Enkhuizen, 3 juli 2015
Betreft: schriftelijke vragen stand van zaken hertenkamp, heemtuin en Stadscamping De Vest
Geacht college,
Op 1 januari jongstleden kwamen het hertenkamp in het Wilhelminaplantsoen, alsmede de naastgelegen
heemtuin en stadscamping De Vest, na tien jaar Philadelphia, in beheer bij Leekerweide, de Baanbreker,
WmoBuroFlo enPalito BV.
We zijn inmiddels een halfjaar verder en bij deze heb ik, namens Lijst Quasten, een aantal
vragen omtrent de stand van zaken.
1 - In de raadsbrief 'Beheer en onderhoud Hertenkamp, Heemtuin en camping de Vest', van 2 december
2014, worden een aantal zaken genoemd;
a - In het plan van aanpak en de bijbehorende exploitatieopzet, zo schrijft u, "wordt uitgegaan van de inzet
van 25 cliënten [...] en 10 vrijwilligers". Wat zijn de cijfers op dit moment (i.e.: hoeveel cliënten en vrijwilligers
werken er en is er sprake van een stijgende of juist dalende lijn in deze) en zou u ons het genoemde plan
van aanpak, alsmede die exploitatieopzet, kunnen doen toekomen?
b - De opstallen zouden "in goede staat [worden] overdragen". In het Noordhollands Dagblad van 6
december 2014 wordt dienaangaande gemeld dat de gemeente "nog met Philadelphia in gesprek [is] over
de afwikkeling van zaken"; hoe staat het er momenteel voor met deze gesprekken?
c - Over beheer en onderhoud zijn met Leekerweide en de andere zorgpartijen, zo meldt u, contractueel
"duidelijke en controleerbare afspraken vastgelegd". Het contract echter is niet openbaar gemaakt, dus hoe
ziet u dat controleren voor zich? Zou het contract, teneinde controle mogelijk te maken, alsnog openbaar
gemaakt kunnen worden en zo nee, waarom niet en hoe moeten wij, als Raad, een en ander dan
controleren?
d - "In het eerste halfjaar van 2015", zo viel 2 december te lezen, "wordt als eerste het kantinegebouw [van
het hertenkamp] opgeknapt". Wat is hieromtrent de gang van zaken?
e - In de brief werd medegedeeld dat het streven een "zo vloeiend en vlekkeloos mogelijke" overname was;
hoe is dit in de praktijk, voor zowel cliënten als voor personeel en voor dieren, vormgegeven en verlopen?
2 - De Witte Schuur heeft het, op bladzijde 16 van haar Jaarverslag 2014, over het "opstellen [van
een]visiedocument met Leekerweide, WmoBuroFlo, Baanbreker en Palito BV". Zou u, als medefinancier van
de Witte Schuur en partij in de gesprekken over het hertenkamp, ons dit visiedocument kunnen doen
toekomen?
3 - De gemeente gaat, zo meldt mevr. Weel van WmoBuroFlo in het Noordhollands Dagblad van 8 januari,
"zorgen voor een nieuw dak op het gebouw van de hertenkamp".
Klopt dit en zo ja, waarom is dit ons niet gemeld en om welk bedrag gaat het? En wanneer wordt dit
voornemen daadwerkelijk fysiek bewaarheid?
4 - "Het is nog pionieren", meldt WmoBuroFlo op 21 januari jongstleden op haar website; hoe zit het
daaromtrent met het welbevinden van de cliënten en het welzijn van de dieren? Heeft Leekerweide voor
adequaat, dierdeskundig, personeel gezorgd en in hoeverre is er, ten opzichte van voorgaande jaren, sprake
van continuïteit? Welke rol was/is er weggelegd voor het voormalige personeel, alsmede voor hun kennis en
expertise, en hoe zit dit roltechnisch gezien met de vrijwilligers en cliënten?

5 - In uw antwoorden van 29 september jongstleden, op raadsvragen van de fractie Lijst Quasten, wordt, ten
aanzien van het "adequaat, duidelijk en helder informeren" van de inwoners van Enkhuizen, vooral gedoeld
op het zorgaanbod, maar hoe staat het thans en in z'n algemeenheid met de communicatie richting stad?
Mede daar er vier zorgpartijen zijn (Leekerweide,
Baanbreker, WmoBuroFlo en Palito) ligt het risico op onduidelijkheid en fragmentatie op
de loer; hoe is dit geregeld? En hoe is überhaupt de verdeling der verantwoordelijkheden onder de
genoemde zorgpartijen?
6 - De inwoners van Enkhuizen waren vorig jaar erg betrokken bij de perikelen rondom het hertenkamp; in
hoeverre worden zij nu betrokken bij het geheel? Wie zitten er aan tafel bij de gesprekken aangaande
hertenkamp,heemuin en Camping De Vest? Is er een "vertegenwoordiger" van de inwoners van Enkhuizen
bij?
7 - Wat is er tot nu toe allemaal concreet veranderd, verbeterd?
Het zijn veel en uitgebreide vragen, maar gezien de waarde die het hertenkamp voor veel Enkhuizers heeft,
en gezien het goed is om een vinger aan de pols te houden, leek ons dat wel op z'n plaats. We zien de
antwoorden dan ook graag tegemoet.
Graag ontvangen we uw schriftelijke antwoorden.
Met vriendelijke groet,
Stella Quasten
Lijst Quasten
Bijlagen:
 Raadsbrief Beheer en onderhoud Hertenkamp, Heemtuin en camping De Vest
(http://enkhuizen.notudoc.nl/cgibin/showdoc.cgi/action=view/id=1079491/Beheer_en_onderhoud_Hertenkamp__Heemtuin_en_camping_D
e_Vest.pdf)
 Jaarverslag 2014, MEC De Witte Schuur, bladzijde 16 (http://www.mec-dewitteschuur.nl/2570)

