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BETREFT  Beantwoording vragen ex artikel 41 RvO fractie CDA over 

De Stolpe 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Op 15 juni 2020 heeft de fractie van het CDA vragen gesteld op basis van artikel 41 van het Reglement 

van Orde over de Stolpe.  

 

Hieronder treft u de vragen aan, voorzien van een antwoord. 

 

Vraag 1. 

Het beleidsplan bescherming en opvang stelt dat ‘kleinschaligheid’ bij Beschermd Wonen ‘voorop staat’. 

In de Hilversumse woonvisie staat: ‘In de GGZ/psychiatrie en maatschappelijke opvang gaat het niet om 

toegankelijkheid of zorg geschiktheid van de woning of woonvoorziening. De extramuralisatie van deze 

tak van zorg is onderdeel van een recent (2017) regionaal ingestoken traject dat gestart is. Regionale 

spreiding, kleinschaligheid en variatie zijn hierbij sleutelbegrippen. Goede woon- en zorgbegeleiding is 

essentieel.’ Hoe beoordeelt u de voorgenomen plannen om 80 cliënten in De Stolpe te plaatsen in relatie 

tot het beleidsplan en de vastgestelde woonvisie? 

 

Vraag 2.  

In de schriftelijke beantwoording van de gemeente aan de bewoners van deze wijk naar aanleiding van 

vragen omtrent de koop, geeft de gemeente aan dat ‘er geen sprake is van het jarenlang bevorderen van 

kleinschalige opvangplekken in woonwijken door de gemeente.’ Kunt u dit antwoord aan de inwoners 

nader toelichten, aangezien dit niet strookt met het onder 1. geformuleerde beleid? 

 

Vraag 3.  

Is de wethouder het met de CDA-fractie en met de algemeen heersende opvatting binnen de geestelijke 

gezondheidszorg eens dat de beschreven cliënten beter gebaat zijn bij kleinschalige woonvormen in plaats 

van grootschalig opgezette wooneenheden? (Graag toelichten) 

 

Antwoord vraag 1, 2 en 3: 

Wij zijn het met u eens dat deze cliënten het meest gebaat zijn bij kleinschalig georganiseerde 

zorg. Het welzijn van de cliënt staat hierbij voorop. De kleinschaligheid zit vooral in de 

organisatie en de soort zorg die aangeboden wordt.  



De bewoners hebben hun eigen woning, maar daarnaast is er voldoende ruimte voor sociaal 

contact met andere bewoners. Belangrijk is dat de bewoners zich veilig voelen in hun eigen 

woonomgeving.  

 

Kleinschalig wonen neemt binnen de zorg een steeds belangrijkere plaats in. Bij deze vorm van 

wonen, woont de bewoners zoveel mogelijk in de eigen woonomgeving. Na nadruk ligt hierop op 

de persoonlijke zorg en ondersteuning in een huiselijke en herkenbare omgeving.  

Doel van kleinschalig wonen is dat de bewoners de regie van hun leven in eigen hand houden. De 

persoonlijk zorg is een van de grootste voordelen van deze woonvorm. Daarom streeft de 

gemeente Hilversum, net al de andere gemeenten in de regio, zo veel mogelijk naar deze 

kleinschalige woonvormen.  

 

Het is de bedoeling om ca. 80 cliënten te huisvesten in De Stolpe. De capaciteit van het beschermd 

wonen staat onder druk. Om de druk op de wachtlijsten af te laten nemen, hebben we deze plekken 

voor beschermd wonen hard nodig. Onder kleinschaligheid wordt verstaan dat er maatwerk wordt 

verleend  

aan cliënten in een beschermde woonomgeving. Iedere cliënt heeft een appartement met een eigen 

voordeur en voorzieningen (zoals een keuken, woon-, slaap- en badkamer) voor wonen en 

verblijven.  

