Aan het College van burgemeester en wethouders
Postbus 18
6130 AA Sittard
Betreft : Vragen ex Art 37 van het Reglement van Orde inzake “Aanleunappartementen Olympiastaete”.
Ref
: SPA/2018/37/02
Datum : 11 maart 2018
Geacht College,
In een gesprek met een bewoner van de Prof.Oudflat hoorde SPA afgelopen week dat Vivantes zich gaat terugtrekken uit
Olympiastaete en het gehele pand gaat toekomen aan Zuyderland. De directrice van Vivantes heeft de Cliëntenraad
geïnformeerd over deze wijziging. Hierbij werd opgemerkt dat het Wijksteunpunt door Zuyderland in Olympiastaete hier
niet verder mag gaan. Tevens mogen er geen activiteiten (door de Cliëntenraad ondersteund en georganiseerd door 35
vrijwilligers welke niet op de hoogte zijn gebracht) meer worden uitgevoerd in de apart hiervoor gecreëerde ruimte.
Olympiastaete bestaat momenteel uit:
 Intramurale verzorging door Vivantes en Zuyderland
 Inleun-appartementen in hetzelfde gebouw van Olympiastaete
 Aanleun-appartementen buiten het gebouw in de Prof.Oudflat.
Het betreft de mensen van de Inleun-appartementen en de Aanleun-appartementen welke bij de oprichting van
Olympiastaete in een samenwerkingsverband tussen Vivantes, Zo-Wonen en de gemeente zijn gerealiseerd.
In de nieuwe situatie per 1 juli 2018 zouden in ieder geval de mensen van de aanleunappartementen zijn aangewezen op
zorgverlening vanuit het Bloemenhof Zorgcomplex op de Lindenheuvel welke op verre afstand gelegen is waardoor de te
verlenen zorg ernstig in gevaar komt. Vivantes beloofde de bewoners “Aangenaam wonen met zorg in de nabijheid”!
SPA heeft daarom de volgende vragen aan het College:
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 ?
2) Welke voorwaarden zijn destijds door de gemeente samen met Zo-Wonen en Vivantes vastgesteld?
3) Wat zijn de afspraken uit het verleden tijdens realisatie en bewoning waard en door wie kunnen
deze afspraken zomaar worden gewijzigd?
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?
5) Dienen de bewoners van de Inleun- en de Aanleunappartementen niet direct in het overleg van
wijzigingen te worden betrokken bij zón grote wijziging?
6) Dient het Wijk Steun Punt op de locatie Olympiastaete niet te worden behouden of een dicht bijzijnde
alternatieve oplossing te worden geboden?
7) Heeft de gemeente hier geen Zorgtaak tot behoud van de rechten van de betreffende bewoners?
Vanwege de korte periode tot 1 juli 2018 waarbij alles in werking zal treden, vragen wij u deze vragen spoedig te
beantwoorden teneinde de ‘grote onzekerheid’ bij de betroffen mensen weg te nemen.
Jack Renet,
Raadslid Samen Politiek Actief - SPA

