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Geachte heren Van der Kallen en Van den Kieboom ,
In uw brief van 5 december 2014 stelt u ons vragen over de woonvorm voor chronisch drugsverslaafden. Graag
beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt.

1. Heeft het vorige college een zogenaamd overdrachtsdossier woonvoorziening chronische drugsverslaafden
Wouwseweg gemaakt en wat was de eventuele inhoud?
Antwoord:
Nee, dat hebben we niet gemaakt.

2. Is er in wat voor vorm dan ook een overeenkomst aangegaan met één of meerdere zorgverzekeraars voor de
financiering van de zorg?
Antwoord :
Nee, er is geen overeenkomst aangegaan.

3. Wanneer was het college op de hoogte dat er geen sluitende afspraken waren gemaakt over de financiering van de
zorg- en/of de woonvoorziening?
Antwoord :
Op 4 november jongstleden.

4. Welke afspraken zijn er gemaakt met de andere (aangesloten) gemeenten?
Antwoord :
Dat er in gezamenlijkheid gecommuniceerd zou worden over de financiering van de woonvorm, nadat de colleges
waren geraadpleegd.

5. Staat het college onverkort achter de inhoud, afspraken en conclusies van het vorige en actuele Regionaal Zorg
Kompas?
Antwoord :
Ja.

6. Is en zo ja, wanneer was het college op de hoogte dat Novadic Kentron en Allee Wonen vast zouden houden aan de
gesloten huurovereenkomst, ontvangen omgevingsvergunning en de realisatieovereenkomst? Welke kosten zijn
gemoeid met ontbinding?
Antwoord:
Wij hebben dit vernomen uit de media. Wij hebben geen inzicht in de kosten die gemoeid zijn met de ontbinding.
7. Zijn er door de gemeente Bergen op Zoom inhoudelijk en/of financieel verantwoordelijkheden aangegaan in deze en
wat zijn daarvan de eventuele risico's?
Antwoord :
Inhoudelijk wordt aan de goede zorg voor chronisch verslaafden veel belang toegekend. Om die reden heeft dit
onderwerp in zowel het huidige als nieuwe Regionaal Kompas een plaats gekregen. Daarnaast zijn geen
verantwoordelijkheden aangegaan.

8. Wat zijn de gemeentelijke inspanningen om alsnog de zorg en de financiering gerealiseerd te krijgen?
Antwoord :
Er wordt een lobby opgezet richting Den Haag om, gericht op het doorzetten van de al vergevorderde plannen, te
vragen om middelen voor de financiering van de zorg .

9. Welke zijn de te verwachten maatschappelijke kosten bij het ontbreken van een dergelijke woonvoorziening?
Antwoord :
Uit een benchmarkonderzoek uit Rotterdam naar chronisch verslaafden is gebleken dat deze mensen de samenleving
in totaal ongeveer 100.000 euro per persoon per jaar kosten als er geen passende voorzieningen zijn .

10. Op 20 november heeft uw college een brief ontvangen van de raadsfractie van de Nieuwe Democraten Gemeente
Roosendaal. Is die brief reeds beantwoord en kan de gemeenteraad van Bergen op Zoom een kopie ontvangen van
uw antwoord?
Antwoord:
Het college heeft op de door u genoemde datum een e-mail ontvangen van de raadsfactie van de Nieuwe Democraten.
Deze e-mail is beantwoord . In de bijlage treft u een kopie van de beantwoording aan.

11. Wat is de actuele stand van zaken na afloop van het bestuurlijk overleg van 13 november 2014 met de andere
betrokken partijen?
Antwoord:
Zoals hiervoor aangegeven en door wethouder Kammeijer mondeling is toegelicht tijdens de vergadering van de
Commissie Mens en Maatschappij van 9 december jongstleden, wordt een lobby opgezet voor de benodigde
zorgfinanciering. Hiervoor is draagvlak in de regio een belangrijke voorwaarde. Dit zijn intensieve trajecten.