 

Wij snappen dat de komst van deze voorziening voor beschermd wonen bezorgdheid bij de 

buurtbewoners oproept. Wel is het belangrijk om te realiseren dat het hier gaat om inwoners van 

de gemeente Hilversum of van één van de regiogemeenten. Tot op heden zijn er nauwelijks 

incidenten geweest met de huidige bewoners van de Stolpe. Kwintes is een organisatie is met grote 

deskundigheid op het gebied van het realiseren van voorzieningen voor kwetsbare inwoners in 

woonwijken. Uit ervaring weten we dat, als er problemen ontstaan, zorgaanbieder Kwintes direct 

reageert en maatregelen treft. 

 

Vraag 4.  

De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor Beschermd 

Wonen. Hoe kijken de portefeuillehouders van de overige gemeenten uit de regio aan tegen de komst van 

deze grootschalige locatie in de context van de gezamenlijk gemaakte afspraken over regiospreiding en 

bescherming en opvang? 

 

Antwoord vraag 4: 

Met de andere gemeente in de regio is afgesproken dat er binnen de regio een eerlijke spreiding 

plaatsvindt van beschermd wonen. Kwintes heeft het voornemen om zowel cliënten met een Wlz 

indicatie (Wet langdurige zorg) als cliënten met een Wmo beschikking te huisvesten in de Stolpe. 

Alleen deze laatste cliënten maken deel uit van het door u genoemde beleidsplan. De aankoop van 

De Stolpe door Kwintes is past wel binnen de afspraken die hierover binnen de regio zijn 

gemaakt. 

 

Vraag 5. 

Bij de inkoop van Beschermd Wonen zijn er voorwaarden gesteld. Welke voorwaarden zijn gesteld met 

betrekking tot de keuze van locaties, het aantal cliënten per locatie, de hoogte van concentratie van 

cliënten met dezelfde indicatie en problematiek, spreiding over de regio, veiligheid en 

inwonersparticipatie? Zijn deze gestelde voorwaarden voor ons inzichtelijk? 

 

Antwoord vraag 5: 

Alle voorwoorden die worden gesteld zijn opgenomen in wat genoemd wordt het 

‘toelatingsdocument met betrekking tot aanbesteding. Deze kunt u vinden in de bijlage.  

De voorwaarden die u noemt in u vraag, zoals de keuze van locaties, het aantal cliënten per 

locatie, de hoogte van concentratie van cliënten met dezelfde indicatie en problematiek, spreiding 

over de regio, veiligheid en inwonersparticipatie, maken daar geen onderdeel van uit.  

Aanbieders geven voor de beoogde locatie door hoe het nachtelijk toezicht georganiseerd is per 

locatie (oproepbaar, slapend of wakend).  

 

 



Vraag 6. 

Bent u door Kwintes op de hoogte gebracht van de koop van De Stolpe en de invulling die men gaat geven 

aan deze locatie, zo ja, wanneer en hoe hebt u inhoudelijk gereageerd op deze plannen? 

 

Antwoord vraag 6: 

Er heeft geen formeel overleg plaatsgevonden tussen Kwintes en de gemeente met betrekking tot 

het voornemen van koop De Stolpe door Kwintes. In formele zin is de gemeente ook geen partij, 

het betreft een privaatrechtelijke transactie, en valt binnen het bestemmingsplan. De 

buurtcoördinator van de gemeente is op 22 april 2020 door Kwintes telefonisch geïnformeerd 

over de aankoopplannen. Zij heeft de burgemeester en wethouder Voorink hiervan op de hoogte 

gesteld. Op 23 april 2020 is wethouder Voorink ambtelijk door de Regio Gooi en Vechtstreek 

hierover verder geïnformeerd. Wethouder Voorink heeft op basis van die informatie op diezelfde 

dag telefonisch contact gezocht met de zorgmanager Kwintes om zich te laten informeren, en 

Kwintes te wijzen op het belang van goede communicatie met de buurt. Er zijn verder geen 

stukken overlegd. Op 5 mei 2020 heeft er een ZOOM sessie plaatsgevonden met buurtbewoners, 

Kwintes en de ambtenaren van de gemeente Hilversum. 

 

Vraag 7. 

Bent u op de hoogte dat er vanuit zowel Kwintes als vanuit de gemeente geen inwonersparticipatie en 

geen overleg met de buurt over de aankoop en definitieve invulling van de bestemming van het pand heeft 

plaatsgevonden en wat vindt u hiervan? Past dit binnen het beleid van de gemeente Hilversum? 

