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Sluiting Logeerhuis Ons Tweede Thuis
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Geachte heer, mevrouw,
Begin dit jaar bereikte ons het bericht dat Ons Tweede Thuis (OTT) per l april 2012 het
Logeerhuis te Hoofddorp zal sluiten. Het gebouw wordt gesloopt en op deze locatie zal door
OTT nieuwbouw worden gerealiseerd. De bouw start waarschijnlijk in de zomer en zal een
jaar duren. Op de locatie zal een nieuwe woonvoorziening met dagbesteding worden
gerealiseerd. Deze beslissing van OTT heeft ons volledig verrast en wij zijn hier niet eerder
over geïnformeerd. Wij hebben onze verbazing hierover uitgesproken in een brief aan dhr.
van Leeuwen, de directeur van 077, waarvan u op 8 februari jl. een afschrift heeft
ontvangen (kenmerk 201211 1499). Ook hebben wij in de brief gevraagd om uitstel van de
sluitingsdatum. Hierop heeft dhr. van Leeuwen geantwoord dat OTT gezien de vele
alternatieven die er voor de gebruikers voorhanden zijn, de sluitingsdatum van 1 april zal
handhaven.
Uit gesprekken die wij vervolgens met OTT hebben gehad, blijkt dat de bezetting van het
Logeerhuis te laag is om de voorziening nog langer open te kunnen houden. Doordeweeks
zijn vaak maar 2 a 3 kinderen aanwezig, terwijl er 22 bedden beschikbaar zijn. Dit heeft
voornamelijk te maken met teruglopende indicaties voor logeeropvang vanuit het C1.Z ten
gevolge van de veranderde norm voor gebruikelijke zorg. Deze indiceringen en normeringen
worden op rijksniveau bepaald, gemeenten hebben hier geen invloed op.
OTT is een zelfstandige AWBZ instelling die niet vanuit de gemeente wordt gefinancierd. De
gemeente is daarom helaas niet in de positie om sluiting van het Logeerhuis tegen te
houden. Wel vinden wij het van essentieel belang dat er passende alternatieven worden
gevonden voor de huidige gebruikers van het Logeerhuis. Wij hebben het initiatief genomen
om met OTT hierover in gesprek te gaan.
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Alle ouders zijn door OTT opgeroepen om contact op te nemen met de afdeling
Zorgbemiddeling van OTT, zodat er gezamenlijk naar alternatieven gezocht kan worden.
OTT geeft aan dat op dit moment voor vrijwel alle kinderen die gebruik maken van de
dagopvang op het logeerhuis al een alternatief is gevonden. Voor de logeeropvang wordt
nog naar oplossingen gezocht. OTT heeft ons verzekerd dat er voor iedereen een oplossing
wordt gevonden. Eind maart zal Ons Tweede Thuis ons hier verder over informeren.

Wij hopen u hiermee vooralsnog voldoende te hebben ingelicht.
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