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Maatschappij

Beste meneer, mevrouw,
Onlangs is op 14 juni namens ons college een petitie in ontvangst genomen inzake ouderensteunpunt Zoomflat (U18043413). Deze petitie is tevens gericht aan uw raad. Wij willen door middel van deze brief u informeren over deze
petitie en de achtergrond hiervan.

Uitwerking Ontmoeten in de Wijk
Vorig jaar december heeft uw raad de visie en meerjarenplan Ontmoeten in de wijk 2018-2022 vastgesteld. Deze visie
is opgesteld door verschillende partijen (w.o. WijZijn Bergen op Zoom en Stichting Verenigde Wijkcentra) die zich
hebben verenigd onder naam expertgroep ‘Ontmoeten in de wijk’. Ook hebben inwoners inbreng kunnen geven tijdens
bijeenkomsten op 28 maart en 6 april 2017. De partijen uit de expertgroep Ontmoeten in de wijk, houden zich vrijwillig
of beroepshalve bezig met het organiseren en faciliteren van activiteiten op diverse, centrale locaties in Bergen op
Zoom, Halsteren of Lepelstraat. Vanuit hun visie bieden zij mensen de mogelijkheid om andere mensen te ontmoeten,
zichzelf verder te ontwikkelen en bij te dragen aan hun zelfredzaamheid. De expertgroep werkt, op een zo efficiënt
mogelijke wijze, aan deze maatschappelijke effecten. Binnenkort zal de eerste nulmeting voor de jaarlijkse monitor
opgestuurd worden naar raad en college.

Verplaatsing activiteiten steunpunten
Het overgaan van activiteiten vanuit ouderensteunpunten WijZijn Bergen op Zoom naar de centrale wijk- en
ontmoetingscentra past in de bovengenoemde visie. Het betreffen hier de activiteiten van de steunpunten Aen den
Fonteijne, Elsenbosch en Zoomflat. Dit wordt met de grootste zorgvuldigheid door WijZijn Bergen op Zoom en Stichting
Verenigde Wijkcentra opgepakt. Er zal geen sluiting plaatsvinden, voordat alle activiteiten een nieuw plekje hebben
gevonden. Ook zullen er individuele oplossingen worden gezocht voor bezoekers voor wie de afstand naar de nieuwe
locatie te groot of lastig is. Deze mensen zijn in beeld en krijgen hierbij ondersteuning van een ouderenadviseur. Ook
de vrijwilligers kunnen de eigen vertrouwde activiteiten blijven uitvoeren en begeleiden op de nieuwe plek.
De voordelen van het verplaatsen van deze activiteiten naar een meer centrale ontmoetingsplek zijn zowel inhoudelijk
als beheersmatig van aard. De verwachting is dat meer mensen gebruik zullen maken van de activiteiten afkomstig uit
de oudersteunpunten, omdat er ook veel ouderen in de ontmoetingscentra komen. Andersom geldt ook dat de
bezoekers van de oudersteunpunten een breder aanbod krijgen. In de wijk- en ontmoetingscentra worden diverse
ontspanningsactiviteiten aangeboden, maar ook zijn er meer mogelijkheden bijv. tot het verkrijgen van informatie en
advies (spreekuren van wijkverpleegkundigen, wijkagent, WijZijn en Stadlander). Er komt dus voor zowel de gebruikers
van de ontmoetingscentra als de gebruikers van de steunpunten een verruiming van het aanbod aan activiteiten.

Ook vanuit het oogpunt van beheer en veiligheid is het efficiënter om deze activiteiten te verplaatsen naar grotere
gebouwen. Een voorbeeld: de Korenaere is een groot complex met 13 zalen waarbij het beheer in handen is van een
beperkt aantal beroepskrachten (2 à 3) i.s.w. met vrijwilligers. De eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij een
beroepskracht. Ouderensteunpunten hebben een veel kleinere omvang en omvatten 1 à 2 ruimten. Deze zijn minder
efficiënt wat betreft de inzet van beroepskrachten. Tot slot zijn ouderensteunpunten door hun omvang beperkter in hun
mogelijkheden, terwijl bij wijk- en ontmoetingscentra er verschillende soorten ruimten zijn, passend bij de betreffende
activiteit en aantal bezoekers.

Voortgang overgang activiteiten o.a. Zoomflat
De overgang van de activiteiten van de steunpunten naar wijk- en ontmoetingscentra wordt door ons nauwlettend
gevolgd. WijZijn en SVW houden ons van de voortgang op de hoogte. Zo verloopt de verplaatsing van de activiteiten
uit de Elsenborch en Aen den Fonteijne voorspoedig. Ook hebben wij vernomen dat een aantal bezoekers en
vrijwilligers uit de Zoomflat hun zorgen hebben geúit.
Onlangs is op 14 juni namens ons college een petitie in ontvangst genomen waaruit deze zorgen blijken (U18-043413).
In het gesprek met twee vrijwilligers van de Zoomflat is afgesproken dat de gemeente samen met WijZijn op korte
termijn in gesprek gaat met de vrijwilligers en bezoekers van het steunpunt Zoomflat. Dit om goed notie te nemen van
hetgeen mensen bezig houdt, waarover men bezorgd is en hoe we samen kunnen komen tot oplossingen.

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,

Dhr. A. Harijgens /s
Wethouder
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