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GROENLINKS 
Hellevoet 
 

Hellevoetsluis 
Hellevoetsluis  

 
 

 
 

Hellevoetsluis, 12 maart 2014 
 

Raadsgriffier gemeente Hellevoetsluis 

T.a.v. College van Burgemeester en Wethouders 

Per e-mail aan: griffier@hellevoetsluis.nl 

 

 

Betreft: Schriftelijke vragen ingevolge art. 37 RvO, voorgenomen sluiting Horizon MKD 

De Schelp 

 

 

Geachte college, 

 

Onlangs kregen onze fracties signalen dat de vestiging in Hellevoetsluis van het medisch 

kinderdagverblijf (MKD) van Horizon De Schelp binnenkort zou gaan sluiten. Inmiddels 

hebben wij de bevestiging dat de directie van Horizon dit inderdaad voornemens is met 

ingang van 1 januari 2015. 

In samenwerking met de Gelinckschool biedt deze instelling in Hellevoetsluis 

psychomedische en pedagogische zorg aan circa 24 kinderen tot 7 jaar met ernstige of 

dreigende ontwikkelings- en gedragsstoornissen. 

Zowel in verband met de zorg voor kinderen in het algemeen, als in het kader van de 

decentralisatie van de Jeugdzorg naar de gemeenten begin 2015, hebben onze fracties 

de volgende vragen: 

1. Is het college bekend met het voornemen tot sluiting van het MKD De Schelp met 

ingang van 2015, mogelijk met de overplaatsing van kinderen naar passend 

onderwijs in een eerder stadium? 

2. Is het college met ons van mening dat het voortbestaan van MKD De Schelp in 

Hellevoetsluis een zaak is waar de gemeente bij betrokken zou moeten zijn zowel 

in het kader van het transitiearrangement decentralisatie Jeugdzorg als in 

verband met de jeugdzorg vanaf 2015? 

3. Kan het college aangeven welke effecten de sluiting van MKD De Schelp heeft of 

zou kunnen hebben op het aangegane transitiearrangement decentralisatie 

Jeugdzorg, en op de gemeentelijke jeugdzorg vanaf 2015? 

4. Kan het college aangeven welke effecten de sluiting van MKD De Schelp zal of kan 

hebben op de kinderen die deze zorgvorm nodig hebben, en voor hun 

ouders/verzorgers? 

5. Kan het college aangeven wat de effecten zullen of kunnen zijn van het wegvallen 

van de door het MKD De Schelp georganiseerde ambulante zorg aan kinderen, 

hun ouders/verzorgers en aan hun leerkrachten in het licht van de invoering van 

passend onderwijs per 1 augustus 2014?     

6. Gaat het college in overleg met zorginstelling Horizon om de verschillende opties 

met betrekking tot het voortbestaan van MKD De Schelp te onderzoeken? 

7. Wat gaat het college doen om de continuïteit van de vereiste zorg aan deze groep 

kinderen te waarborgen, indien sluiting van MKD De Schelp onherroepelijk blijkt? 
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8. Wat gaat het college doen om te waarborgen dat nu in Hellevoetsluis actieve 

zorginstellingen niet zonder overleg met de gemeente stappen nemen die 

negatieve effecten hebben op de aanstaand gedecentraliseerde zorg. 

 

Wij zien schriftelijke beantwoording van onze vragen binnen de daarvoor gestelde 

termijn met belangstelling tegemoet. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Namens de gemeenteraadsfracties van  

 

CDA 

Hellevoetsluis 

 

 

 

C.M. Meerman-van Bethem, 

fractievoorzitter 

GroenLinks 

Hellevoetsluis 

 

 

 

J.W. de Leeuw van Weenen, 

fractievoorzitter 

PvdA 

Hellevoetsluis 

 

 

 

H.T. Joosten, 

fractievoorzitter 

SP 

Hellevoetsluis 

 

 

 

K. Winkels, 

fractievoorzitter 

 

 

 

 

 

 

   

 


