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Onderwerp : Schriftelijke vragen Prins Hendrik Stichting Egmond aan Zee 
 
 
Geachte mevrouw van Kranenburg, 
 
Op 6 juni 2019 heeft uw fractie vragen gesteld over de veranderingen in huisvesting van de 
Prins Hendrik Stichting in Egmond aan Zee. In deze brief worden uw vragen beantwoord. 
 
Het college gaat niet over de bedrijfsvoering van een zorgaanbieder. Ook loopt de 
financiering van deze zorginstelling via het Zorgkantoor en niet via de gemeente Bergen. Wél 
heeft de gemeente belang bij goede voorzieningen, dichtbij onze inwoners. Daarom hebben 
wij voor u informatie opgevraagd bij de Prins Hendrik Stichting naar aanleiding van uw 
vragen. De door u gestelde vragen vindt u hieronder schuingedrukt, met daarbij de 
beantwoording namens het college. 
 

1. Wat is de reden voor deze koerswijziging (van stichting Eckmunde)? Is het een 
financiële kwestie of zijn er andere redenen? 

 
Stichting Eckmunde bestaat niet meer en is opgegaan in de Zorgcirkel.  
De Zorgcirkel geeft aan dat de koerswijziging te maken heeft met landelijke ontwikkelingen 
en wijzigingen; met een lage indicatie (ZZP3 of ZZP4) kom je sinds 2015 niet meer in een 
verzorgingshuis, maar blijf je thuis met bijvoorbeeld hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. 
De hogere indicaties (ZZP5 of hoger) zijn voor de Zorgcirkel te specialistisch om te kunnen 
leveren in de Prins Hendrik. 
 

2. Waar en op wat voor wijze worden de inwoners die moeten verhuizen 
ondergebracht? 

 
Niemand hoeft te verhuizen. Iedereen die nu een plek heeft in de Prins Hendrik mag hier 
blijven. 
 

3. Op wat voor termijn zal dit plaats vinden? 
De Zorgcirkel geeft aan dat ongeveer 76 bewoners problemen hebben met dementie. Dat is 
meer dan de helft van het totaal. De bewoners wonen steeds korter in de Prins Hendrik, op 
dit moment ongeveer 10 á 11 maanden. De Zorgcirkel neemt nu nog mensen op die een 
bestaande indicatie hebben. Dit worden er steeds minder en de wachtlijst is ook verdwenen.  
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4. Door deze beleidswijziging zal de toegankelijkheid van reguliere ouderenzorg in de 
Egmonden afnemen.  

 
Het college herkent zich niet in deze stellingname. Steeds meer hulp en ondersteuning kan 
vanuit de thuissituatie geboden worden, denk aan: respijtzorg, dagbesteding en begeleiding. 
Het aantal initiatieven en zorgaanbieders is op dit gebied groeiende. Als inwoners in de 
Egmonden meer ondersteuning nodig hebben, dan is ook zorg vanuit de Wet langdurige 
zorg (Wlz) mogelijk.  
 

5. Wat voor maatregelen is het college van plan hiertegen te nemen? 
 
Het college staat achter de landelijke beweging waarbij inwoners langer zelfstandig thuis 
kunnen wonen. Hiervoor zijn goede voorzieningen nodig. Wij faciliteren nieuwe initiatieven, 
zetten in op preventie en vroegsignalering (bijv. via onze sociaal teams en welzijnswerk) en 
zorgen ook voor een goed en dekkend aanbod aan maatwerkvoorzieningen voor onze 
inwoners.  
 

6. Herbergt de prins Hendrik Stichting heeft ook paramedische en andere organisaties 
die door de verhuizing dakloos dreigen te worden? 

 
Ja, in het pand zit fysiotherapie, huisartsen, een tandarts en de bibliotheek.  
De Zorgcirkel geeft aan dat de huur van de fysiotherapie in de Prins Hendrik is opgezegd. Zij 
hebben hiervoor twee redenen: de ruimte is nodig voor andere activiteiten en de Zorgcirkel 
biedt zelf fysiotherapie. De huisartsen kunnen in het pand blijven, net als de tandarts. De 
bibliotheek denkt zelf aan verhuizen naar een andere locatie.  
 

7. Wat voor oplossingen worden aan hen geboden? 
 
De Zorgcirkel biedt de fysiotherapie geen oplossing, de huurovereenkomst wordt opgezegd. 
Voor de overige voorzieningen bestaat er geen probleem.  
 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Marijn Korver, senior beleidsadviseur van 
het team Beleid via telefoonnummer 088 909 7193. Wilt u bij correspondentie het kenmerk 
19uit02456 vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 

 

 

mr. M.N. Schroor  drs. H. Hafkamp 
secretaris burgemeester 
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Schriftelijke vragen  
ingevolge artikel 40 van het Reglement van Orde  

 
 
Fractie      :    Gemeentebelangen 
 
Verzoek Aan de voorzitter van de raad, 
Datum 6 juni 2019 

Onderwerp Prins Hendrik Stichting Egmond aan Zee 

Toelichting GB heeft vernomen dat de Prins Hendrik Stichting het roer gaat 
omgooien en binnenkort alleen nog mensen met dementie zal 
huisvesten. Enige jaren terug heeft hetzelfde scenario zich in 
Bergen afgespeeld, met de verplichte verhuizing van ouderen die 
woonachtig waren in de Haemstede en vanuit Bergen naar 
Koedijk moesten verhuizen ten gunste van Korsakov patiënten. 
Dit laatste heeft destijds veel maatschappelijke onrust gegeven en 
leidde zelfs tot een kort geding van de bewoners en hun 
belangenbehartigers tegen Magentazorg. Uiteindelijk is men via 
bemiddeling tot een bevredigende oplossing gekomen. 
Wij hopen dat het college lering uit het verleden heeft getrokken. 
 

Vragen Desalniettemin heeft GB de volgende vragen aan het college; 
 

1. Wat is de reden voor deze koerswijziging (van stichting 
Eckmunde)? Is het een financiële kwestie of zijn er andere 
redenen? 

2. Waar en op wat voor wijze worden de inwoners die moeten 
verhuizen ondergebracht ? 

3. Op wat voor termijn zal dit plaats vinden? 
4. Door deze beleidswijziging zal de toegankelijkheid van 

reguliere ouderenzorg in de Egmonden afnemen.  
5. Wat voor maatregelen is het college van plan hiertegen te 

nemen? 
6. Herbergt de prins Hendrik Stichting heeft ook 

paramedische en andere organisaties die door de 
verhuizing dakloos dreigen te worden? 

7. Wat voor oplossingen worden aan hen geboden? 
 

Naam en ondertekening 
 
 

Fractievoorzitter Gemeentebelangen 
Mariella van Kranenburg 
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