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Geachte Raadsleden,

Middels deze brief willen wij, Dorpsraden Tuitjenhorn en Dirkshorn, bewonerscommissies Hornhoeve
en Sint Jozefoark, uw aandacht vragen voor de problemen die zijn ontstaan bij de onlwikkeling en
afirikkeling van de wijksteunpunten in Dirkshorn en Tuitjenhorn.

Het Wijksteunpuntplan, dat als initiatief is gestart door de bewonerscommissies, heeft vanaf het begin
brede steun gevonden bíqi de Woonzorggroep Sanen, Woonzorg Nederland en de Dorpsraden van
Dirkshorn en Tuitjenhorn.
Bij de indiening van de aaÍrvrmgvan hot Wijksteunpuntplan bii de gemeente Schagen in 2018 lag een
duidelijke motivatie ten grondslag die door de verantwoordelijke wethouder S. v. d. Veek werd
ondersteund en waaraÍm hij ztjn medewerkingheeft toegezegd- Echter zander overlegmet de
initiatiefuemers is het uitgangspunt wijksteunpunt gewijzigd een zogenaamde huiskamer waar alleen
huiselijke activiteiten kunnen plaatsvinden.

Al meerdere jaren zijn de bewonerscommissies van zorgcomplexen Dirkshorn en Tuitjenhom bezig
met een onderzoek naar het functioneren van en de afspraken over de wijksteunpunten in hun
complex. Uit het onderzoek is gebleken dat de overeenkomst van wijksteunpunten in zorgcomplexen
Hornhoeve en St. Jozefpark door de Provincie Noord-Holland is afgekocht en daarvoor een bedrag van
€3.800.000 is ondergebracht in Stichting Steunfonds Zuster Kueter. Gebleken is dat van dit bedrag
inmiddels ongeveer €800.000 is besteed aan andere doeleinden. Het resterende deel van €3.000.000
eist Woonzorggroep Samen (voorheen Zuster Kueter) op als een yerrekening van door hun gemaakfe
kosten over de afgelopen 20 jaar. Een onderbouwing hiervoor ontbreekt en het is niet uit te sluiten dat
deze onttrekking door Woonzorggroep Samen op basis van de statuten van de voornoemde Stichting
als onrechtmatig moet worden aangemerkt.

De opstellers van deze brief zijn dan ook verontwaardigt over het gemak waannee miljoenen worden
onttrokken uit het steunfonds welke geoormerkt was voor realisatie van wijksteunpunten in Dirkshorn
en Tuitjenhorn waardoor de financiering van de wijksteunpunten is verdwenen en leidt tot een
alternatieve beperkte invulling in de vorm van een huiskamer.

De Bewonerscommissies en de Dorpsraden zijn daanaast verontwaardigt over de invulling van
voomoemd plan en met name de handelswijzevan de wethouder S. v. d. Veek in deze omdat alle
belangen van en beloftes aan de bewonerscommissies genegeerd zijn. In een beperkÍe setting heeft de
wethouder aan enkele leden van de bewonerscommissie een toelichting gegeven maar wil geen verder
dialoog voeren met de Dorpsraden.



Wij zijn van mening dat de gemeente vanuit het verleden een verplichting heeft de wijksteunpunten in
Dirkshorn en Tuitjenhorn te ondersteunen dat dit nietzomaar afgedaan kan worden door de
bestemming in huiskamer te wijzigen omdat de financiering vanuit de Stichting Steunfonds Ztster
Kueter verdwenen is. Bovendien is er i.v.m. de toezegging naar de bewonerscommissies rlraar onz§
mening sprake van misleiding door de betrefilende wethouder, omdat hij een jaar na indiening
plotseling kenbaar maakÍ dat het plan niet passend is binnen het coalitieakkoord.

Zowel de dorpsraden als bewonerscommissies vinden deze veranderde opstelling onbegrijpelijk en

onvoldoende beargumenteerd en gaan hiermee niet akkoord.