 

Vraag 8. 

In het versnellingsplan Ambulantisering met aanvullende maatregelen op het regiobeleid valt te lezen dat 

de beoogde ambulantisering onvoldoende op gang komt. In de evaluatie wordt een dalende trend gezien in 

draagvlak binnen de samenleving voor Beschermd Wonen. In deze context wordt beschreven dat het van 

belang is dat er wordt geïnvesteerd in maatschappelijk draagvlak voor de beweging richting meer 

kwetsbare burgers die zelfstandig wonen in de wijk. Het aangenomen voorstel is dat er gericht richting 

wijken, buren en huurdersorganisaties waar mogelijk geclusterde woningen voor de doelgroep beschikbaar 

komen communicatie plaats vindt door betrokken (ambulante) zorgaanbieder(s) en gemeente, ook al 

voordat definitieve besluitvorming plaats vindt. Dit versnellingsplan is opgesteld in afstemming met 

vertegenwoordigers van aanbieders, cliënten- en naastenvertegenwoordigers en gemeenten. Hoe ziet u het 

ontbreken van inwonersparticipatie bij de aankoop en de invulling van de bestemming van De Stolpe in 

het licht van bovengenoemd in samenspraak met o.a. zorgaanbieders en gemeenten aangenomen voorstel? 

 

Antwoord vraag 7 en 8: 

Het is gebruikelijk dat het initiatief voor participatie bij ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening 

(verwerven, (ver)bouwen) ligt bij de ontwikkelende partij. De gemeente heeft daarbij vooral een 

toetsende rol waarbij ze (de schijn van) belangverstrengeling moet voorkomen. Vanuit het 

oogpunt van het bewaken van de eigen onderhandelingspositie bij het verwerven van vastgoed is 

het begrijpelijk dat Kwintes niet vooraf alle plannen met iedereen bespreekt. Tegelijk is het voor 

het verkrijgen van draagvlak nodig om in een zo vroeg mogelijk stadium alle partijen waaronder 

omwonenden en gemeente te betrekken.  

De gemeente heeft vanaf het eerste moment dat zij op de hoogte werd gebracht van de voornemens 

van Kwintes (22 april 2020) aan Kwintes het advies gegeven om uiterst zorgvuldig over de 

ontwikkelingen (voornemen tot aankoop De Stolpe) te communiceren naar de buurt en betrokken 

instellingen (bijv. kinderdagverblijf).  

 

Vraag 9. 

In een interview doet een bestuurder van Kwintes de uitspraak dat hij het vertrouwen van de buurt 

beschaamd heeft omdat hij in zijn gesprek met de buurt in een eerder stadium (huur) met zijn hand op zijn 

hart beloofd heeft dat er geen permanente bewoning plaats zou gaan vinden. Hij verklaart vervolgens dat 

hij de onrust heel goed begrijpt ‘als je in zo’n buurt woont en je krijgt er permanent 80 cliënten wonen’. 

Het vertrouwen van de buurt in Kwintes is door deze handelswijze ernstig geschaad.  

Bent u op de hoogte van de afspraken die door Kwintes in een eerder stadium (huur) gemaakt zijn? Bent u 

op de hoogte dat Kwintes zowel mondeling als op schrift heeft toegezegd het pand niet te zullen kopen?  

Voelt het college een verantwoordelijkheid als blijkt dat door een zorgpartner afspraken en toezeggingen 

niet worden nagekomen?  



 

Antwoord vraag 9: 

Kwintes heeft tijdens de bewonersavond (juli 2019) het volgende antwoord gegeven aan de 

bewoners op de vraag of ze voornemens zijn het pand te kopen: ‘Het pand is ons kortgeleden 

aangeboden om te huren. Wij zijn absoluut niet van plan om hier te blijven’. Deze uitspraak is 

inderdaad schriftelijk opgenomen in de door Kwintes opgestelde notulen. Kwintes heeft op 24 

april jl. in een brief aan de bewoners bekend gemaakt dat zij voornemens zijn De Stolpe te kopen.  

