
Artikel 41 vragen over tekort aan plaatsen voor verpleegbehoeftige ouderen 

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders Ridderkerk (RvO, artikel 41) 

Datum 

26 juli 2022 

Onderwerp 

Tekort aan plaatsen voor verpleegbehoeftige ouderen  

Vragensteller 

Cora van Vliet en Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk (EvR) 

Vragen 

Artsen in Ridderkerk worden sinds enige jaren geconfronteerd met problemen bij de opname van 

verpleegbehoeftige ouderen. Dit is een landelijk probleem; dat is ons bekend. Echter meer dan 

een jaar geleden hebben een aantal Ridderkerkse artsen een noodkreet afgegeven aan de 

gemeente dat zij soms uren bezig zijn met het rondbellen of er ergens bedden beschikbaar zijn. 

Dit gaat ten koste van de zorg van deze ouderen, al hun overige patiënten en het werkt zeer 

frustrerend voor artsen. Tot op heden hebben zij geen terugkoppeling en/of een oplossing van de 

gemeente ontvangen.  

Het probleem voor onze artsen én de verpleegbehoeftige ouderen is nog steeds niet opgelost.  

In Rotterdam is de organisatie verwijshulp 010 opgericht om met enkele muisklikken te zien waar 

bedden beschikbaar zijn in de regio. Ridderkerks zorginstellingen met beschikbare bedden 

worden dan ook getoond. Gemeente Ridderkerk zelf is daarbij niet aangesloten. Echt voor 

Ridderkerk heeft daarom de volgende vragen: 

1. Kunt u aangeven waarom de bovengenoemde artsen tot op heden nog geen reactie van de 

gemeente hebben ontvangen nadat zij de gemeente op de hoogte hebben gesteld van hun 

problemen met zorgbehoeftige ouderen? 

2. Kent u de organisatie verwijshulp 010? En zo ja, kunt u aangeven waarom Ridderkerk daarbij 

niet is aangesloten? 

3. Is het mogelijk om Ridderkerk in de toekomst daar wel bij aan te sluiten, opdat artsen en onze 

Ridderkerkse zorgbehoeftige ouderen eerder geholpen kunnen worden? 

4. Als dit niet mogelijk is, kunt u motiveren waarom niet? En kunt u aangeven hoe het probleem 

dan wél verholpen kan worden? 

5. Als het wél mogelijk is, kunt u aangeven wanneer dit gerealiseerd is en wat daarvoor nodig is? 



6. Is de gemeente bereid samen te werken met de Ridderkerks artsen, zorgverzekeraars en 

eventueel andere organisaties om tot een duurzame oplossing te komen? Zo nee, motiveer uw 

antwoord. 

7. Kunt u de gemeenteraad op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom plaatsing 

verpleegbehoeftige ouderen door de raad bijvoorbeeld elk kwartaal een raadsinformatiebrief te 

sturen met de voortgang? 

Gelet op het bepaalde in artikel 41 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 

schriftelijke beantwoording van deze vraag.  

Wilt u daarbij zo vriendelijk zijn om alle vragen afzonderlijk te beantwoorden en niet te volstaan 

met een algemeen antwoord. 
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