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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.

Beleid

Datum 8  januari 2018

Op 7 november 2017 ontving u een kopie van de brief aan de Inspectie voor Gezondheids-
zorg. Hierin stonden meerdere signalen die de gemeente bereikten over de verpleeghuizen
Huis aan de Poel en Klaasje Zevenster van Stichting Brentano. Deze brief is als bijlage
toegevoegd.

Inmiddels heeft de inspectie geantwoord. De inspectie ziet geen aanleiding de melding op
casusniveau te onderzoeken, omdat de signalen volgens de inspectie vooralsnog niet wij-
zen op een situatie die voor de veiligheid van cliënten of de zorg in het algemeen een ern-
stige bedreiging betekent of kan betekenen. De inspectie heeft de door Amstelveen ge-
stuurde informatie als signaal opgeslagen om indien nodig te kunnen gebruiken bij hun
verdere toezicht op de betreffende verpleeghuizen. Voor de volledige reactie van de in-
spectie verwijs ik naar de bijlage.

Gezien het belang voor onze kwetsbare inwoners blijf ik op uw verzoek de situatie in deze
verpleeghuizen op de voet volgen. Mijn waardering wil ik nadrukkelijk uitspreken  het ver-
plegend en verzorgend personeel dat ondanks alles hun uiterste best blijven doen voor de
bewoners.

Bij nieuwe ontwikkelingen breng ik u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Herbert Raat
Wethouder Zorg

Bijlage:     2

CC: Stichting Brentano, Zorgkantoor Z&Z

Betreft Reactie Inspectie op signalen over Huis aan de Poel en Klaasje Zevenster

Geachte leden van de gemeenteraad,








