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Geachte directie, 
 
Anderhalve week geleden ontvingen wij via een brief van de bewoners van uw vestiging aan de Selma 
Lagerlöfweg het verontrustende bericht dat u de complexe en gespecialiseerde zorg aan onze 
inwoners op deze locatie vanwege een personeelstekort niet langer kunt garanderen en dat u 
voornemens bent (een fors deel van) de bewoners te laten verhuizen naar andere zorglocaties.  
 
Deze boodschap is als een bom ingeslagen bij de bewoners. Zij hebben de grote zorgen over hun 
toekomst ook met ons gedeeld tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag. Deze mensen 
hebben op deze locatie en in de omgeving van uw vestiging alles opgebouwd om echt een kwalitatief 
leven te leiden. Dat dreigt hun nu te worden ontnomen. Zij hebben aangegeven hierdoor volledig uit 
het veld te zijn geslagen. Dit heeft ons zeer geraakt. 
 
Wij delen hun bezorgdheid en zijn diep onder de indruk hoe zij de situatie verwoorden en hoe zij voor 
hun belang strijden. De door u gegeven zorg valt niet onder verantwoordelijkheid van ons 
gemeentebestuur, maar wij hebben en voelen wel een zorgplicht en verantwoordelijkheid voor het 
algemene welzijn voor deze inwoners.  
 
Via deze brief spreken wij onze zorg uit over deze ontwikkeling en over de impact ervan op het 
persoonlijk leven van onze inwoners. Het leven van uw cliënten bestaat immers uit meer dan het 
ontvangen van passende zorg. Het gaat voor deze mensen juist ook om het normale leven dat ze 
hebben opgebouwd in Woerden, om hun zinvolle dagbesteding, om de sociale contacten die ze met 
elkaar en in de naaste omgeving hebben en om een prettige leefomgeving met tal van voorzieningen. 
Kortom, dit raakt rechtstreeks de kwaliteit van hun persoonlijke leven.  
 



Wij doen derhalve een dringend beroep op u om er vanuit uw verantwoordelijkheid alles aan te doen 
om wél op deze locatie zorg te blijven bieden aan deze bewoners, zodat zij in hun veilige en 
vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, samen met hun huisgenoten en midden in de 
Woerdense samenleving.  
 
De wijze waarop de communicatie is verlopen met inwoners en met de gemeente heeft ons bovendien 
verwonderd. Wij zijn van mening dat u uw bedrijfsmatige vraagstuk niet kunt verschuiven naar onze 
inwoners. Voor uw bewoners én hun naasten – van wie sommigen zich in Woerden hebben gevestigd 
enkel om dicht bij deze locatie te kunnen wonen – is het een zeer ingrijpend en persoonlijk vraagstuk. 
Wij willen u dan ook dringend verzoeken hier in het vervolg van de gesprekken recht aan te doen door 
naaste familie van de bewoners te betrekken. 
Verder heeft u ons college nadien niet spoedig uit eigen beweging op de hoogte gesteld van deze 
situatie. Mede gezien ons opdrachtgeverschap aan uw stichting voor andere vormen van zorg, heeft 
dit ons bevreemd.    
 
De wethouder heeft ons geïnformeerd over een gesprek tussen u en een afvaardiging van ons college 
dat vorige week heeft plaatsgevonden. Wij maken graag van de gelegenheid gebruik om bij het 
vervolggesprek met een kleine vertegenwoordiging uit ons midden aan te schuiven. Daarin praten we 
graag met u verder over de mogelijkheden van continuering van de zorg op uw vestiging aan de 
Selma Lagerlöfweg. 
 
De voltallige gemeenteraad van Woerden, 
namens deze, 
 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer     drs. M.J.W. Tobeas   
burgemeester      griffier   
 

 

 

Kopie aan: 

- De heer V. Groot, voorzitter lokale cliëntenraad Stichting Reinaerde, locatie Selma 
Lagerlöfweg; 

- Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 
- Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
- College van burgemeester en wethouders 

 

 
 
 
 
 
 


