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Uw kenmerk : 
Betreft           : Sleutelkastjes 
 
 
Geacht College, 
 
Inwoners van Duiven die zorg aan huis nodig hebben van een zorgaanbieder krijgen te maken met de 
verplichting om een sleutelkastje aan te schaffen, waardoor de verzorger toegang tot de woning kan 
krijgen. Dit heeft vooral betrekking op mensen die bedlegerig zijn en zelf de deur niet open kunnen 
doen. De portefeuillehouder “Vertrouwd wonen” van de Ouderenraad heeft een vertegenwoordiger 
van de Raad voor Sociaal Domein Duiven op de hoogte gebracht over het grote aantal problemen dat 
zich voordoet bij deze sleutelkastjes. De zorgvrager is namelijk verplicht om zelf een dergelijke kastje 
aan te schaffen. Wordt een dergelijke kastje niet aangeschaft, dan krijgt de desbetreffende inwoner 
van Duiven geen zorg. 
 
Steeds vaker wordt in de media en door beveiligingsbedrijven aangegeven, dat deze sleutelkastjes 
zeer inbraakgevoelig zijn. U kunt zich voorstellen, wat dat voor een hulpbehoevende betekent als er 
ineens een wildvreemde in huis staat. Uit betrouwbare bronnen heeft de Raad vernomen dat er 
voldoende mogelijkheden zijn voor de aanschaf van niet inbraakgevoelige kastjes en elektronische 
beveiliging door middel van een camera. Voor meer informatie 
http://www.politiekeurmerk.nl/bewoners/nieuws/detail/article/veilige-sleutelkluizen/ Aan deze 
oplossingen zit een prijskaartje. Dit is voor de meeste zorgvragers en ouderen niet betaalbaar. 
 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven legt dan ook de volgende vragen aan uw college voor: 
1. Hoe denkt het College over de eis van de zorgaanbieders: “Geen sleutelkastje, dan ook geen 

zorg”? Uw College zal het toch met de Raad eens zijn, dat iedereen recht heeft op zorg, ook 
bedlegerige mensen of mensen die zelf de deur niet open kunnen doen. 

2. De kosten voor een “veilig” sleutelkastje zijn hoog. Zijn er binnen de gemeente Duiven 
mogelijkheden waar deze speciale groep zorgvragers een beroep op kunnen doen? 
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Graag ontvangen wij antwoord op deze vragen en een standpunt in deze kwestie. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Raad voor Sociaal Domein Duiven 
 

 
J.P.M. Seijsener 
Voorzitter 


