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ONDERWERP

Kort Geding Zeeuwse Gronden

Geachte leden van de fractie van PvdA, GL en POV, geachte leden van de raad,

Zeeuwse Gronden (ZG) heeft op 19 december 2016 aangegeven de deelovereenkomst 
Beschermd Wonen niet te tekenen. Op 22 december 2016 werd het proces van Bestuurlijk 
aanbesteden afgerond, waarbij 21 zorginstellingen wél de deelovereenkomst tekenden. 
Hierdoor is ZG niet langer één van de contractpartijen, waardoor er ook geen financiering 
meer plaatsvindt vanuit de centrumgemeente.

Vanuit onze zorgverantwoordelijkheid voor de cliënten van beschermd Wonen hebben wij 
vastgesteld dat de zorg voor de cliënten mogelijk in gevaar komt. Reden om in kort geding te 
eisen dat de bestaande zorg voor de cliënten wordt gecontinueerd tot 1 juli aanstaande en 
daarnaast dat alle zorgdossiers worden overgedragen. Dit laatste om de andere 
zorgaanbieders in de gelegenheid te stellen hun vervangend zorgaanbod op de vraag af te 
kunnen stemmen.

Wij delen uw zorg voor kwetsbare cliënten, dat is juist de reden om in kort geding te eisen 
wat hiervoor is aangegeven.

Zorgen voor een oplossing buiten de rechter om is nu niet meer aan de orde. Dat had plaats 
moeten vinden aan de bestuurlijke overlegtafels. Het overleg aan deze tafels heeft van mei 
tot en met december 2016 plaatsgevonden. Daarvan heeft ZG geen gebruik gemaakt 
Bovendien, de andere zorgaanbieders zullen ons houden aan de contracten die wel 
getekend zijn. Ook zullen de contractspartijen ons houden aan de verdeling van het 
uitvoeringsbudget voor 2017, dat in december 2016 aan de partijen is meegedeeld.

Inmiddels heeft de gemeente Terneuzen aangegeven het niet eens te zijn met de stap die 
wij hebben gezet en ons eveneens in kort geding o.a. gevraagd de basisovereenkomst 
gestand te doen. De gemeenten Veere, Middelburg, Hulst, Borsele en Sluis hebben ons per 
brief verzocht om het kort geding in te trekken, zij verwijzen daarbij naar het standpunt van 
Terneuzen. Wij kunnen vanuit onze verantwoordelijkheid voor de zorg aan de cliënten hier 
niet aan tegemoet komen.
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Wij wachten de uitspraak in het kort geding, dat op 7 februari 2017 wordt gehouden, af. Wij 
wensen hierbij op te merken dat wij enigszins terughoudend zijn met het 
corresponderen/informeren hierover. Dit juist vanuit onze zorg voor de cliënten, waarbij wij 
onrust willen voorkomen.

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissir; 
de secretaris, de burgerffeester,

drs ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar
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