Daarin hebben zij aangegeven eerder niet van plan te zijn over te gaan tot aankoop. In die brief 

legt Kwintes de beweegreden uit waarom de organisatie toch over gaan tot koop.  

De gemeente is op de hoogte van de eerdere uitspraken en sinds 22 april jl ook van de inmiddels 

gewijzigde visie van Kwintes. De gemeente is niet de aangewezen instantie die gaat over het 

huisvestingsbeleid van een zorgpartner. De gemeente is wel verantwoordelijk voor een goede 

ruimtelijke ordening en ziet in deze situatie geen aanleiding om daaraan te twijfelen.  

 

Vraag 10. 

Vanaf september 2019 wonen er 28-60 Beschermd Wonen cliënten van Kwintes in De Stolpe. Gezien het 

feit dat de buurt altijd in de veronderstelling heeft geleefd dat er sprake was van een tijdelijke situatie, 

heeft men in de meeste gevallen geen melding gemaakt van overlast.  

Desondanks hebben wij vanuit de buurt vernomen dat er sinds de komst van Kwintes een reeks aan 

incidenten en gevallen van overlast hebben plaatsgevonden. Zo zijn er meerdere grote politie-invallen 

geweest, er is brand gesticht, verscheidene mensen zijn bij het wandelen of het uitlaten van hun hond 

lastig gevallen, er is overlast door drugsgebruik zoals blowen op de balkons, er bleken drugskoeriers op 

scooters af en aan te rijden en er zijn ouders met kinderen lastig gevallen bij het aangrenzende 

kinderdagverblijf. Ook is er op initiatief van de politie overleg geweest tussen de bewoners en de politie 

over hoe om te gaan met op straat spelende kinderen. Was dit bij u bekend? Klopt deze informatie? Hoe 

beoordeelt u deze genoemde voorvallen in het licht van de leefbaarheid van een wijk?  

 

Antwoord vraag 10: 

De genoemde incidenten zijn bekend bij politie en gemeente. In enkele gevallen was er sprake van 

een directe betrokkenheid van bewoners van De Stolpe. Echter niet in alle gevallen is dat zo. 

Hilversum heeft soms last van ‘stadse problemen’ als het gaat om incidenten op het gebied van 

jeugdoverlast in het algemeen. Met name de laatste tijd wordt dat mede bepaald door de Corona-

crisis. Voor de leefbaarheid in de wijk wordt dan ook vooral gekeken naar alle incidenten en voor 

zover dit overlast vanuit bewoners van De Stolpe betreft wordt hier in nauw overleg met Kwintes, 

BOA’s, politie en buurtcoördinator op gereageerd. Het overleg met de politie waarop wordt 

gedoeld, zijn gesprekken met de wijkagent.  

 

Welke maatregelen gaat de gemeente nemen ten aanzien van de buurt om incidenten en overlast tot een 

minimum te beperken en de veiligheid en leefbaarheid voor zowel de cliënten van Kwintes als de 

inwoners van de buurt te garanderen? Welke verantwoordelijkheid neemt Kwintes daarbij en welke 

verantwoordelijkheid neemt de gemeente concreet? Is er goed en continu overleg tussen Kwintes, politie, 

buurtcoördinator en boa? Zijn er afspraken gemaakt om te borgen dat er bij overlast en incidenten geen 

onduidelijkheden en dus ruis is over wie er verantwoordelijk is?  

 

De gemeente maakt gebruik van verschillende monitoringsinstrumenten waarin politiegegevens, 

handhavingsrapportages van buitengewoon opsporingsambtenaren, informatie van 

buurtcoördinatoren en wijkagenten en inwonerenquêtes zijn opgenomen.  

Wanneer er behoefte is om vanuit een bepaald perspectief nadere informatie in te winnen, wordt 

hierop actie ondernomen. Waar nodig wordt op integrale wijze ingezet op preventie dan wel 

repressie.  

Kwintes staat in onze ogen garant voor een goed beheer in de buurt en een goed contact met de 

omwonenden. Dat is ook wat zij de afgelopen periode heeft gedaan.  