Nu het overleg met de wethouder gestagneerd is willen wij namens de Dorpsraden en de

Bewonerscommissies een beroep doen op de Gemeenteraad om het Wijksteunpunqlan alsnog vlot te
trekken en de wethouder te verzoeken het wijksteunpunplan alsnog uit te voeren.

Een samenvatting van de historie van de twee wijksteunpunten en motivatie vindt U in de bijlage.

In afirachting van uw reactie,

Namens de Namens de Dirkshorn

Anja

Namens Bewonerscommissie Sint Jozefpark
Ilornhoeve
Jan Schut

Namens

Anne

P.S.
Een afschrift van deze brief is naar Burgemeester en Wethouders eo oonzorggroep Samen gestuurd.

Zie bijlage



Bijlage

Onderzoek (*)
Al meerdere jarcnztlnde bewonerscommissies van de zorgcomplexen in Dirkshorn en Tuitjenhorn
bezig met het onderzoek naar het functioneren en de afspraken van de wijksteunpunten in hun
complex. Gebleken was dat de ontmoetingsruimtes in de zorgcomplexen commercieel geëxploiteerd
werden en waardoor er geen wijksteunpunt in kon fimctioneren. Uit onderzoek is verder gebleken dat
in het verleden geld beschikbaar gesteld was en zijner afspraken gemaakt over exploitatiekosten. Bij
het realiseren van genoemde complexen in 1996 en 1998 zijn deze afspraken gemaakt met de
Provincie Noord-Holland, de gemeente en de zorgverlener over de financiering van de desbetrefEende
wijksteunpunten. Overeengekomen was dat elke partij een vaste bijdrage zal leveren gedurende hun
bestaan. Omdat in de jaren rond 2000 het zorgstelsel werd gewijzigd, zijn de nieuwe zorgcomplexen
en wijksteunpunten die volgden op een andere wijze gefinancierd.

Hieronder een chronologische uieergaye van de ontwikkelingen die i.v.m. de overeenkomst tot de
realisatie hebben geleid.

Provinciale bijdrage is afgekocht (*)
Na de wijziging van de zorgfinanciering, heeft de provincie die overeenkomst afgekocht met de
zorgverlener, de toeumalige Zuster Kueter Stichting in Schagen, welke later wijzigde in de
Woonzorggroep Samen. De afkoopsom, totaal €3.800.000 is ondergebracht in een steunfonds met de
naam Stichting §teunfonds Zuster Kueter. De statuten van deze stichting beschrijven dat het
afgekochte geld uitsluitend bedoeld is voor de desbetreffende_Wijksteunpunten. Het geoormerkte geld
is deels niet besteed aan de wijksteunpunten maar naar andere doelen gegaan.

Gemeentelijke bijdrage (*)
De gemeente [furenkarspel was conform de overeenkomst verplicht een bijdrage van €45.378 te
leveren op jaarbasis. Ook Harenkarspel heeft vanwege gewijzigde zorgfinanciering toentertijd een
onderzoek laten uitvoeren over de noodzaak van de verplichte bijdrage. Na een juridische consultatie
heeft de gemeente Harenkarspel daarna in een raadsbesluit vastgelegd de afspraak te zullen naleven.
Met fusie van de gemeentes :ui.2013 heeft de gemeente Schagen ten onrechte besloten dat er sprake
was van subsidie en dit ondergebracht in de subsidieverordening2A15 en het in enkele jaren
afgebouwd. De gemeente Schagen heeft ervoor gekozen de zorgverlener pas te informeren over deze
drastische wijziging nadat de inspraak- en bezrvaarperiode was verlopen. De bewonerscommissies
hebben getracht middels overleg en brieven uw gemeente te overtuigen van het onterechte besluit. Het
rapport van de juristen dat was overgedragen door de gemeente Harenkarspel, was plotseling
onvindbaar in de gemeente Schagen. Destijds weerlegde de toenmalige wethouder Blonk de
aangevoerde feiten niet maar verdedigde zich dat er sprake was van beleidsvrijheid. Kort daarop sloot
de termijn van de vorige gemeenteraad en trad een nieuwe raad aan.

