
Stand van zaken beëindigen Subsidieregeling zorginfrastructuur. 

 

Vraag:  
In het kader van de rondvraag (agendapunt 8) voor de aankomende oordeelsvormende vergadering van 19 juni 

heeft de fractie van D66 onderstaande vraag, met het verzoek aan de portefeuillehouder om hier in de vergadering 

mondeling op te antwoorden. 

Tijdens de raadsvergadering van 20 februari jl heeft de raad het college opdracht gegeven om met betrokken 

partijen in gesprek te gaan en zo tot een verantwoorde oplossing te komen voor het opvangen van de gevolgen 

van het stoppen van de subsidieregeling zorginfrastructuur per 1 januari 2018.  

De fractie van D66 zou graag vernemen van de portefeuillehouder in hoeverre tot op heden uitvoering is gegeven 

aan deze opdracht en als deze gesprekken zijn gevoerd wat momenteel de stand van zaken is. 

Frans Jansen, Fractievoorzitter D66 Schagen 

 

Antwoord:  

U heeft verzocht op de hoogte te worden gehouden van de gevolgen van het beëindigen van de 

subsidieregeling zorginfrastructuur. 

 

In februari heeft u als raad een bedrag van maximaal € 450.000 beschikbaar gesteld voor het 

opvangen van de gevolgen van het beëindigen van de rijkssubsidieregeling Zorginfrastructuur. Dekking 

hiervan is gevonden in de reserve sociaal domein. 

Wij hebben u voorgesteld 2018 te gebruiken om met partijen overleg te voeren hoe dit vanaf 2019 

structureel opgevangen kan worden en of gebruik kan worden gemaakt van de nieuwe 

subsidieregeling in 2019. 

 

In februari en maart zijn er gesprekken gevoerd door de portefeuillehouder om inzicht te krijgen welke 

voorzieningen er gefinancierd werden uit deze regeling. 

De gelden werden voornamelijk voor twee hoofdcategorieën ingezet, waarbinnen weer 

nuanceverschillen kunnen worden aangegeven per organisatie, te weten: 

- Beeld tot beeld communicatie 

- Wijksteunpunt 

 

Beeld tot beeld communicatie 

Gelden hiervoor werden ingezet door Omring en GGZ NHN. De situatie is verschillend. 

 

De GGZ NHN heeft een systeem GGZ-breed ontwikkeld, dat beeldzorg mogelijk maakt. Beeldzorg is 

ondersteunend aan de behandeling, die vanuit de zorgverzekeringswet (Zvw) wordt bekostigd. GGZ 

heeft ongeveer 700 cliënten die hier gebruik van maken, waarvan 44 in Schagen. In hun aanvraag 

hebben zij dit verhoogd tot 51 cliënten, omdat zij zien dat het aantal cliënten stijgt en beeldzorg 

gevarieerder (andere ondersteuning voor de cliënt- inbellen op verschillende momenten in plaats van 

face-to-face contact) in de toekomst ingezet kan worden. 

 

Omring heeft ook een systeem Omring-breed ontwikkeld, waardoor beeldbellen mogelijk is, in plaats 

van bij de cliënten langs te gaan. De zorgtijd kan zo effectief door de verpleegkundigen ingezet 

worden.  

 

Toekomst- verwachting nieuwe subsidieregeling 

De verwachting is dat de knelpunten op het onderdeel beeld tot beeld communicatie zullen kunnen 

worden opgevangen door een nieuwe subsidieregeling die naar verwachting vanaf 1 januari 2019 van 

kracht zal gaan. Partijen in de Kop hebben hun koppen bij elkaar gestoken om hiervoor gezamenlijk 

een aanvraag te doen, zodra de regeling bekend is. Ook proberen zij invloed uit te oefenen door hun 

vertegenwoordiging in de brancheorganisaties en de gesprekken met het Ministerie van VWS. 

 

 

 



Wijksteunpunt 

Door vijf organisaties werden gelden voor de inrichting van wijksteunpunten ingezet, te weten: 

Woonzorggroep Samen, Omring, GGZ NHN, Evean en Buurtzorg. De opvatting van wat wordt verstaan 

onder een wijksteunpunt door iedere organisatie is verschillend.  

