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Bijgevoegde bijlage(n):
Beantwoorden raadsvragen mw. I. Wojtal van de PvdA over de voorgenomen sluiting van
de PAAZ Terneuzen.

MOTIVERING

Op voorstel van het college van burgemeester en wethouders
Beslist het volgende:

VOORSTEL
Besluitpunt 1:
De raad neemt de beantwoording van de raadsvragen van het raadslid mw. I. Wojtal van de PvdA
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voor kennisgeving aan.
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Beantwoorden raadsvragen mw. I. Wojtal van de PvdA over de voorgenomen sluiting van de PAAZ Terneuzen.
Kenmerk:
161431
Afdeling:
Samenleving
Portefeuillehouder: C.L. Liefting

Vraag (art. 39 Reglement van Orde)

de voorzitter van de Raad
VRAGEN RAADSLID / FRACTIE: Ingrid Wojtal/ PvdA
ONDERWERP: voorgenomen sluiting PAAZ Terneuzen
TOELICHTING:
Reeds voor het verschijnen van het rapport Zorg in Zeeland is een begin gemaakt met de afbouw van
bedden in de curatieve ggz met o.a. de sluiting van het Hostel in 2013, ten behoeve van de ambulantisering. Tevens heeft ZorgSaam/Emergis, samen de maatschap RGC, een aantal zeer gekwalificeerde
psychiaters zien vertrekken naar elders, waardoor men over moest gaan tot de inhuur van interim
psychiaters. Ook moest er een interim directie aangesteld worden. Door deze problemen nam de
financiële druk toe. De vergunninghouder PAAZ, ZorgSaam, verkeert inmiddels financieel in zwaar
weer. Het vermoeden ontstaat dat de sluiting van de PAAZ grotendeels aan deze financiële problemen ten grondslag ligt. Het rapport “Zorg in Zeeland” maakt melding van 4 grote werkstromen,
waaronder de inrichting van een toekomstbestendige GGZ infrastructuur, met inrichting van de zorg
op (boven)regionaal niveau. Boven tussen haakjes geeft nog een opening voor een gedegen opvang
in Terneuzen voor personen in crisis of verwarde mensen die een gevaar zijn voor zichzelf en de omgeving. In tegenstelling tot de sluiting van de PAAZ in Vlissingen, heeft dit in Terneuzen wel degelijk
gevolgen voor betrokkenen in de regio. Overbrengen naar Goes is een extra belasting voor de patiënt
en hun naasten, die op deze manier gedwongen worden voor het maken van extra (reis en
tol)kosten. Voor de 30 medewerkers is er geen vooruitzicht op passend werk. Voor een risicoregio
als Zeeuws Vlaanderen is het niet verantwoord tot algehele sluiting van de PAAZ over te gaan.

Vragen (art. 39 RvO)
1

2

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

A. Onlangs bent u door onze frac- 1
tie op de hoogte gesteld van
de voorgenomen sluiting van
de PAAZ. Wij hebben u opgeroepen alles in het werk te
stellen om deze sluiting te
voorkomen. Welke acties heeft
u tot op heden ondernomen?
En welke gaat u ondernemen?
B. In het tijdsplan is er nog onderhandelingsruimte, echter
de sluitingsdatum 1-1-16 lijkt al
vast te staan. Hoe verklaart u
dit?
Bent u bekend met de risico’s die onze regio mogelijk gaat lopen doordat
personen in crisis of (ernstig) verwarde mensen door de sluiting van de
PAAZ niet binnen een bepaalde tijdspanne geholpen kunnen worden? Zo
ja, welke risico’s zijn dit?

2

A. Wij zijn in overleg met de directies van ZorgSaam en Emergis om de voorgenomen sluiting
van de PAAZ in Terneuzen te bespreken én
indien mogelijk te voorkomen. Wij hebben met
genoemde partijen besproken dat wij een
‘maatschappelijk verantwoorde’ handelwijze
verwachten, gezien de impact die sluiting van
de PAAZ in de samenleving kan hebben.
B. Op dit moment is sprake van een voorgenomen besluit waar de betrokken ondernemingsraden nog mee in moeten stemmen. Mede daardoor is het mogelijk dat het (tijd)plan
nog wordt aangepast.
Ja, die risico’s zijn ons bekend. Te denken valt
onder andere aan het veroorzaken van overlast, een mogelijke toename van (gewelds)incidenten, als ook fysieke en psychische gevolgen voor de personen zelf.
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Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

3

3

4

Niet alleen de patiënt zelf, maar ook
de omgeving loopt risico. Bent u bereid door in te stemmen met de sluiting van de PAAZ deze risico’s te nemen?

De gemeente heeft geen formele rol in de besluitvorming omtrent de sluiting van de PAAZ,
waardoor er geen sprake is van instemming
onzerzijds. Zoals gezegd hebben wij wel onze
bezorgdheid geuit over de mogelijke gevolgen
van sluiting van de PAAZ in Terneuzen.

A. Er wordt ingezet op uitbreiding 4
van de behandeling thuis. Juist
de thuissituatie kan in grote
mate bijdragen bij het ontstaan
van een crisis. Het is een utopie om te denken dat hiermee
een sluiting van de PAAZ opgevangen kan worden. Het
aantal zelfdodingen zal hierdoor mogelijk stijgen. Is hieromtrent gedegen en onderbouwd onderzoek bekend?
B. Is de kijk en mening van de
personeelsleden meegenomen
in dit voorgenomen besluit?

A. Dat is ons college niet bekend.

B. Voor zover wij weten niet. De ondernemingsraden kunnen nu hun reactie geven op
het voorgenomen besluit en daarin de mening
van de medewerkers meenemen.

Datum vragen: 7 augustus 2015

Datum antwoorden:
Verzonden:

Namens deze(n)

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,

Raadsgriffier gemeente Terneuzen

2

secretaris,

burgemeester,

F.M.L. Lauret RA

J.A.H. Lonink
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