AGENDEREN BESPREEKPUNT COMMISSIE SAMENLEVING

HOSPICE TOEGANKELIJK VOOR ALLE INKOMENS
Registratienummer
:
(In te vullen door de raadsgriffie)
De commissie Samenleving in vergadering bijeen d.d. 4 OKTOBER 2018
Onderwerp: Bijzondere bijstand voor opname in hospice: menswaardig sterven voor iedereen.

Reden om onderwerp op agenda te plaatsen:
Op 24 augustus 2018 ontvingen de commissieleden van Samenleving een e-mail van het bestuur van de
Stichting Hospice Lansingerland. Aangehecht was onder andere een brief van het bestuur aan het college
van B&W van Lansingerland (bijlage 1). Hieronder vatten we de brief en situatie samen.
Hospice weigert geen stervenden van wie de verzekering het verblijf niet vergoed






Het bestuur van Stichting Hospice Lansingerland voert een sociaal beleid: financiële
belemmeringen zijn geen reden om een opname te weigeren. Ze bieden iedereen een
menswaardige stervensbegeleiding. Wel wil het bestuur een solide financiële positie houden.
Een financiële belemmering kan zich voordoen wanneer cliënten de eigen bijdrage van
momenteel € 40,- per dag niet vergoed krijgen van hun verzekering, bijvoorbeeld in geval van
alleen basisverzekering. Het gaat om cliënten die vaak voor hun opname al grote financiële
problemen hadden en om die reden niet (of in elk geval niet aanvullend) verzekerd waren.
Het Hospice zal in die gevallen overleggen met familie van de cliënt of er uit eigen middelen kan
worden betaald. Soms wordt een betalingsregeling getroffen met familie. Alleen als het echt niet
anders kan, wordt een aanvraag voor bijzondere bijstand gedaan.

Gemeente Lansingerland verleent tot op heden geen bijzondere bijstand voor verblijf hospice











Een aanvraag voor bijzondere bijstand kan een oplossing bieden om de kosten alsnog vergoed te
krijgen. Een aantal gemeenten, waaronder Capelle aan den IJssel, verlenen deze bijzondere
bijstand voor opname in een hospice. Tot op heden is het beleid in de gemeente Lansingerland
om te verwijzen naar een voorliggende voorziening in de vorm van een verpleegtehuis.
Wij vinden dit niet juist: Het kabinet heeft bij monde van staatssecretaris van Rijn in oktober 2015
aangegeven dat iedere Nederlander het recht en de keuze heeft om te sterven op de plaats die
men zelf wil. Een verpleegtehuis biedt een niet vergelijkbare zorg ten opzichte van een hospice en
kan materieel gezien niet als een voorliggende voorziening beschouwd worden.
Toekenning van een bijzondere bijstand is een autonome bevoegdheid van de gemeente,
waarvoor men structurele voorzieningen in de begroting kan opnemen.
Wethouder Van Tatenhove deed in 2017 het hospice een aanbod om gebruik te maken van het
noodfonds, echter met een maximum van € 1.000 per jaar. Aangezien het onduidelijk is hoeveel
cliënten precies een beroep zullen doen, komt het Hospice hiermee ongewild in een lastig parket.
De Beleidsregels Sociaal Domein 2018 Lansingerland geven aan waarvoor en in welke gevallen
bijzondere bijstand kan worden verleend. Een eventuele vergoeding voor de verblijfskosten voor
het Hospice zouden daar een plek in kunnen krijgen. Dat is mogelijk bij de eerstvolgende
periodieke aanpassing van de beleidsregels en dat is eind 2018. Het bijbehorende budget zou de
raad kunnen meenemen bij de behandeling van de begroting. Bij een volledige vergoeding voor
de maximale verblijfsduur van 90 dagen vraagt dat een inzet van €4050, - per persoon. Tot nu zijn
er 2-3 maal per jaar cliënten geweest van wie de zorgverzekering niet vergoedde.
Hospice Lansingerland is een bijzonder knap staaltje gemeenschapszin en draait bijna helemaal op
(ruim 80) vrijwilligers. Het kost de gemeente nagenoeg niets en we zouden het sociale beleid van
Hospice juist moeten ondersteunen.

Te bespreken in commissie Samenleving:
1.

2.
3.

4.

Deelt de raadscommissie het standpunt van de fracties van Leefbaar3B en de PvdA dat iedereen
menswaardig moet kunnen sterven op een plek naar keuze, ook als de verzekering dit niet dekt en
eigen middelen of die van directe familie ontoereikend zijn?
Zo ja, deelt de raadscommissie de mening dat de gemeente Lansingerland in deze nijpende
gevallen bijzondere bijstand zou moeten kunnen verlenen?
Steunt de raadscommissie de wens van Leefbaar3B en PvdA om desbetreffend beleid te wijzigen,
via een aanpassing van Beleidsregels Sociaal Domein 2018 Lansingerland, zodat we wel bijzondere
bijstand kunnen verlenen voor opname in een hospice?
Steunt de raadscommissie het voorstel om hiervoor in de begroting een aanpassing te doen?

Ondertekening en naam:
Petra Verhoef, PvdA fractie; Marjolein Gielis en Henk Meester, Leefbaar3B fractie.

