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Geachte mevrouw Peters en heer Van den Kieboom, 

Op 15 juni 2015 heeft u een brief gezonden aan het college van Burgemeester en Wethouders met hierin enkele vragen. 

De reactie op uw vragen vindt u hieronder. Graag wil ik op voorhand aangeven dat niet alle vragen op de juiste plek 

gesteld zijn. 

1. Bent u op de hoogte van de zorgen van de Verpleegkundigenvereniging V&VN? 

Antwoord: 

Ja, ik ben hiervan op de hoogte. De beroepsvereniging V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland) heeft 

zorgen over het groeiende tekort aan verpleegkundigen, met name in de wijkverpleging. De landelijke en lokale media 

besteedden onlangs aandacht aan dit onderwerp. 

2. Zo ja, deelt u deze zorgen? 

Antwoord: 

Sinds 1 januari 2015 valt de verantwoordelijkheid voor de (financiering van de) wijkverpleging onder de zorgverzekeraar. 

Vorig jaar was nog een overgangsjaar. Met deze wijziging, komt wijkverpleging onder het basispakket van de 

zorgverzekeringswet te vallen. Hiermee zijn mensen dichtbij huis verzekerd van goede zorg. De zorgverzekeraars kopen 

de zorg direct in bij de zorgaanbieders. De gemeente heeft hier geen rol in. Er is dus geen directe invloed op deze gelden 

en de zorg die hiervoor ingekocht wordt. Door de nieuwe structuur beschikken wij zelf niet over informatie die de zorgen 

van de beroepsvereniging onderschrijven of weerleggen. Wel hebben wij overleg met diverse partners op het gebied van 

zorg, en hierbij zijn deze zorgen niet geuit. In toekomstige gesprekken zullen wij de inhoud van deze brief aan de orde 

stellen. 

3. Is of dreigt er ook in Bergen op Zoom nu en in de toekomst een tekort aan hoogopgeleide verpleegkundigen in de 

wijk? 
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Antwoord: 

Bij vraag twee is de verandering in de organisatiestructuur beschreven. Hierdoor beschikken wij als gemeente niet over 

de informatie of er een tekort is aan wijkverpleegkundigen en of dit mogelijk in de toekomst zal ontstaan. Tijdens de 

overleggen met diverse (lokale) partners zijn deze signalen ook niet naar voren gekomen. Zoals benoemd, zal dit 

onderwerp onze aandacht hebben in de contacten met deze partners. 

4. Zo ja, welke consequenties zal dit hebben voor de kwaliteit van de wijkzorg en de toegevoegde taken aan de 

wijkverpleegkundige? 

Antwoord: 

Zie beantwoording van vraag 2 en 3. 

5. Is het college bereid, indien er inderdaad sprake is van de eerder geschetste zorg, hierover in gesprek te gaan met het 

werkveld, zorgaanbieders en andere belangrijke actoren in het zorgveld? 

Antwoord: 

Zoals eerder vermeld heeft de gemeente geen directe rol op dit terrein. Naar aanleiding van de brief die u gezonden 

heeft, zal dit onderwerp in ieder geval meegenomen worden in de reguliere overleggen tussen de gemeente, aanbieders 

en zorgverzekeraar VGZ. Mocht er vanuit het werkveld behoefte aan zijn dat de gemeente aansluit bij een overleg, dan 

zijn wij zeker bereid om met deze partners in gesprek te gaan. Uiteraard dient hierbij aandacht te zijn voor ieders rol. 

6. Als dit probleem inderdaad in Bergen op Zoom aan de orde is of in de toekomst aan de orde dreigt te komen, welke 

maatregelen is het college dan van plan te nemen? 

Antwoord: 

Gezien de beantwoording op de eerdere vragen, is het niet aan de gemeente om maatregelen te nemen op dit specifieke 

vraagstuk, maar aan de verantwoordelijke partners binnen de zorg. 

7. In hoeverre ziet u hierbij een taak weggelegd voor het Care Innovation Center in Roosendaal? 

Antwoord: 

Het Care innovation Center (CIC) maakt zich hard voor zorginnovatie. Het CIC is gevestigd in Roosendaal en is een 

initiatief van de regio West-Brabant. De zorgsector is sterk in beweging. Wet- en regelgeving veranderen, cliënten blijven 

langer thuis wonen. Men wil 'meer doen met minder'. Dit vraagt om innovatie. Samen met de gemeenten Roosendaal en 

Breda heeft Bergen op Zoom een intentieovereenkomst getekend om zorg, creatieve industrie en biobased economy met 

elkaar te verbinden in zogenaamde cross sectorale uitwisselingen. Dat wil zeggen dat het project niet beperkt blijft tot 

zorg alleen, maar dat een combinatie gemaakt worden met andere economische sectoren. 

Het CIC is een proeftuin voor zorginnovaties en kijkt daarnaast naar ontwikkelingen die beroepsveranderingen in de 

toekomst noodzakelijk maken. Het Regionaal platform Arbeidsmarkt (RPA) West-Brabant houdt de regionale 

arbeidsmarktontwikkelingen binnen West Brabant bij en weet waar fricties tussen vraag en aanbod zich voor zullen doen. 

8. Bent u bereid in het belang van patiënten/cliënten in onze gemeente stappen te ondernemen, in het kader van de 

samenwerking van de drie O's, om met het onderwijs en de zorgondernemers in overleg te treden om de problemen, 

zoals die door V&VN worden benoemd, in gezamenlijkheid tot een oplossing te brengen, dan wel problemen in de 

toekomst te voorkomen? 



Antwoord: 

Ja hiertoe ben ik zeker bereid, mits dit opgepakt wordt vanuit een van de direct belanghebbenden. 

Vragen? 

Mochřu over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met dhr. S.P.M. Verstraten, 

bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277726. 
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I 
Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom 

Wethouder. 


