
 

 

 

 

 

 

Fractie: GroenLinks 

Naam: Mevrouw S. Schrijver 

Onderwerp: Talmahof 

Datum indiening vragen: 26 april 2018 

 

 

Inleiding:  

Vanuit diverse media komen berichten over het (opnieuw) onder verscherpt toezicht 

staan van de zorg in de Talma Hof. De berichtgeving geeft aanleiding voor grote zorgen 

bij GroenLinks, daarom willen wij graag het volgende weten: 

 

Vragen: 

1. Was het college op de hoogte al eerder van het onder verscherpt toezicht staan van de 

Talma Hof? 

Antwoord: 

De bestuurder heeft na melding door de inspectie van het voornemen tot 

instellen van verscherpt  toezicht,  wethouder Bogaards  geïnformeerd. 

 

2. Was het college ook voor de berichtgeving al op de hoogte van het feit dat het nu nog 

niet op orde is? 

Antwoord: 

De bestuurder heeft voor de openbare publicatie contact gelegd met wethouder 

Bogaards om haar hierover te informeren. 

 

3. Heeft het college n.a.v. de recente berichtgeving al contact gehad met de 

leiding/bestuurders van de Talma Hof of de Inspectie over de consequenties voor de zorg 

in Talma Hof? 

Antwoord: 

Antwoord: 

Met betrekking tot de bestuurder: zie beantwoording vraag 2 

Met betrekking tot de Inspectie:  inzake de consequenties voor de zorg in 

Talmahof heeft het college geen rol. 

 

4. Welke rol en verantwoordelijkheid heeft het college hierbij en welke acties gaat het 

college concreet ondernemen? 

Antwoord: 

Het college heeft formeel geen rol en onderneemt dus ook geen acties. Wel is er 

regelmatig contact met de bestuurder omdat de gemeente belang heeft bij het 

welbevinden van de bewoners, die ook inwoners zijn van onze gemeente. 

 

5. Heeft dit ook nog verdere consequenties voor de samenwerking met ZONL op andere 

zorgverleningsgebied? Is op die terreinen de boel wel op orde?  

Antwoord: 

Dit heeft geen consequenties voor de samenwerking met ZONL. Er is geen 

aanleiding andere terreinen hierin te betrekken. 

 

6. Voor GroenLinks is zorg voor de kwetsbare mensen heel erg belangrijk; hoe kan het 

college ervoor zorgen dat deze ook gewaarborgd wordt?   

Antwoord: 

Het college heeft formeel geen rol in het waarborgen van de kwaliteit van de 

zorg voor de bewoners. In het periodiek contact met de bestuurder zijn deze 



aspecten regelmatig aan de orde, zoals al gezegd, met het oog op het 

welbevinden van onze inwoners. 

 

 

 

Datum beantwoording vragen: 2 mei 2018 

Contactpersoon: H.G. Jansen 

E-mail adres:  hg.jansen@noordoostpolder.nl 

Tel: 06-13325528 

 


