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Uw brief van

Onderwerp

Uw bespreekpunt: hospice toegankelijk
voor iedereen

Geachte heer, mevrouw,
Tijdens de commissievergadering van 4 oktober 2018 heeft u aandacht gevraagd voor de
toegankelijkheid van het hospice voor alle inkomens. De portefeuillehouder, Ankie van Tatenhove, heeft
toegelicht dat wij de toegankelijkheid van het Hospice Lansingerland voor elk inkomen al langer
ondersteunden en dat wij dat blijven doen. In deze brief lichten wij de keuze toe op welke manier wij
dat doen.
Toegankelijkheid Hospice voor alle inkomens
Op verzoek van het Hospice Lansingerland hebben wij al eerder besloten tot een tegemoetkoming in de
kosten voor cliënten die over onvoldoende middelen beschikken om de dagvergoeding van €40,- te
betalen. Wij hebben daarover afspraken gemaakt met Stichting Noodhulp Lansingerland. Het Hospice
Lansingerland heeft ons onlangs opnieuw benaderd omdat deze afspraak geen structurele oplossing bleek
te bieden.
Een passende oplossing via de Wmo
Wij hebben de mogelijkheden voor het verstrekken van bijzondere bijstand voor deze situaties
onderzocht, maar stuitten daarbij op juridische knelpunten. Wij hebben een alternatief gevonden in een
vergoeding vanuit de Wmo.
Toelichting op begeleiding light
In haar toelichting op de inzet vanuit de Wmo noemde de portefeuillehouder ‘begeleiding light’.
Begeleiding light is een vorm van ondersteuning bij problematiek van inwoners die te complex is voor
vrijwilligers of het sociale netwerk, maar die te licht is voor de professionele inzet van ‘begeleiding’.
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Wij zijn gestart met een pilot voor deze lichtere vorm van begeleiding. Meer over deze pilot kunt u lezen
in het pilotboekje (T18.06663), dat u ontvangen heeft bij de Jaarrapportage Sociaal domein 2017.
Met een vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Lansingerland

Sandra Hammer
hoofd afdeling Economische & Maatschappelijke Ontwikkeling
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