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Motie begroting 2016 Herindicatie bij langdurige of permanente zorg beperken  
 
De raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op vrijdag 13 november  2015. 
Gelezen hebbende de begroting 2016  en gehoord hebbende van inwoners dat er herindicatie van  
een tot drie jaar afgegeven wordt aan inwoners die langdurige of permanente zorg nodig hebben. 
 
 
Overwegend dat 
- er inwoners zijn die aandoeningen hebben die niet te genezen zijn en waarbij er bij herindicatie 

van langdurige zorg geen verbeteringen verwacht worden. 
- Er voor deze mensen en hun naasten veel stress ontstaat door deze herindicatie, waarbij ze 

weten dat over een tot drie jaar ze weer met hetzelfde geconfronteerd worden. 
- Er het gevaar bestaat dat deze mensen als ze geen herindicatie krijgen tussen wal en schip 

geraken 
- We in de raad bij het bespreken van de beleidsplannen over het sociaal domein besloten 

hebben om niet bureaucratisch te zijn en zorg op maat te geven. 
- Deze herindicaties met extra onnodige kosten gepaard gaan. 
 
van mening dat 
- We niet onnodig  in situaties, waarbij de uitkomst van de herindicatie al duidelijk zal zijn in 

verband met de aandoening van de inwoner, onrust door herindicatie willen veroorzaken bij de 
inwoner en diens naasten. 

- De professionals in staat zijn, om in te schatten of de inwoner dusdanig zal verbeteren of 
verslechteren in zijn toestand, dat herindicatie wel gerechtvaardigd is. 

- We de afspraken van de raad over zorg op maat willen naleven. 
- Geen extra kosten willen uitgeven aan her indicatie waarbij de uitslag al vast staat. 
- We er altijd voor moeten blijven waken dat inwoners geen onnodige zorg consumeren en de 

gemeente dus ongewenste zorg blijft financieren. 
 
vraagt het college om  
- Herindicatie bij langdurige of permanente zorg na maximaal vijf jaar afhankelijk van de situatie 

van de inwoner met behulp van een gesprek of volgens de gehele herindicatie procedure. Als de 
omstandigheden veranderd zijn en er andere vormen van zorg nodig zijn, moet er wel een 
herindicatie plaats vinden. De inwoner en professional hebben dan een meldingsplicht. 

- In overleg te gaan met de inwoner en professionals als er getwijfeld wordt over de situatie van 
de inwoner. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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