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Burgemeester en wethouders van Enkhuizen
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1600 AA Enkhuizen
Enkhuizen, 13-3-2014
Onderwerp: Philadelphia en het hertenkamp en camping
Geacht college,
Naar aanleiding van de berichtgeving in het Noordhollandsdagblad van zaterdag 8 maart jl.,
dat stichting Philadelphia stopt per 1 januari met het beheer van het hertenkamp en de
stadscamping de Vest in Enkhuizen heeft de PvdA een aantal vragen.
Het gaat hier om gezichtbepalende locaties in Enkhuizen. De PvdA wil weten waar de
verantwoordelijkheden liggen in het verleden en in de huidige situatie over het achterstallig
onderhoud
1. Wie is verantwoordelijk voor het groot onderhoud aan het hertenkamp en de
camping, de gemeente (eigenaar) of de beheerder (Philadelphia)?
2. Welke afspraken zijn hierover gemaakt tussen partijen?
3. Hoe lang is al bekend bij de gemeente dat er binnenkort groot onderhoud nodig is, is
dat meegenomen in de planning (gebouwenbeheer, accommodatienota etc.).
4. Indien de gemeente verantwoordelijk is voor het groot onderhoud, is daarvoor
gereserveerd, zo ja hoeveel en zo nee waarom niet?
5. Wat gaat het college nu concreet doen aan deze situatie? Philadelphia is destijds
aangezocht als oplossing voor het beheer van het hertenkamp en niet primair voor de
dagbesteding. Dat was een (goede) bijzaak.
6. Om hoeveel mensen gaat het en wat gebeurt er in 2015 met hun dagbesteding?
7. In het krantenartikel wordt gesproken over een interne notie over dagbesteding.
Kunt u aangeven om welke notie het gaat en die aan ons doen toekomen?
8. In de krant lezen wij dat de wethouder het liefst een aparte stichting voor Enkhuizen
wil inrichten voor de dagbesteding, waarbij het Hertenkamp dagbesteding blijft.
Enkhuizen is een regie gemeente , hoe verhoudt zich dat?
9. De PvdA wil dat zorg dichtbij geregeld is. Het idee is dat u een aparte stichting wilt
inrichten, is een dergelijk besluit een zaak van het college? En als het aan de raad
is, wanneer komt u hiermee met een voorstel naar de raad?
Wij zien de beantwoording met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groeten
Namens de fractie van de PvdA
Karin Kunst

Raadsbrief Philadelphia Hertenkamp en Camping.
Beantwoording schriftelijke vragen
Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad,
Met deze raadsbrief beantwoorden wij de schriftelijke vragen die het raadslid K. Kunst, fractie PvdA aan
ons college stelde.
Aanleiding
Naar aanleiding van de berichtgeving in het Noordhollands Dagblad van 8 maart j.l. dat de stichting
Philadelphia per 1 januari 2014 stopt met het beheer van het hertenkamp en de stadscamping de Vest in
Enkhuizen heeft de PvdA een aantal vragen.
Informatieverstrekking
1. Wie is verantwoordelijk voor het groot onderhoud aan het hertenkamp en de camping, de
gemeente (eigenaar) of de beheerder (Philadelphia)?
In de overdrachtsovereenkomst (2004) is afgesproken dat de gemeente Enkhuizen per 1 januari 2005
het onderhoud en beheer van het Hertenkamp en de camping de Veste overdraagt aan Philadelphia.
Philadelphia is vanaf deze datum volledig verantwoordelijk en risicodrager voor het onderhoud,
beheer en exploitatie van deze voorzieningen. Philadelphia is ten tijde van ondertekening op de
hoogte van de staat van onderhoud van de camping en het hertenkamp.
2. Welke afspraken zijn hierover gemaakt tussen partijen?
Zie antwoord vraag 1.
3. Hoe lang is al bekend bij de gemeente dat er binnenkort groot onderhoud nodig is, is dat
meegenomen in de planning (gebouwenbeheer , accommodatienota etc.).
Het onderhoud ligt conform gemaakt afspraken bij Philadelphia. Daarom zijn deze gebouwen niet
opgenomen in het MeerJaren onderhoudsplan (MJOP).
4. Indien de gemeente verantwoordelijk is voor het groot onderhoud, is daarvoor gereserveerd,
zo ja hoeveel en zo nee waarom niet.
Zie antwoord vraag 3.
5. Wat gaat het college nu concreet doen aan deze situatie. Philadelphia is destijds aangezocht
als de oplossing voor het goede beheer van het hertenkamp en niet primair voor de
dagbesteding. Dat was een (goede ) bijzaak.
Op dit moment vindt intern overleg plaats over de nu ontstane situatie.
6. Om hoeveel mensen gaat het en wat gebeurt er in 2015 met hun dagbesteding?
Het gaat om 12 cliënten die hiermee dagelijks een invulling van hun dagbesteding hebben.
De gemeente Enkhuizen is nog in gesprek met Philadelphia over de positie van deze cliënten en hun
dagbesteding in 2015.
Zoals bekend worden de gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de dagopvang en –
besteding. Op dit moment is de gemeente Enkhuizen in gesprek met aanbieders van dagbesteding
over hoe e.e.a. na 2015 in Enkhuizen vorm te geven.
7.In het krantenartikel wordt gesproken over een interne notitie over dagbesteding. Kunt u
aangeven om welke notitie het gaat en deze ons doen toekomen?
Er is geen interne notitie over dagbesteding. Het betreft hier een door studenten /trainees
geschreven studieopdracht over mogelijke toekomstscenario’s van het Hertenkamp in Enkhuizen.

8. In de krant lezen wij dat de wethouder het liefst een aparte stichting voor Enkhuizen wil gaan
inrichten voor de dagbesteding, waarbij het Hertenkamp dagbesteding blijft. Enkhuizen is een
regiegemeente, hoe verhoudt zich dat?
Het college is, evenals de PvdA fractie, van mening dat zorg en dagbesteding zo veel mogelijk binnen
de gemeentegrenzen dient plaats te vinden. Het gaat daarbij om voldoende aanbod voor activiteiten
binnen als buiten. Het budget voor dagbesteding komt over met een korting van 25%. Mogelijke extra
kosten, zoals bijvoorbeeld vervoerskosten voor dagbesteding buiten de gemeente Enkhuizen moeten
daar waar mogelijk worden vermeden.
9. De PvdA wil dat zorg dichtbij geregeld is. Het idee dat u een aparte stichting wilt inrichten, is
een dergelijk besluit een zaak van het college? En als het aan de raad is, wanneer komt u
hiermee met een voorstel naar de raad?
De dagbesteding wordt en zal ook vooralsnog worden uitgevoerd door de huidige aanbieders van
dagbesteding. Op dit moment bestaan er nog geen concrete plannen voor een eigen stichting.

Vervolg
Niet van toepassing

Enkhuizen, 15 april 2014
Burgemeester en wethouders van E n k h u i z e n
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