Raadsbrief Stand van zaken hertenkamp, heemtuin
en camping De Vest
Beantwoording schriftelijke vragen
Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad,
Met deze raadsbrief beantwoorden wij de schriftelijke vragen d.d. 3 juli 2015 van raadslid mevrouw
Quasten namens de fractie Quasten over het hertenkamp, de heemtuin en camping De Vest. Deze
onderdelen zullen we hierna verder behandelen onder de verzamelnaam het hertenkamp.
Aanleiding
Per 1 januari jl. is het beheer en onderhoud van het hertenkamp overgedragen aan zorginstelling
Leekerweide, met inschakeling van WmoBuroFlo, de Baanbreker en Palito BV (verder te noemen Leekerweide). Mevrouw Quasten informeert met een zevental hoofdvragen naar de huidige stand van zaken.
Informatieverstrekking
In de raadsbrief van 2 december 2014 hebben wij u in hoofdlijnen geïnformeerd over de uitgangspunten
van de overeenkomst voor overname van het beheer en onderhoud van het hertenkamp door Leekerweide. Het voert ons te ver om hier op alle details van deze overeenkomst in te gaan. Voor belangstellenden is de overeenkomst in te zien bij de griffier.
Naar aanleiding van de schriftelijk gestelde vragen van mevrouw Quasten hebben wij samen met
vertegenwoordigers van Leekerweide een overleg ter plaatse georganiseerd, waarin aan mevrouw
Quasten is uitgelegd en toegelicht wat er sinds januari zo al is gebeurd en wat de verdere plannen zijn.
De vragen die in de brief van mevrouw Quasten zijn gesteld, zijn toen ook beantwoord. Om deze reden
zullen wij in deze raadsbrief niet alle gestelde vragen herhalen en één op één beantwoorden, maar
volstaan we met een algemeen antwoord. Mede omdat een belangrijk deel van deze vragen betrekking
heeft op de bedrijfsvoering, waarvoor Leekerweide de eerst verantwoordelijke is.
In aanvulling op deze mondelinge toelichting willen wij daarom volstaan met een reactie op hoofdlijnen.
De beëindiging van het contract met Philadelphia is vormgegeven met behulp van een vaststellingsovereenkomst, waarin de definitieve overdracht van de roerende goederen en de levende have is
vastgelegd mede in relatie tot de afkoop van achterstallig onderhoud.
Er is op de camping o.a. een nieuw douche/toiletgebouw geplaatst en er wordt hard gewerkt aan de
renovatie van de receptie van de camping.
Voor het totale gebied van het hertenkamp is een nieuw ontwerp gemaakt op basis waarvan fasegewijze
aanpassing en omvorming naar een kinderboerderij kan plaatsvinden. De opslagruimte is gesloopt om
plaats te maken voor een natuurspeeltuin. Elders op het terrein moet een nieuwe opslagruimte worden
gebouwd. Uit nader onderzoek is gebleken dat alleen het vernieuwen van het dak van de kantine geen
duurzame oplossing is. Er is nu voor gekozen om een nieuw kantinegebouw te plaatsen. De
verantwoordelijkheid hiervoor ligt nog bij de gemeente omdat wij de gebouwen in een goede staat willen
overdragen. Omdat de instandhouding van deze voorziening een belangrijke bijdrage levert aan de
realisatie van de doelstellingen zoals geformuleerd in het Implementatieplan WMO 2015 (raadsvergadering 8 oktober 2014) hebben wij voor de nieuwbouw een maximumbijdrage van € 50.000,-- vanuit
de betreffende begrotingspost beschikbaar gesteld.
Voor de begeleiding van de cliënten, vrijwilligers en de verzorging van de dieren is professionele
begeleiding ingezet.
Voor een gestructureerd onderhoud zijn over het onderhoudsniveau en de onderhoudsfrequentie
afspraken gemaakt en schriftelijk vastgelegd in de vorm van contractmanagement.

De inzet van cliënten en vrijwilligers voor het beheer en onderhoud ligt nog op het niveau van 2014. De
inzet van cliënten zal geleidelijk groeien tot 25/30. Dit kan echter pas goed worden ingevuld als de
accommodatie op orde is.
Vervolg
Er is in korte tijd al veel werk verzet, maar er moet ook nog veel gebeuren. In het contract is een
ontwikkelperiode naar een stabiele situatie afgesproken van 3 jaar. Afgesproken is dat twee keer per jaar
een evaluatiegesprek tussen partijen wordt gehouden om terug en vooruit te kijken zodat zo nodig
bijgestuurd kan worden.

Enkhuizen, 4 augustus 2015
Burgemeester en wethouders van E n k h u i z e n

De loco-secretaris,
J.W. Th. M. Slagter

De loco-burgemeester,
M.W. Olierook