Zodra er weer cliënten in het verbouwde pand verblijven, wordt het overleg tussen professionals 

en de buurt weer structureel ingezet.  

Hiervoor wil Kwintes een nieuwe buurtbeheergroep oprichten. In overleg met de buurt wordt 

bekeken welke maatregelen nodig zijn om een optimaal woon- en leefklimaat te creëren. Kwintes 

is daarvoor 24/7 bereikbaar.  



Tijdens de informatiebijeenkomst op 24 juni jl is namens het college toegezegd dat door een 

onafhankelijke instantie een risico-inventarisatie wordt opgemaakt. 

 

Vraag 11. 

De Gooi- en Eembode van 12 juni j.l. opent met de kop: Gemeente: 'Overlast Boomberg komt niet alleen 

door cliënten Kwintes'. 

Kunt u deze bewering onderbouwen met feiten en cijfers, zodat helder wordt over welke overlast u het 

heeft en waar de overlast precies vandaan komt?  

 

Antwoord vraag 11: 

In de wijk Boomberg zijn er twee locaties die in het oog springen als het gaat om overlast.  Het 

gaat hierbij om het Rosarium en het Boombergpark, beide aan de Peerlkamplaan. De overlast die 

hier geconstateerd is betreft overlast door jeugdigen. Hierbij is er geen link met de bewoners van 

de Stolpe. Sinds de Corona-crisis wordt op veel van dit soort overlastplekken door de 

gemeentelijke handhavers veelvuldig gesurveilleerd en gecontroleerd omdat er meerdere 

meldingen waren van jeugdoverlast op deze locaties. Dit geeft een iets vertekend beeld in de 

vergelijking met een jaar geleden. Dat blijkt ook uit de registratie van de politie (periode 09/18-

05/19 = 21; periode 09/19-05/20 = 66). Inmiddels is het beeld bij de gemeentelijke handhavers 

dat de overlast op beide locaties weer is afgenomen. 

 

Vraag 12. 

De bewoners van de wijk hebben naar aanleiding van de eerder beschreven voorvallen en incidenten, ook 

de vraag gesteld hoe de gemeente de belangen van het aangrenzende kinderdagverblijf afweegt ten 

opzichte van de belangen van Kwintes. Het antwoord gegeven aan de bewoners is dat er ‘geen sprake is 

van een hoger belang van de ene partij ten opzichte van de andere partij.’ Kunt u dit nader toelichten, met 

name m.b.t. het belang van veiligheid?   

 

Antwoord vraag 12: 

Wat er bedoeld wordt is dat de belangen van iedere groep voor de gemeente even zwaar weegt. Er 

wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen belangen van bewoners van de wijk, bewoners van 

De Stolpe of belangen van (gebruikers van) het kinderdagverblijf. Veiligheid en het gevoel van 

veiligheid geldt voor iedereen even zwaar waarbij de gemeente er alles aan doet om die veiligheid 

ook te garanderen binnen de mogelijkheden die zij daarvoor heeft. 

 

Vraag 13. 

Kwintes heeft na de koop van De Stolpe de buurt aangegeven dat ze de veiligheid garanderen en overlast 

tot het minimum zullen beperken. Hoe ziet u dat in het licht van de reeks incidenten en gevallen van 

overlast die vanaf september 2019 hebben plaatsgevonden onder de primaire verantwoordelijkheid van 

Kwintes? Bent u van mening dat Kwintes in staat is effectief overlast te beperken zoals beloofd?  

 

Antwoord vraag 13: 

Kwintes heeft zelf maatregelen genomen en afspraken opgesteld die de veiligheid en leefbaarheid 

moeten garanderen. De gemeente heeft met Kwintes en verschillende functionarissen / diensten 

afspraken gemaakt voor een goed en frequent overleg met de buurt.  

Maar onrust of overlast in de openbare ruimte in het algemeen en deze buurt in het bijzonder 

wordt niet alleen veroorzaakt door cliënten van Kwintes. Er ligt hier een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid door de gemeente, Kwintes, de buurt en de verschillende diensten. 

