SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Artikel 37 Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad.

Registratie: SV 2019-4

Datum: 27 augustus 2019

Steller vragen: Mevr. L. Vossen, Dhr. F. v.d. Kerkhof (beiden fractie Algemeen Belang)

Onderwerp:
Uitblijven van tijdige huishoudelijke ondersteuning via Sociaal Team Asten

Het college wordt verzocht de volgende vragen mondeling te beantwoorden:
Is het college ervan op de hoogte dat bewoners van Asten via de WMO wetgeving een beroep
kunnen doen op Huishoudelijke ondersteuning?
Is bekend bij het college dat bij meerdere inwoners van Asten adequate huishoudelijke hulp in
een acute situatie is uitgebleven.
Is het college het eens met ons dat dit niet had mogen gebeuren en dat dit in de toekomst
nooit meer mag gebeuren?
Wat gaat het college ondernemen om huishoudelijke hulp in een acute noodsituatie tijdig en
binnen een realistisch tijdsspanne te realiseren?

Toelichting:
Twee voorbeelden:
1. Zie ED 13 augustus 2019 (maar wie let er dan op Dora?). Een 75 jarige Astenaar wordt
met spoed opgenomen in het ziekenhuis en moet zijn hulpbehoevende vrouw
achterlaten. Er is geen achtervang.
2. Een 80 jarige vrouw uit Asten heeft op 9 juli j.l. een fietsongeluk en loopt hierbij een
zwaar verbrijzelde breuk op in haar bovenarm. Op 24 juli j.l. wordt mevrouw
geopereerd. Na drie dagen komt mevrouw terug uit het ziekenhuis, heeft ondraaglijke
pijn en kan niets doen met haar arm. Haar man is al gedurende twee jaren
dementerend en kan haar niet meer helpen. Haar ene zoon is woonachtig in ver
buitenland en haar andere zoon is ondernemer in de regio Rotterdam en kan, na een
paar dagen van alles geregeld te hebben, niet langer meer blijven. Voor 1 augustus is
een afspraak gemaakt met een maatschappelijk werker van Social Team. Die deelt
mee dat hulp pas beschikbaar is na 6 tot 8 weken. Mevrouw zegt dat ze er vanaf ziet
omdat hulp nu nodig is en niet meer na zo’n lange periode. Hoewel mevrouw nu nog
steeds een hulp zou kunnen gebruiken voor een boodschap of voor het opmaken van
het bed gaat het gelukkig weer redelijk goed met haar. Wel voelde mevrouw zich erg in
de steek gelaten door de instanties.
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