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Drs. S.P.M. Verstraten,
bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277726.
Hoogac tend ,
het c Il ge van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
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-----Oorspronkelijk bericht----Van: Kammeijer, Y. (Yvonne)
Verzonden: dinsdag 9 december 2014 10:32
Aan: 'Ton Schijvenaars'
Onderwerp: RE : Woonvoorziening Roosendaal
Geachte heer Schijvenaars,
Op 20 november jl. ontvingen wij van u onderstaand e-mailbericht met vragen over de realisatie van
een woonvorm voor chronisch verslaafden in Roosendaal. Hier willen wij als volgt op reageren.
Met de inwerkingtreding van de nieuwe WMO per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk
voor begeleiding en beschermd wonen . Daarmee zijn wij ook verantwoordelijkheid voor het bieden
van zorg/wonen aan chronische verslaafden. Als centrumgemeente zullen wij onze uiterste best doen
om samen met de regiogemeenten op dit terrein de zorg te bieden die nodig is. Wij zijn er daarbij op
gericht om samen met de regiogemeenten tot een regionale opvang voor verslaafden te komen .
In het kader van het Regionaal Kompas wordt daarvoor dan ook steeds afstemming gezocht met de
regiogemeenten . Het gesprek hierover met de regiogemeenten voeren wij in het bestuurlijk overleg
daarvoor met de wethouders zorg uit de regiogemeenten . De vragen over de realisatie van een
woonvorm in de gemeente Roosendaal en de omgevingsprocedure daarvoor, dient u in dit verband,
als raadslid van de gemeente Roosendaal , voor te leggen aan het college van de gemeente
Roosendaal. Wij zullen dan ook niet verder inhoudelijk op uw e-mail ingaan. Wij vertrouwen erop dat
u hiervoor begrip heeft.
Met vriendelijk groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom ,
Mevr. drs. Y.J .M.M. Kammeijer-Luycks
Wethouder gemeente Bergen op Zoom

-----Oorspronkelijk bericht----Van : Ton Schijvenaars [mailto:schijvenaars@h ome.nl]
Verzonden: donderdag 20 november 2014 12:30
Aan : Petter, F.A. (Frank); Weegen, A.G.J. (Arjan) van der; Linssen , A.J.F.M. (Ton); Coppens , A.J.M.
(Ad}; Kammeijer, Y. (Yvonne); Velden, P. (Patrick) van der
CC: Hugo Polderman ; Pieter Beesems; Ton Schijvenaars
Onderwerp: Woonvoorziening Roosendaal
Geachte leden van het college van B&W van de gemeente Bergen op Zoom ,
Woensdagavond hebben wij tijdens de commissie omgeving als enige fractie de bijgaande brief over
de woonvoorziening van het college van B&W van de gemeente Roosendaal geagendeerd . In onze
inbreng spraken wij over 9 feiten waarop wethouder Polderman reageerde dat het slechts meningen
waren .
U kunt het hele debat terugluisteren via
http://roosendaal.notubiz.nl/vergadering/101194/commissie+Omgeving+1 9-11-2014 en het relevante
fragment begint om 1 uur 55 minuten 40 seconden en duurt tot 2 uur 14 minuten en 40 seconden. De
wethouder raadt ons aan de genoemde feiten ook voor te leggen aan uw college en hij voorspelt dat
u hetzelfde antwoord zult geven als hij heeft gedaan . Een andere bijzondere uitspraak is dat
wethouder Polderman volmondig bevestigt dat hij verwacht dat de omgevingsvergunning door de
vergunninghouder zal worden ingeleverd en wij vragen ons af of u deze opvatting deelt.
Nu heeft uw college bij monde van uw wethouder mevrouw Kammeijer in diverse publicaties kritische
opmerkingen gemaakt over het standpunt en optreden van het college van de gemeente Roosendaal
op dit dossier. Wij hebben n.a.v. deze berichten , eigen onderzoek en de antwoorden op onze vragen ,
geprobeerd helderheid te krijgen wie nu welke waarheid spreekt en wat het perspectief is voor dit
project waarover in het Regionaal Kompas heldere afspraken zijn gemaakt.

Wij zouden graag van uw college een inhoudelijke reactie krijgen op feiten en argumenten die door
ons zijn ingebracht en in hoeverre het u eens bent met de opvattingen van het college van B&W van
Roosendaal zoals verwoord door wethouder Polderman . U treft bijgaand de relevante stukken aan en
wij gaan er van uit dat u zelf de beschikking heeft over de diverse publicaties en overige rapporten
rondom dit dossier. De bijgevoegde verhaallijn is slechts een geheugensteuntje en hetgeen is
uitgesproken is bepalend .
Onze insteek is dat afspraken gemaakt zijn om na te komen en wij vinden dat er een ultieme poging
gedaan moet worden om de zorg financiering rond te krijgen zoals eerder het ministerie heeft
toegezegd aan voormalig wethouder Jongmans. Verder verwachten wij dat het BP binnenkort wordt
vastgesteld en dat de verstrekte omgevingsvergunning van kracht blijft.
U bent in dit dossier de centrumgemeente en wij verwachten van u dat u uw uiterste best zult doen
om dit dossier tot een goede afronding te brengen . Mochten wij bepaalde feiten verkeerd hebben
verwoord of mochten deze onjuist zijn dan vernemen wij dat uiteraard graag van u.
Een reactie op korte termijn is zeer welkom omdat wij het onderwerp gaan behandelen in de
komende vergadering van de gemeenteraad en wij hebben aangekondigd met een of meerdere
moties te komen.
Wij danken wethouder Polderman dat hij ons heeft aangeraden om deze zaak ook aan uw college
voor te leggen en sturen hem ter informatie een afschrift van deze email.
Met vriendelijke groet,
Ton Schijvenaars
Fractievoorzitter Nieuwe Democraten
0653 191 392

