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Motie betreffende de inzet van wijkverpleegkundigen 

De raad van Krimpen aan den IJssel, in vergadering bijeen op donderdag 10 november 2011 ter be
spreking van de (meerjaren)begroting 20122015, 

Constateert: 
dat mede als uitwerking van de motie van het Tweede Kamerlid Hamer er vanuit het Rijk in toe

nemende mate belang wordt gehecht aan de totstandkoming van samenhangende zorg in wijken 
middels de inzet van wijkverpleegkundigen; 
dat in diverse gemeenten in het kader van het project Zichtbare Schakel goede ervaringen zijn 
opgedaan met de herintroductie van wijkverpleegkundigen; 
constateert dat in het Krimpense WMObeleid nog geen expliciete aandacht wordt gegeven aan de 
mogelijke inzet van wijkverpleegkundigen; 

Overweegt: 
dat een wijkverpleegkundige veel taken in een kan uitvoeren bij cliënten thuis, variërend van 
zwaardere verpleegkundige handelingen tot lichtere verzorgende taken, terwijl de huidige 
thuiszorg daar verschillende medewerkers voor stuurt; 
dat een wijkverpleegkundige ook taken als signalering, advisering en coördinatie op zich kan 
nemen, waardoor cliënten beter kunnen worden ondersteund bij het beantwoorden van een 
hulpvraag; 
dat steeds meer zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten worden overgeheveld, waar onder 
begeleiding, wat kansen biedt voor een meer integraal zorgaanbod. 
dat de minister van VWS nog voor de zomer van 2012 met een werkplan komt om de zorg en 
ondersteuning in de buurt daadwerkelijk te versterken; 
dat de gemeenten een belangrijke rol vervullen bij de vormgeving van zorg in de buurt aange

zien gemeenten op basis van de WMO een regierol hebben op het terrein van wonen, welzijn 
en zorg; 
dat diverse zorgaanbieders in Krimpen aan IJssel inmiddels eerste initiatieven hebben geno

men gericht op de inzet van wijkverpleegkundigen, maar dat deze ontwikkeling in onze ge

meente nog in de kinderschoenen staat. 

Verzoekt het college: 
Binnen de kaders van de gemeentelijke verantwoordelijkheid en gegeven de regierol van de gemeente 
in overleg te treden met de lokale zorgaanbieders om te bezien op welke wijze de inzet van de wijk

verpleegkundigen in Krimpen aan den IJssel kan worden gestimuleerd en belemmeringen kunnen 
worden weggenomen; 

En gaat over tot de orde van de dag 

H.J.A. Ruissen 


