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Beste heer Van der Kallen en mevrouw Van Gent,

In uw brief van 25 juni 2018 stelt u ons vragen over Vragen ex. art. 39, steunpunt De Zoomflat, kenmerk . Graag 
beantwoorden wij hieronder uw vragen als volgt.

Vragen
1. Heeft uw college kennis genomen van het artikel in BN De Stem?
2. Is daarin de wethouder juist geciteerd?
3. Heeft de wethouder gesproken namens het college?
4. Indien dit het geval is op welk raadsbesluit heeft de wethouder en het college zich daarbij gebaseerd?

Antwoord:
Ja, wij hebben kennisgenomen van het artikel in BN De Stem. Het citaat is afkomstig uit de door ons college op 20 juni 
gestuurde raadsbrief (kenmerk U18-009326) met als onderwerp: Ontmoeten in wijk/Petitie Zoomflat. In deze brief 
lichten wij toe dat het verplaatsen van de activiteiten vanuit diverse ouderensteunpunten past in de door de raad 
vastgestelde visie Ontmoeten in de wijk. Wij verwijzen u dan ook naar deze brief.

5. Deelt u de opvatting van de BSD-fractie dat sluiting van de steunpunten tot een forse verschraling van voorzieningen 
in de uitvoering van de WMO zal leiden?

Antwoord:
Nee, deze opvatting delen wij niet omdat alle activiteiten doorgang zullen blijven vinden. Er is dus geen sprake van een 
verschraling van het aanbod, maar van een verplaatsing van activiteiten.

6. Deelt u de opvattingen van de bezorgde gebruikers en vrijwilligers dat een alternatief in de vorm van het gebruik van 
een wijkcentrum, zoals De Korenaere, niet realistisch is vanwege de beperkte mobiliteit van de gebruikers?

Wij willen graag dat alle huidige gebruikers deel kunnen blijven nemen aan de activiteiten. De werkgroep die belast is 
met het verplaatsen van de activiteiten, heeft in beeld welke personen mobiliteitsproblemen hebben. Een medewerker 
van WijZijn en een medewerker van Stadlander gaan in gesprek met deze personen. Zoals in onze eerdere brief van 
20 juni is vermeld, zullen er individuele oplossingen worden gezocht voor bezoekers voor wie de afstand naar de 
nieuwe locatie te groot of lastig is.

Antwoord:



7. Mocht het toch komen tot het verplaatsen van steunpunt De Zoomflat naar De Korenaere, wat de BSD-fractie ten 
zeerste zou betreuren, kunt u dan garanderen dat De Korenaere voor onbepaalde tijd open zal blijven?

Antwoord:
Wij garanderen dat de activiteiten die nu plaatsvinden in de huidige wijkcentra en ouderensteunpunten doorgang zullen 
vinden. Dit staat los van de locaties waar activiteiten plaatsvinden. Het gaat immers om de maatschappelijke effecten 
die bereikt worden met deze activiteiten. Locaties openhouden is geen doel op zich.

8. De directeur van Wij zijn Traverse geeft in het krantenartikel aan dat eventuele sluiting geen personele gevolgen zal 
hebben. Hoe verklaart u dan dat onlangs een aantal flexibele contracten van medewerkers van Wij zijn Traverse, 
werkzaam in de ouderensteunpunten, niet zijn verlengd?

Antwoord:
WijZijn Traversegroep voert in opdracht van de gemeente een aantal activiteiten uit binnen de door de raad gestelde 
(subsidie)kaders. Hoe WijZijn deze opdracht precies invult op het personele vlak is aan WijZijn, niet aan ons college of 
de raad.

9. Is u bekend dat er geluiden de ronde doen dat de ouderensteunpunten Elsenborch, de Plejadenlaan en op de 
Bergse Plaat ook gesloten gaan worden?

Antwoord:
Het is ons is bekend dat WijZijn de activiteiten in de Elsenborch gaat verplaatsen naar met name het nabijgelegen 
Ontmoetingscentrum De Kastanje.
De activiteiten van WijZijn die op het steunpunt Zonneplein plaatsvinden, zullen daar worden voortgezet.
Het steunpunt voor senioren op de Bergse Plaat is eind vorig jaar op eigen initiatief opgericht door Stichting Wij(k). 
Voor zover wij weten zijn deze activiteiten een succes gebleken en is van sluiting of verplaatsing geen sprake.

10. Zo ja past dit binnen het sociaal-A/VMO-beleid zoals door de gemeenteraad is vastgesteld?

Antwoord:
Het verplaatsen van de activiteiten in de Elsenborch past, zoals eerder in onze brief van 20 juni is gemeld, binnen het 
beleid zoals door de gemeenteraad is vastgesteld.

Vragen?
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met dhr. J.J. van Schaik, 
bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277874.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders, 
namens het college,