Voor de organisaties die wijkverpleging uitvoeren (Omring, Evean en Buurtzorg) is dit de locatie van 

waaruit zij uitvliegen, te weten de Zuiderweg, Kaagweg in Schagen, Dorpsstraat in Tuitjenhorn en 

BolleNoord in ‘t Zand. 

Uit de gesprekken is gebleken dat de subsidieregeling deels een reparatie is geweest voor het 

opvangen van een weeffout bij de transitie van de wijkverpleging van de Awbz naar de Zvw. De 

component voor huisvesting was niet opgenomen in de nieuwe financieringssystematiek van de 

wijkverpleging onder de Zvw. De vraag die dan ook gesteld dient te worden: is de gemeente  

verantwoordelijk voor de gevolgen hiervoor, wetende dat de bekostiging van de wijkverpleging tussen 

2015 en 2018 is gewijzigd en verhoogd? 

Omring heeft aangegeven dat zij het wegvallen van de subsidie in 2018 kunnen opvangen vanuit een 

positief resultaat van 1 miljoen over 2017, een plus op de tarieven voor 2018 en de gelden die zij in 2018 

ontvangen in het kader van kwaliteit van zorg. 

 

De GGZ NHN heeft subsidie aangevraagd voor de exploitatie van de Hofstraat in Schagen, daar waar 

de inloop GGZ en de herstelwerkplaats zijn. Onder de regeling die tot 2017 ontvingen zij hiervoor geen 

subsidie.  

U dient te weten dat de gemeente hiervoor een subsidie verleent voor de uitvoering van de activiteiten 

die hier plaatsvinden van € 92.077,75. 

 

Vanaf 2015 is de extramuralisering van de zorg in gang gezet.  Dit betekent dat er een omzetting heeft 

plaatsgevonden van intramuraal naar extramuraal. Dit is in de gemeente Schagen met name in de 

Bron en Caegstaete gebeurd. Inwoners wonen zelfstandig in hun eigen eenheid/appartement en 

krijgen veelal verzorging en verpleging vanuit Woonzorggroep Samen. 

 

Woonzorggroep Samen heeft uit de gelden van de subsidieregeling verschillende “wijksteunpunten” 

bekostigd. De functie die de wijksteunpunten vervullen is verschillend: bij het ene complex is het ter 

exploitatie van een gemeenschappelijke ruimte voor bewoners van een complex (Caegstaete en de 

Bron) en bij de andere complexen ter exploitatie van een gemeenschappelijk ruimte voor bewoners in 

de buurt, veelal gecombineerd met een ruimte voor dagbesteding cq. ontmoeting, te weten: Huys ten 

Oghe, Jozefpark, Hornhoeve, Sabinahof en Maartenshof. 

- Er is een onderscheid zichtbaar waar het eigendom ligt van het complex. Er zijn verschillende 

eigenaars, Woonzorggroep Samen, Woonzorg Nederland en WoonCompagnie. Daar waar 

Woonzorggroep Samen eigenaar is, is er een hoge boekwaarde, die vertaald is in een hoge 

jaarlijkse dekking voor de instandhouding vanuit de subsidieregeling. 

 

Op basis van bovenstaande is het legitiem zich af te vragen:  

- In hoeverre wil de gemeente bijdragen aan de instandhouding van ruimten in complexen die 

intern gericht zijn, d.w.z. ten behoeve van activiteiten voor inwoners van het complex, versus 

ruimten in complexen die ingezet worden ten behoeve van inwoners in de buurt? 

Hierbij dient natuurlijk in ogenschouw te worden genomen dat wij het belangrijk vinden dat de 

inwoners daadwerkelijk langer zelfstandig thuis kunnen wonen in hun eigen dorp of wijk. 

 

Vervolgstappen in het proces: 

- Op 1 augustus hebben wij een overleg met alle partijen (Woonzorggroep Samen, 

Woningcorporaties, VGZ en de gemeente Hollands Kroon, die met hetzelfde is geconfronteerd) 

om samen een oplossing te zoeken hoe in 2019 de gevolgen samen kunnen worden 

opgevangen.  

- In het kader van de pilot “langer zelfstandig thuis wonen in Schagen, doe je samen” in 

Callantsoog, Petten en ’t Zand zijn wij met de inwoners in de dorpen in gesprek hoe ontmoeting 

in de kernen kan worden ingevuld. Ook in andere dorpen pakken wij dit samen met de 

inwoners op. 

 

 


