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Onderwerp: Reactie op verzoek om voor de duur van deze crisis geen herindicaties uit te 
voeren en de zorg te verlengen. 
 
  
Geachte mevrouw Quint,  
 
U deed, namens de cliënten van Kwintes, aan onze gemeente (college), schriftelijk, het 
verzoek om voor de duur van deze crisis geen herindicaties uit te voeren en de zorg te 
verlengen. Ook deed u dit verzoek aan de gemeente Amersfoort, omdat zij via de CT 
verantwoordelijk zijn voor Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang, en aan de 
regiogemeenten. Namens het team Centrale Toegang regio Amersfoort stuurde Marijke 
Versteeg u de bijgevoegde reactie. 
 
Daar sluiten wij ons, voor zowel onze eigen lokale indicatiestelling voor ambulante 
ondersteuning (door Lariks), als ook de indicatiestelling uit onze naam door de CT voor 
Leusdense cliënten, graag bij aan. Want ook wij delen de mening dat het voeren van 
voortgangsgesprekken en meer specifiek het gesprek over de toekomst voor veel cliënten 
nu ingewikkeld is. Daarom hebben ook wij ons werk zoals in brief van de CT staat aangepast 
en kijken we bij iedere aanmelding en herindicatie wat het meest passend is. 
 
Daarnaast doen wij vanuit Lariks hetzelfde aanbod als de CT deed:   
Mochten cliënten die ambulante ondersteuning via Lariks ontvangen zich zorgen maken over 
de continuering van hun zorg, stem dan even af met Lariks of met je begeleider. We willen 
meer dan ooit ervoor zorgen dat de ondersteuning gewoon op orde is en dat regelen op de 
manier die passend en correct is. Lariks kan bovendien ook informatie geven over onze 
lokale ondersteuningsmogelijkheden (zoals inloopmogelijkheden in de Bron en het regelen 
van ondersteuning via de Huiskamer van Leusden bijvoorbeeld).    
 
Wij hopen met deze reactie wat onrust te hebben weggenomen en wensen u heel veel 
sterkte en rust in deze ingewikkelde periode. Als u nog vragen over deze brief heeft, kunt u 
contact opnemen met Bram Harmsen (b.harmsen@leusden.nl). 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
H.A.W. van Beurden 
wethouder 
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