Uit ervaring weten wij dat, als er problemen ontstaan bij instellingen voor Beschermd Wonen of 

bijvoorbeeld Maatschappelijke Opvang, zorgaanbieder Kwintes direct reageert en maatregelen 

treft.  

 

Vraag 14. 

De locatie van De Stolpe is aangewezen voor ‘Maatschappelijke doeleinden’. Bent u van mening dat de 

definitieve invulling van deze locatie past binnen deze functie zoals omschreven? Zo ja, vindt u dit in 

balans met het ruimtelijke en maatschappelijke beleid van de gemeente met betrekking tot woonwijken?  

  

 

 



Antwoord vraag 14: 

In het geldende bestemmingsplan ‘Herziening Noordwestelijk Villagebied’ heeft De Stolpe de 

bestemming ‘Maatschappelijke doeleinden’. Volgens deze bestemming zijn (o.a.) 

maatschappelijke voorzieningen, inclusief kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang, 

toegestaan.  

Het (huidige) gebruik van De Stolpe voldoet aan deze definitie. Als dit gebruik in de toekomst 

wordt voortgezet dan past dat binnen de doeleinden van de bestemming. Ook als het aantal 

cliënten toeneemt. Voor wat betreft de balans wordt hier de gedane toezegging herhaald voor het 

laten uitvoeren van een risicoanalyse. 

 

Vraag 15. 

In 2009 bij de mogelijke komst van een dependance van opvanglocatie voor dak- en thuislozen De Cocon 

op de Vaartweg, is er na uitgebreid onderzoek naar het profiel van de Boomberg, geconcludeerd dat deze 

zorginstelling door de buurt niet kon worden geabsorbeerd, mede door de bevolkingssamenstelling van de 

buurt (o.a. de grote groep nog zelfstandig wonende kwetsbare ouderen) en de aanwezigheid van de vele 

voorzieningen voor kwetsbare groepen die reeds gevestigd zijn in deze buurt.  

‘Het vestigen van een voorziening waarvan overlast van cliënten ongetwijfeld zal plaatsvinden, schept 

situaties die moeilijk te beheersen zijn en die de buurt niet meer kan absorberen.’ was destijds de 

conclusie. Het betrof hier een aanzienlijk lager aantal cliënten van Kwintes met weliswaar een ander 

profiel, maar gezien de incidenten die reeds hebben plaatsgevonden met de huidige groep en de 

grootschaligheid, kan men aannemen dat dezelfde risico’s van overlast bestaan. Welk nieuw inzicht is er 

in de afgelopen jaren ontstaan, waardoor een veel grootschaliger belasting van de buurt nu wél acceptabel 

zou zijn?  

Wat is in uw optiek het maximum aantal cliënten met deze specifieke indicatie dat een woonwijk van dit 

formaat met deze bevolkingssamenstelling kan hanteren, zonder dat de wijk uit balans raakt?  

 

Antwoord vraag 15: 

De Cocon biedt daklozen onderdak en De Stolpe zal gebruikt gaan worden voor mensen die 

Beschermd Wonen (BW, Wet langdurige zorg (Wlz) en of Wmo. Het gaat dus om verschillende 

doelgroepen, waardoor een vergelijking niet goed mogelijk is. Er is geen sprake van een nieuw 

inzicht in de afgelopen jaren. Het pand De Stolpe kent een maatschappelijke bestemming en het is 

aan Kwintes om in samenspraak met buurtbewoners er op een verantwoorde wijze gebruik van te 

maken.  

 

Vraag 16. 

In het coalitieakkoord 2018-20227 wordt uitvoerig aandacht besteed aan buurtenbeleid.  

‘Het ingezette buurtenbeleid zetten wij actief voort. Dat betekent dat wij meer samen met bewoners, 

instellingen en bedrijven doen in plaats van namens hen te handelen. Samen met inwoners, ondernemers 

en maatschappelijke organisaties werken wij aan sterke buurten. Wij versterken en benutten de 

betrokkenheid van inwoners bij hun buurt en gaan meer inwoner en buurtgericht werken. Wat een wijk 

wil, wat een wijk kan en wat een wijk nodig heeft, is daarbij ons uitgangspunt. In onze opgaven zoals 

zorg, welzijn, (verkeers-)veiligheid en ondernemen gaan wij meer wijk- en buurtgericht aan de slag. Dit 

goed doen, vraagt van de gemeente op verschillende gebieden een andere manier van werken en nieuwe 

werkprocessen. Dit is ook van belang voor de invoering van de Omgevingswet.’  

