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Aan de leden van de gemeenteraad

Disclaimer: deze brief is ongetekend op pers-
portal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen
rechten worden ontleend. Alleen de onderteken-
de schriftelijke versie is bindend.

V&R

Datum 12 april 2016

Recent heb ik een brief geschreven aan de 2e Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn
en Sport over de familie Woudstra. De situatie van deze familie is inmiddels opgelost (VWS
heeft geregeld dat mevrouw een brief van de CAK ontvangt waarin staat dat zij geen eigen
bijdrage verschuldigd is vanaf 1-1-2016 omdat de zorg gestopt is).

Inmiddels hebben circa tien andere inwoners van Amstelveen aangegeven vergelijkbare
problemen te hebben. Met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heb ik af-
gesproken dat wij hun gegevens mogen doorgeven zodat onderzocht kan worden of ook
hier een oplossing mogelijk is. In de bijlage leest u mijn brief aan VWS hierover.

Ik houd u op de hoogte mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Met vriendelijke groet,

Herbert Raat
Wethouder Zorg

Bijlagen Brief aan dhr. van Koesveld, directeur Zorgverzekeringen en plaatsvervangend
directeur-generaal Langdurige Zorg bij het ministerie van VWS

Betreft Brief aan VWS over WLZ-situaties inwoners

Geachte leden van de gemeenteraad,
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Brief aan VWS

V&R

Datum 12 april 2016
Ons kenmerk Z-2016/016804

Hartelijke dank voor het prettige gesprek op 30 maart jl. en uw inspanningen bij het op-
lossen van de situatie van de familie Woudstra. Tijdens ons telefoongesprek heeft u mij
gevraagd inwoners in vergelijkbare situaties als die van de familie Woudstra bij u te mel-
den, zodat de staatssecretaris na kan gaan wat hij ook voor deze inwoners kan doen. Ik
heb mijn gemeenteraad laten weten hoe positief ik ben over de ondersteuning die de
staatssecretaris Amstelveners biedt.

In de bijlage vindt u de betreffende gegevens van inwoners die zich bij mij gemeld hebben
(deze bijlage is in de openbare versie verwijderd, in verband met de privacy van de be-
trokkenen). De situaties van deze inwoners hebben wij niet inhoudelijk gecontroleerd, om-
dat de gemeente niet over de volledige WLZ-dossiers van deze inwoners beschikt. Mochten
wij de komende periode benaderd worden door meer inwoners, dan laten wij u dit weten.

Voor (desgewenst) meer informatie verzoek ik u contact op te nemen met onze strategisch
adviseur zorg, welzijn en Wmo, dhr. P. Boers (020-5404125, p.boers@amstelveen.nl)

Dank alvast voor uw inspanningen.

Met vriendelijke groet,

Herbert Raat
Wethouder Zorg gemeente Amstelveen

CC: Familie Woudstra, aangemelde inwoners, gemeenteraad (allemaal exclusief de inwo-
nergegevens zoals opgenomen in de bijlage)

Betreft Vervolgproces hulp bij Kafka-situaties

Geachte heer Van Koesveld,