Overleg over wijksteunpuntplan zonder de Íinanciële verplichting (*)
Nadat de nieuwe Raad in maart 2018 geihstalleerd was, hebben de Bewonerscommissies in maart
2019 de gesprekken over dit onderwerp hervat met wethouder S.v.d Veek. Er is gekozen voor een
nieuw uitgangspunt, namelijk het Wijksteunpuntplan met een programma bedoeld voor bewoners in
de zorgcomplexen en de mensen in de wijkeu De programma's omvatten naast de orÍspanning
voornamelijk educatieve programmering. Dit programma werd gesteund door de betrokken partijen.
De wethouder en zijn ondersteunende ambtenaren waÍen zeer positief over het plan en beloofden het
Wijksteunpuntprogramma van harte te ondersteunen. Het programma paste volledig in het kader van
de politieke uitgangpunten werd ons verteld. Overeengekomen was dat alle informatie over de
vorderingen verstrekt zou worden. De Dorpsraden waren eveneens enthousiast. Het initiatief paste
volledig op het Participatietraject van Tuitjenhorn en het Leefbaarheidsplan in Dirkshorn dat gevolgd
wordt.
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§tagnatie en verwarring
Gaandeweg de overlegsituaties met de betrokken partijen, waarin wij niet befokken werden,

stagneerde ergens het initiatief en de beloftes van wethouder S.v.d.Veek. Ondanks de toezegging werd

er geen informatie uitgewisseld. Pas op het moment dat de circulaires verspreid werden, alleen onder

bewoners van woonzorgcomplexen, konden de initiatiefiremers en de Dorpsraden de uitkomst lezen

waarom niet gevraagd was. Er bleek geen sprake meer te zijn van een V/ijksteunpuntplan zoals die

aangewaagd was maÍr van een zogenaamde huiskamer waar alleen huiseliike activiteiten

plaatsvinden.

Zowel de Dorpsraden als de Bewonerscommissies zljn zeer ontstemd over de gebroken beloftes en

vroegen om opheldering. De reden voor de ornmezwaai was het coalitieakkoord waaraan de

wetlrouder verklaarde gebonden te zijn. Een ander argument is dat de huiskamer "de geur" van
zorgverlening wegneemt. Helaas is de wethouder, na de informatie aan de bewonerscommissies, niet
meer bereid verder met de Dorpsraden in overleg te gaan en verdere informatie te verstrekken.
Zowel de Dorpsraden als bewonerscommissies vinden de veranderde opstelling onbegrijpelijk en

onvoldoende beargumenteerd en gaan hiermee niet akkoord.
Hiervoor zijn meerdere argumenten aan te voeren. Ten eerste, een wijksteunpunt draagt de naam van

een multifunctioneel centrum voor activiteiten en mensen uit de wijken. Een huiskamer daarentegen

geeft een besloten karakter weer dat wordt versterkt doordat het een veel gebruikte term is in de

zorgverlening en daarmee drempelverhogend werkt voor de mensen uit de wijk.
Ten tweede, door de bestemming wijksteunpunt te handhaven kan er blijvend een beroep worden
gedaan op de hiervoor geoormerkte fondsen van het Stichting Steunfonds Zuster Kueter, en is daarmee

kostenbesparend voor de Gemeente. Ten derde, het Wijksteunpuntplan omvat een breed scala van
programma's zoals mentale en fsieke ondersteuning, educatie, ontspanning en tegen vereenzaming
voor de genoemde doelgroep niet alleen voor de in het woonzorgcomplex, maar ook voor de bewoners

buiten het complex

*N.b. De historische brongegevens zijn in ons bezit en kunnen desgewenst worden aangeleverd.


