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Beantwoording schriftelijke vragen fractie HAP over
Eigen Haard

1 9 FEB. ZOU

Geachte heer, mevrouw.
Op 10 en 12 februari jl. ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de HAP over
woonzorgcentrum Eigen Haard in Zwanenburg. Aanleiding was de dreigende sluiting als
gevolg van de huuropzegging door Amstelring. Om een duidelijk beeld te krijgen van de rol
en positie van de gemeente met betrekking tot het behoud van zorginstellingen voor
senioren in zijn algemeenheid én de toekomstige mogelijkheden met betrekking tot
Woonzorgcentrum Eigen Haard in het bijzonder verzocht de HAP ons de volgende vragen te
beantwoorden.
Vraag 1:
Is het juist dat u al enige tijd in gesprek bent met diverse zorginstellingen cq. -organisaties
vanwege de veranderende wet- en regelgeving vanuit Den Haag?
Antwoord: ja.
Vraag 2:
Met welke zorginstellingen bent u in dit verband in gesprek en welke concrete
Haarlemmermeerse locaties betreft dit?
Antwoord: wij zijn in gesprek met Amstelring, Woonzorg Nederland, PSCOH, R.K. Stichting
Zorgcentra Meerlanden, RIBW, SEIN, VBZ-KAM, zorgkantoor Zorg en Zekerheid, Ymere en
Ons Tweede Thuis. We spreken voornamelijk op strategisch niveau over ontwikkelingen op
het gebied van toekomstige zorgvastgoedexploitatie in de gehele gemeente
Haarlemmermeer.
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Vraag 3:
Is het juist dat u niet op de hoogte was van deze specifieke situatie met betrekking tot
Woonzorgcentrum Eigen Haard in Zwanenburg?
Antwoord: doordat wij regelmatig overleg voeren met alle zorginstellingen, waren wij op de
hoogte dat door het inkrimpen van budgetten voor intramurale zorg de financiële
houdbaarheid van zorgdienstverlening voor meerdere instellingen onder druk staat. Hët
besluit van Amstelring om de huur van Eigen Haard in Zwanenburg op te zeggen, was
echter niet bekend. Het bericht over het besluit van Amstelring kwam daarom als een ;
verrassing.
Vraag 4:
Kunt u de (on)mogelijkheden schetsen die u in zijn algemeenheid ziet vanuit de rol van de
gemeente om dergelijke zorginstellingen voor senioren te behouden in de diverse
Haarlemmermeerse dorpen en wijken?
Antwoord: gemeenten hebben geen bevoegdheid of verantwoordelijkheid als het gaat om
intramurale zorg. Feitelijk beschikken we alleen over het instrument "overleg". Door het actief
voeren van gesprekken, het voeren van regie op het proces en het maken van afspraken
kunnen wij de besluitvorming van zorginstellingen en eigenaren van zorgvastgoed wel
beïnvloeden.
Vraag 5:
Kunt u aangeven welke stappen in de concrete situatie van Woonzorgcentrum Eigen Haard
nu genomen gaan worden door de verschillende betrokken instellingen en organisaties én
door uw college?
Hiermee bedoelen wij zowel de bestuurlijke als ambtelijke inzet in alle aspecten gericht op
de toekomstige behoefte aan intramurale zorg (verpleeghuisplaatsen) én extramurale zorg
voor senioren in Zwanenburg (zoals bijvoorbeeld bij planvorming, ruimtelijke ordening,
vergunningverlening, etcetera).
Antwoord: wij hebben met Amstelring en Woonzorg Nederland afgesproken dat zij zich
ervoor gaan inzetten dat de huidige bewoners van Eigen Haard Zwanenburg niet hoeven te
verlaten en dat zij diverse scenario's voor verbouwing en nieuwbouw van vastgoed en de
bijbehorende (zorg)dienstverlening in Zwanenburg gezamenlijk gaan verkennen. Amstelring
en Woonzorg Nederland zijn wat dat betreft allebei aan zet. Wij dringen aan op constructieve
samenwerking naar een oplossingsrichting in het belang van de Zwanenburgers en de
bewoners van Eigen Haard in het bijzonder.
Op ambtelijk niveau worden gesprekken gevoerd met Amstelring, Woonzorg Nederland en
het zorgkantoor teneinde te borgen dat afspraken worden nagekomen en om partijen te
adviseren bij het uitwerken van de scenario's, wetende dat de gemeente geen
verantwoordelijkheid of bevoegdheid heeft, maar zich wel verantwoordelijk voelt.
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Aanvullende vraag (d.d. 12 februari 2014) 6:
Kunt u ons aangeven of, en zo ja wanneer, een concreet plan aan de gemeente is
gepresenteerd voor nieuwbouw aan de Van Hallstraat in Zwanenburg tbv zorgvoorzieningen
door Amstelring? Indien er reeds een plan is gepresenteerd, hoe verhoudt dit zich tot de
uitspraak van de portefeuillehouder, dhr. Bak, dat de gemeente niets hoort of ziet van
Amstelring mbt nieuwbouw op genoemde lokatie?
Antwoord: Amstelring heeft in april 2012 kenbaar gemaakt dat zij mogelijkheden verkende
voor nieuwbouw aan de Van Hallstraat in Zwanenburg. In september 2012 is door
Amstelring geïnformeerd naar het vigerende bestemmingsplan. In het vervolg heeft
Amstelring - ondanks herhaald verzoek - geen plannen ingediend. Overigens hebben wij
Amstelring ook gewezen op het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Zwanenburg, maar
zij hebben afgezien van het indienen van een zienswijze.
Zoals aangegeven bij het antwoord op vraag 5 zijn wij op dit moment met Amstelring in
gesprek over de mogelijkheden.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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