heeft hierin geen zorgtaak. De zorg met betrekking tot de 20 
intramurale plaatsen betreft zorg in het kader van de Wet Langdurige zorg.
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Hiervoor is het zorgkantoor (zorgverzekeraar CZ) verantwoordelijk. 
Vivantes en Zuyderland voeren dan ook met het zorgkantoor hierover de 
gesprekken en het zorgkantoor dient hiermee in te stemmen.
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