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Geachte mevrouw, mijnheer,

Vraag 1:
Wanneer was Mosae officieel voor het eerst op de hoogte van een aanwijzing?
Antwoord 1:
Mosae heeft op 7 november 2019 de definitieve (officiële) aanwijzing ontvangen.

Vraag 2:
Had Mosae al een eerste concept rapport met een mogelijke aanwijzing van de Inspectie liggen op
het moment dat de gemeenteraad op bezoek ging bij Mosae? Zo ja, waarom is dit niet
gecommuniceerd?
Antwoord 2:
Op 23 oktober, dus voorafgaand aan de raadsinformatiebijeenkomst van 31 oktober, heeft Mosae
een voorlopige rapportage ontvangen van de Inspectie (IGJ). In deze rapportage stond dat de IGJ
overwoog Mosae een aanwijzing te geven. Mosae was toen nog indringend in gesprek met de IGJ
over de mogelijke negatieve gevolgen van deze aanwijzing. Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst
kon de Raad van Bestuur daarom alleen met zekerheid vertellen dat het Verscherpt Toezicht niet
zou worden opgeheven.

Vragen ex art. 47 RvO
inzake

Onderstaand treft u de beantwoording aan van de vragen die uw fracties PvdA, PVM, Groep Gunther,
PVV, SAB, 50PLUS, LPM, Groep Maassen, Groep Lurvink gesteld hebben in het kader van artikel 47
van het Reglement van Orde. Onderstaande beantwoording is tot stand gekomen in afstemming met
de Raad van Bestuur van Mosae Zorggroep.

Vraag 3:
Wanneer bent u als wethouder op de hoogte gesteld van een mogelijke aanwijzing?
Antwoord 3:
Ik ben hiervan op de hoogte gesteld op 1 november jl. Ik heb hierover toen direct met u
gecommuniceerd in de RIB1 van 1 november.
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Vraag 4:
Wat betekent deze opnamestop voor mensen in Maastricht die naar een verpleegtehuis moeten?
Worden die mensen elders opgevangen? Waar is dat dan? Kan er sprake van zijn dat mensen
langer thuis moeten blijven wonen? Kan dat ook in alle gevallen?
Antwoord 4:
De opnamestop betekent dat mensen langer moeten wachten of moeten kiezen voor een andere
zorgaanbieder dan in eerste instantie gewenst. In Maastricht kan dit bijvoorbeeld Envida zijn. Maar in
geval van nood, als een spoedopname aan de orde is, is het ook mogelijk dat verder weg gezocht
wordt naar een (tijdelijke) geschikte plek. Uiteindelijk hebben alle zorgcentra hetzelfde doel, namelijk
het bieden van kwalitatief goede en veilige zorg aan de bewoners. Maar uiteraard is dit geen
wenselijke situatie voor onze inwoners en hun mantelzorgers die graag in Maastricht willen blijven.
Zolang het nog mogelijk is om met hulp thuis te blijven wonen, zullen thuiszorgmedewerkers,
eventueel aangevuld met Wmo-ondersteuning ervoor zorgen dat dit zo goed mogelijk verloopt. Ook
indien mensen op de wachtlijst staan voor een verpleegtehuis.

Vraag 5:
Gaat u als wethouder nu steviger een vinger aan de pols houden?

Vraag 6:
Bent u het met ons eens dat de situatie zo ernstig is, dat is dit ons als volksvertegenwoordigers en u
als stadsbestuur ook rechtstreeks raakt?
Antwoord 6:
Ja. Daarom doe ik alles dat binnen mijn invloedsfeer ligt om bij te dragen aan een oplossing. Ik houd
de raad zo veel en proactief mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen en mijn eventuele stappen.

Vraag 7:
Heeft dit ook gevolgen voor de onderhandelingen met Sevagram? Wat is de laatste stand van zaken
van de onderhandelingen met Sevagram?
Antwoord 7:
Sevagram is op de hoogte van de inhoud van het recente rapport van de IGJ. Dit heeft Sevagram er
niet van weerhouden om in de afgelopen weken, samen met Mosae, toe te werken naar een
intentieovereenkomst om Mosae te laten opgaan in Sevagram. Deze intentieovereenkomst is op 4
december ondertekend. Zie hiertoe bijgevoegd persbericht d.d. 4 december dat beide organisatie
vandaag hebben doen uitgaan.
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Antwoord 5:
Zoals ik telkens heb aangegeven in mijn communicatie richting de raad, kijk ik zeer serieus naar
deze situatie, ben en blijf ik nauw in gesprek met Mosae Zorggroep en blijf ik zoeken naar manieren
om invloed uit te oefenen. Dit is niet gemakkelijk omdat de gemeente, zoals u weet, formeel geen
positie heeft in het kader van intramurale Wlz-zorg.

DATUM

22 november 2019

Sevagram heeft echter reeds voorafgaand aan het tekenen van deze intentieovereenkomst
aangeboden om Mosae de komende maanden te helpen de kwaliteit en kwantiteit van de personele
bezetting op orde te krijgen en daarmee de kwaliteit van zorg te verbeteren.
In aanvulling op mijn antwoorden bij vraag 5 en 6 wil aangeven dat ik deze stap als een positieve
ontwikkeling zie voor de bewoners van de verzorgingstehuizen van Mosae, hun mantelzorgers en
het personeel. Ik blijf het vervolgtraject dat nu in gang wordt gezet nauwlettend volgen.

Vraag 8:
Wat gaat u doen om de onrust onder cliënten, familie en personeel weg te nemen, want wij kunnen
ons voorstellen dat zo’n aanwijzing hard aankomt en mensen zich zorgen maken over de kwaliteit
van de zorg en de toekomst.

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,
Wethouder Zorg, Welzijn, Gezondheid en Diversiteit,

Mara de Graaf.
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Antwoord 8:
Hier is primair een rol voor Mosae weggelegd. Mosae is constant in gesprek met bewoners en
mantelzorgers. Mosae hecht eraan te melden dat zij in deze gesprekken vooral horen dat zowel
bewoners als mantelzorgers niet nadrukkelijk ervaren dat de zorg kwalitatief niet op orde is.
Ook de zorgmedewerkers zijn/blijven gedreven en voelen zich zeer betrokken, wat hen motiveert om
alles in het werk stellen om het de bewoners naar de zin te maken, aldus Mosae Zorggroep.
En mochten bewoners besluiten dat ze Mosae alsnog op dit moment willen verlaten, dan ondersteunt
Mosae hen bij het zoeken naar een andere oplossing.

