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Aan het college van burgemeester en wethouders  
Postbus 1992  
6201 BZ Maastricht 
 
 
Maastricht, donderdag 27 juni 2019 
 
Betreft: Art. 47 vragen van CDA inzake Mosae Zorggroep. 
 
Geacht college,  

 
 

Medio april heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de Stichting Mosae Zorggroep onder verscherpt 
toezicht gesteld. Dit in verband met tekortkomingen op de persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlener en 
sturen op kwaliteit en veiligheid. Het verscherpt toezicht duurt 6 maanden. 
 
Op 22 mei jl. heeft Mosae Zorggroep het college van B&W en raadsleden uitgenodigd om de laatste 
ontwikkelingen binnen Mosae Zorggroep toe te lichten. Op de website vermeldt Mosae Zorggroep dat de 
raadsleden en wethouder positief kritische vragen hebben gesteld en aangegeven hebben vertrouwen te 
hebben in de koers die Mosae Zorggroep heeft ingezet.  
Desalniettemin maakt de CDA-fractie zich zorgen en heeft de volgende vragen: 

- Tijdens de ondertoezichtstelling beoordeelt de inspectie resultatenrapportages en de uitkomsten van 
bezoeken. Is er overleg tussen inspectie en gemeente over de Mosae Zorggroep inzake de 
ondertoezichtstelling en de voortgang hierin of opheffing hiervan? 

- Betreft de ondertoezichtstelling alle locaties alsmede de thuiszorg van de Mosae Zorggroep? Graag 
toelichten.  

- Welke bestuursrechtelijke maatregelen kan de inspectie nemen, als blijkt dat de Mosae Zorggroep niet 
aan de normen kan voldoen?  

- Welke rol c.q. verantwoordelijkheid hebben de gemeente/het college en de raad in het proces van 
ondertoezichtstelling? 

- Als blijkt dat Mosae Zorggroep in haar zorg te kort blijft schieten, welke bevoegdheden/verplichtingen 
hebben het college en de raad in dat geval? 

- Ligt er - in het geval dat Mosae Zorggroep omvalt - een plan B klaar? M.a.w. hoe wordt de zorg voor de 
bewoners/cliënten van Mosae Zorggroep gewaarborgd? 

 
Namens de fractie CDA Maastricht,  
Gea van Loo, raadslid 
Florence Van der Heijden-Schaaf, raadslid 