Herkent u in de hele gang van zaken zoals beschreven en de communicatie die er op schrift heeft 

plaatsgevonden tussen de gemeente en de bewoners van de Boomberg, het beleid zoals vastgesteld in het 

coalitieakkoord?  

 

Antwoord vraag 16: 

Het buurtenbeleid van de gemeente, zoals beschreven in zowel het Coalitieakkoord, als de 

uitvoeringsnotitie Buurten 3.0, gaat in eerste instantie over wijkgericht werken.  

Dit richt zich op het mogelijk maken en faciliteren van initiatieven van bewoners, die aansluiten 

bij de thema’s die spelen in de wijk. Dit vraagt van de gemeente om ruimte te laten en niet alleen 

vanuit de eigen opgaven of agenda te handelen. En daarbij wel kaders te bieden en indien nodig 

regie te nemen ten behoeve van het algemeen belang en door te zorgen dat relevante kennis en 

informatie voor alle betrokkenen beschikbaar en toegankelijk zijn. 

In deze kwestie heeft de gemeente een beperkte rol, omdat Kwintes een partner van de gemeente 

is, waar wij een privaatrechtelijke samenwerking mee hebben.  



De gemeente heeft hierin niet de regie. In deze vorm van samenwerking, is de rol van de gemeente 

beperkt, als het gaat om het betrekken van bewoners bij plannen of beleidsontwikkeling van 

externe partners.  

 

Het college ziet, in deze kwestie, toe op de zaken waar ze invloed op heeft en Kwintes blijven 

wijzen op het belang van het betrekken van bewoners bij deze ontwikkelingen. Toegezegd is reeds 

dat gemeente, Kwintes en bewoners gezamenlijk een opdracht formuleren voor een risicoanalyse 

door een onafhankelijke partij.  

In de aanloop naar de daadwerkelijke huisvesting (dus na de verbouwing) start er op korte 

termijn een beheergroep waar bewoners actief aan kunnen deelnemen. Het college is bereid in 

gesprek te blijven met bewoners waar nodig. 

 

Vraag 17. 

Is de wijkwethouder op de hoogte en betrokken bij alle ontwikkelingen in zijn wijk en zo ja, wat is zijn 

kijk op de komst van deze grootschalige locatie met cliënten met deze indicatie in relatie tot de 

leefbaarheid van de wijk en wat is zijn oordeel over het procesverloop, inwonersparticipatie en 

buurtenbeleid?  

 

Antwoord vraag 17: 

Ja de wijkwethouder Noordwest is op de hoogte van de zorgen van de buurt over de vestiging van 

Kwintes in De Stolpe. Zoals in voorgaande antwoorden ook al aan de orde is geweest, vindt 

wijkwethouder Heller een goede informatievoorziening en bereikbaarheid van zorginstelling van 

Kwintes aan de bewoners van wezenlijk belang en is daarover in overleg met Kwintes.  

 

Het college blijft van mening dat er voor iedereen plek is in Hilversum. Bij een gemeente van de 

grootte van Hilversum horen ook maatschappelijke voorzieningen zoals bijvoorbeeld opvang voor 

daklozen en verslavingsopvang. Ook voor mensen die vanwege hun zorgaanvraag een steuntje in 

de rug nodig hebben om zo ook op een goede manier te kunnen wonen. En daarbij past het deze 

maatschappelijke voorziening binnen de doeleinden van de voor deze locatie geldende 

bestemming. Zoals afgesproken gaat de gemeente samen met een delegatie buurtbewoners en 

Kwintes een risico analyse starten met betrekking tot leefbaarheid in relatie tot de beoogde 

omvang van de cliënten voor deze locatie. 

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van Hilversum, 

de gemeentesecretaris, de burgemeester, 

 

 

 

D. Emmer P.I. Broertjes 

 


