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Hoogwoud, 15 juni 2016
Aan het college van de gemeente Opmeer
Mevrouw E. Deutekom-Muntjewerff
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1716 V S O P M E E R
Betreft: beleidskader Wijksteunpunten en dorpshuizen 2016-2020
Geacht college,
Het beleidskader Wijksteunpunten en dorpshuizen is ter advisering aan ons voorgelegd en in
goede orde ontvangen en besproken.
Ons advies luidt: positief/ negatief
Alle leden hebben per mail hun stem uitgebracht en bovenstaand advies is het resultaat.
Toelichting op het advies:
Wat we positief vinden in deze nota is dat het college van BenW tenminste twee volwaardige
wijksteunpunten 'breed' binnen haar gemeentegrenzen noodzakelijk/wenselijk acht. En een
eventuele dependance niet uitsluit. Deze zienswijze wordt door de A S D O onderschreven.
De negatieve beoordeling zit in de verdere uitwerking van deze notitie zoals:
* Onvoldoende visie op het ouderenbeleid:
« Wet Publieke Gezondheid
* De rol van de gemeente
o regievoering en faciliterende rol, de wijze waarop de gemeente meent zaken
te realiseren vinden wij heel zwaarwegend
o financieel ondersteunde rol
Onvoldoende visie ouderenbeleid:
Opmerkelijk: aanbeveling 3 wordt door het college onderschreven maar krijgt geen
uitwerking omdat het strijdig zou zijn met de WMO. De geest van de WMO is dat de
zorgvraag van het individu leidend is en dat men moet toetsen of hetgeen er wordt
aangeboden een passend antwoord geeft op de gestelde zorgvraag.
Wat mag de burger van de gemeentelijke rol verwachten op basis van behoefte vertaald in
concreet beleid voor alle categorieën?
Wet Publieke Gezondheid
Citaat uit de brief aan de Tweede Kamer van Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
nota Gezondheidsbeleid 2015-2019 d.d. 4-12 2015 door minister mw. drs. E.I. Schippers:
Vanuit de Wet publieke gezondheid (artikel 5a) hebben gemeenten vanaf 2010 een
verantwoordelijkheid om de preventieve ouderengezondheidszorg in te richten en uit te
voeren. In 2017 wordt gekeken hoe we artikel 5a het beste kunnen evalueren en welke
vraagstelling daaraan ten grondslag ligt.
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Wij onderschrijven bovenstaande standpunten in deze brief.
Regievoering en faciliterend
Op verschillende plaatsen vinden er activiteiten plaats of worden nieuwe activiteiten
geïntroduceerd door bestaande of nieuwe stichtingen. Om een ongebreidelde groei af te
remmen moet de gemeente hierin haar regierol voeren. Natuurlijk gaat het in deze notitie om
de functie van wijksteunpunten/dorpshuizen maar een dwarsverband leggen met wat in de
MFA (multifunctionele accommodatie) aan activiteiten plaatsvind is in het kader van integrale
beleidsvoering een must. Hierdoor is men ook beter in staat (keuze) wat je nu wel of niet
gaat faciliteren in de breedste zin van het woord.
De wijze waarop het college meent zaken te realiseren
leder bestuur van een wijksteunpunt of dorpshuis zal vanwege haar kwaliteiten op haar
eigen manier uitvoering geven aan waarvoor zij staan. Dit geldt ook voor de raadpleging met
de achterban. Hierin heeft de gemeente geen regie.
Vanuit de regierol krijgt de gemeente voldoende informatie om waar nodig tijdig in te grijpen
Financieel ondersteunende rol
In een algemene nota wijksteunpunten (visie) dient een bezuinigingsoperatie op een van de
wijksteunpunten een ondergeschikte rol in te nemen.
Het is beter deze twee zaken afzonderlijk van elkaar te behandelen.
Het is niet onze bedoeling de financiën geheel buiten schot te laten. Wij stellen voor dat op
dit terrein zwaarwegende keuzes gemaakt worden.
* Moet je voor het subsidiëren van zorg gebonden activiteiten andere subsidie eisen
stellen.
» Gelden beschikbaar stellen met als doel zorg innovatieve projecten van de grond te
krijgen waarvan op voorhand niet een 100 Zo garantie gegeven kan worden.
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Bijlage 1
We hebben kennis genomen dat het college op haar wijze gebruikt heeft gemaakt van de
aanbevelingen van het burgerinitiatief visie Ouderenbeleid en wijksteunpunten in de
gemeente Opmeer, maart 2016 en dat er enkele door het college worden onderschreven
maar niet hebben geleid tot het overnemen of implementeren in het beleidskader
Wijksteunpunten en dorpshuizen 2016-2020.
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