♦+GBW
Rondvraag voor de commissie maandag MO, 7 januari 2019
inzake ‘Verlenging overeenkomst Perspektief locatie Wittebrug in Poeldijk’

Geachte mevrouw de voorzitter,

De fractie van GBW heeft via een journalist en later uit de media (artikel AD, 12-12-2018)
vernomen dat Stichting Perspektief langer gevestigd blijft op de locatie Wittebrug in Poeldijk.
Op deze locatie zouden zij zorg en onderdak bieden aan ex-gevangenen, mensen met een
drank- of drugsverleden, voormalig daklozen en mensen met een psychische stoornis. De
reden voor de verlenging zou een tekort aan huisvesting elders zijn. Eerder is ons
voorgehouden dat Perspektief eind 2018 zou vertrekken. De locatie werd gezien als een
noodlocatie. Echter, nu er geen alternatief lijkt te zijn, is het huurcontract alsnog met één jaar
verlengd.
Zoals vaker aangegeven gaat GBW voor goede zorg dichtbij. Wij zijn dan ook niet tegen een
opvang- en zorglocatie voor Westlandse inwoners met bovengeschetste problematiek. Helaas
hebben wij vanuit verschillende hoeken vernomen dat de zorg die op deze locatie door deze
organisatie geboden wordt veelal niet passend zou zijn. Zo zouden cliënten eerder afglijden
dan opknappen van een (tijdelijk) verblijf in de Wittebrug. De bewoners/cliënten zouden
onvoldoende re-integreren en er schijnt nauwelijks sprake te zijn van participatie aan de
maatschappij (er zou bij het merendeel van de cliënten geen dagbesteding zijn). Daarnaast is
ons ter oren gekomen dat er sinds enkele weken volledig nieuw personeel en management is
aangesteld omdat het personeel zou dealen en er sprake zou zijn van mismanagement. Ten
slotte hebben wij al eerder ons ongenoegen geuit over de overlast die wordt ervaren door
omwonenden en bezoekers van de begraafplaats.
Dit vinden wij zorgelijke signalen!
Het verbaast ons dan ook dat de wethouder, zonder communicatie met de raad, de beslissing
heeft genomen om het contract met Perspektief een jaar te verlengen.

Bovenstaande leidt tot de volgende vragen:
^ Is de wethouder op de hoogte van het eerdere ontslag van het personeel en
management? Zo ja, wat is volgens de wethouder de reden van dit ontslag?
^ Kijkt de wethouder ook naar andere zorgaanbieders om deze doelgroep te bedienen?
^ Hoe ziet de hulpverlening van Stichting Perspektief er uit? En voor wie is deze locatie
geschikt? Wat is de doelstelling van Perspektief?
^ Hoeveel Westlanders wonen er momenteel op deze locatie? En hoeveel mensen van
buiten de gemeente zijn hier komen wonen?
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^ Als de locatie niet passend zou zijn, (volgens de manager van Perspektief is het
gebouw niet passend), waarom kan er dan wel een verlenging van het huurcontract
gegeven worden van één jaar?
^ Volgens het krantenartikel is Perspektief op zoek naar passende huisvesting en
zouden er vorderingen gemaakt worden. Hoe zien deze vorderingen er uit?
^ Er zouden, volgens de manager van Perspektief, alternatieven in beeld zijn. Welke
alternatieven zijn dit?
^ Waarom is dagbesteding geen vereiste om binnen Perspektief te wonen?
^ Wat als er eind 2019 nog geen passende locatie is gevonden? Wordt het contract met
Perspektief dan wederom met een jaar verlengd?

Namens de fractie van GBW,
Kelly van Rijn-van Tol
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