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VERZONDEN 0 2 FEB. 2017

Geachte heer Renet,
In uw schrijven van 2 december jl. stelt u het college een aantal vragen volgens art. 37
RvO Raad met betrekking tot Wijksteunpunt Amusant.
Wijksteunpunt Amusant is net als andere wijksteunpunten een samenwerkingsvorm van
organisaties gehuisvest in een bestaande accommodatie van een van de kernpartners
(met gesloten beurzen). Van elke accommodatie waar het wijksteunpunt zich in bevindt
is de huurder of eigenaar, dit betekent een van de kernpartners, verantwoordelijk.
Zorgaanbieder Vivantes huurt de accommodatie Amusant van Wonen Limburg. Er
worden verschillende functies in deze accommodatie vormgegeven door
samenwerkingspartners, een van deze functies is het wijksteunpunt. Vivantes heeft al
enige tijd geleden bij de kernpartners, van het wijksteunpunt, aangegeven
exploitatieproblemen te hebben. Dit is o.a. ontstaan door de decentralisatie van de
AWBZ naar de Wmo en de Wlz en de beëindiging van een vergoeding zorginfrastructuur
via het Rijk. Het huurcontract loopt tot 2026. In dat kader zou Vivantes bekijken of er
mogelijkheden zijn om dit probleem op te lossen. Het te huur zetten van Amusant, om te
bekijken of er partners zijn die eventueel bereid zijn om medegebruiker/ medehuurder te
worden, is één van deze opties. Ook is afgesproken dat de business case Geleen Zuid/
De Kluis als onderdeel van de Toekomstvisie duurzame accommodaties parallel aan
deze bezinning zou plaatsvinden.
Onderdeel A: omtrent de besluitvorming
1. Heeft overleg met het wijkplatform hieromtrent plaatsgevonden? Zo ja, wanneer en
welke mening heeft het wijkplatform kenbaar gemaakt?
Nee. De keuze om de accommodatie Amusant te huur te zetten, is een keuze
van Vivantes.
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2.

Is er overleg geweest met alle regelmatige gebruikers?
Zoals in de inleiding beschreven heeft Vivantes overleg gehad met de
kernpartners van het wijksteunpunt over de exploitatieproblemen. Het overleg
met de overige gebruikers is de verantwoordelijkheid van Vivantes.

3.

Is de Raad gekend in uw voornemen wijksteunpunt Amusant ter plekke niet te
continueren?
Nee. Het mogelijk elders voortzetten van het wijksteunpunt is geen
voornemen van de gemeente. Wel is de locatie Amusant een van de
maatschappelijke accommodaties die onderdeel uitmaken van de business
cases in het kader van de Toekomstvisie Duurzame accommodaties, die in
april 2016 door de raad is vastgesteld.

4.

Is er met de Raad overleg gevoerd over nieuwe locaties voor vestiging van het
wijksteunpunt?
Nee.

5.

Op welke termijn zal het vertrek uit de huidige locatie plaatsvinden?
Er is geen zicht op of en wanneer het wijksteunpunt op een andere locatie zal
worden gecontinueerd. Mocht vertrek een optie zijn, zullen de kernpartners
zich hierover gezamenlijk beraden.

Onderdeel B: omtrent de voorziening als zodanig
1. Wat is de reden waarom het wijksteunpunt uit het betreffende gebouw verdwijnt?
Het is tot op heden nog niet duidelijk of het wijksteunpunt zal verdwijnen uit
deze accommodatie en op een andere locatie gecontinueerd zal worden.
2. Is er een besluit genomen waar een nieuw wijksteunpunt voor Geleen-Zuid/ Kluis
gevestigd wordt?
Nee.
3. Hebben alle huidige gebruikers van Amusant aangegeven mee te verhuizen naar de
nieuwe locatie?
Er is nog geen sprake van een verhuizing van het wijksteunpunt. De partners
actief in het samenwerkingsverband zullen gezamenlijk alternatieven bekijken
en een gezamenlijke keuze maken als dit aan de orde is.
4. Welke acties hebben plaatsgevonden en/of zullen plaatsvinden om de bewoners van
betreffende wijken te informeren omtrent de veranderingen?
Dit is nog niet aan de orde. In het kader van de uitwerking van de
Toekomstvisie is afgesproken dat de uitwerking van de business cases in
overleg met aanbieders en gebruikers van accommodaties zou plaatsvinden.

Postadres: Postbus 18, 6130 AA Sittard-Geleen S 14 046 (vanuit buitenland +31 46 477 77 77 | www.sittard-geleen.nl

5. Zijn er groepen bewoners die nadeel ondervinden of zelfs niet meer terecht kunnen
in de nieuwe accommodatie?
Dit is nog niet aan de orde.
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