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uw kenmerk/uw brief van behandeld door verzonden
C. Wietsma 2 september 2020

onderwerp
Beantwoording art. 41 RvO vragen Vrij! Inzake Wijkwinkel Oosterwijk

Geachte raadsleden,

In antwoord op de vragen van het raadslid van Vrij!, mevr. K. Uiterwijk, over 
bovenvermeld onderwerp berichten wij u het volgende. 

Voor de goede orde hebben wij eerst de vragen vermeld en vervolgens ons 
antwoord. 

1) Hoe kan het dat Heemskerk voor het openen van de wijkwinkel niet 
formeel is verzocht om samen te werken aan de wijkwinkel?

Antwoord:
Naar aanleiding van het onderzoek door bureau Atrivé in de wijk Oosterwijk, zijn een 
19-tal actiepunten/buurtinitiatieven verder uitgewerkt. De wijkwinkel is een van deze 
initiatieven. Omdat de gemeente Beverwijk het een goed initiatief vond en graag snel 
aan de slag wilde met de wijk en de inwoners, zijn er direct stappen ondernomen. 
Zeker omdat de eigenaar van het pand, Dreef Beheer, het centraal in het 
winkelcentrum gelegen pand ‘om niet’ ter beschikking wilde stellen (er wordt alleen 
gas-water en licht in rekening gebracht). Het college vond het urgent om snel en 
zichtbaar met de wijk en de inwoners aan de slag te gaan. 

Over de wens om de wijkwinkel te starten is door de betreffende wethouders en 
ambtenaren vanuit beide gemeenten gesproken. De gemeente Heemskerk heeft op 
die momenten aangegeven het ook een goed initiatief te vinden. Er is diverse malen 
gesproken over bijdragen van Heemskerk. Dit heeft echter uiteindelijk niet tot een 
bijdrage vanuit Heemskerk geleid. 
Zoals de portefeuillehouder in de raadscommissie van juni 2019 heeft aangegeven 
wilde Beverwijk niet wachten tot Heemskerk alles op orde had, maar wilde het 
college aan de slag met de wijk. Heemskerk zat in een andere versnelling, maar de 
verwachting was dat zij zouden aanhaken. In die verwachting is Beverwijk aan de 
slag gegaan. 
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Noot: in de bijlage is voor uw informatie een overzicht opgenomen van de aan de 
wijkwinkel verbonden kosten. 

2) Klopt het dat Beverwijk tot aan juli 2020 nooit een formeel verzoek aan 
Heemskerk heeft gedaan om financieel bij te dragen aan de wijkwinkel? 
Zo ja, waarom is dit niet gebeurt? 
Zo nee, graag een toelichting wanneer en hoe er wel een formeel verzoek is 
gedaan.

Antwoord:
Als met formeel verzoek bedoeld wordt een schriftelijk verzoek: er is inderdaad geen 
schriftelijk verzoek aan het college van Heemskerk gedaan. Zoals bij de vorige vraag 
aangegeven, was de wijkwinkel een van de actiepunten/buurtinitiatieven uit het 
rapport van Atrivé. Die Beverwijk snel heeft willen oppakken vanuit de wens om 
zichtbaar voor de inwoners in de wijk aanwezig te zijn. Met op dat moment de 
verwachting dat Heemskerk zeker hierop aan zou sluiten. Diverse keren is hier 
informeel contact over geweest, tijdens ambtelijke en bestuurlijke overleggen. 
Daarbij is door Heemskerk op die momenten aangegeven dat zij de wijkwinkel een 
goed en belangrijk middel vinden om de inwoners te bereiken. De Heemskerkse 
Welzijnsorganisatie maakt ook van de winkel gebruik als ‘vindplaats’, waar de 
sociaal werkers ambulant vertoeven en veel inwoners treffen. 

3) Hoe kan het dat na een gezamenlijk pilotproject de gemeente Beverwijk en 
Heemskerk een totaal andere richting zijn ingeslagen? Welke overleggen zijn 
hier tussen de gemeentes over gevoerd en wat was de uitkomst van deze 
overleggen?

Antwoord:
Bij het aangaan van het gezamenlijke onderzoek binnen de wijk Oosterwijk door 
bureau Atrivé, was het al bekend dat beide gemeenten het vervolg, de uitvoering van 
projecten/initiatieven in de wijken, lokaal ieder op eigen wijze zouden aanpakken.  
De gemeente Heemskerk heeft voor elke wijk dezelfde aanpak en zette de uitvoering 
hiervan ‘in de lijn’ (reguliere inzet vanuit het wijkgerichte buurtwerk van Welschap). 
De gemeente Beverwijk bekijkt eerst wat de betreffende wijk nodig heeft om de 
initiatieven uit te voeren en heeft binnen Oosterwijk gekozen voor een integrale 
wijkaanpak (fysiek/sociaal) en een projectstructuur, en voor de uitvoering een 
projectleider ingehuurd.

Beide gemeenten zijn aan de slag gegaan met het rapport van Atrivé rapport, alleen 
de werkwijze/organisatie is anders. 
Er zijn hierover diverse ambtelijke overleggen geweest. Met de insteek om elkaar te 
blijven informeren en af te stemmen.

4) Wat is er in de periode tussen het najaar van 2018 (eindigen pilotproject 
thuis wonen in Oosterwijk) en juni 2019 (openen van de wijkwinkel) voor 
overleg geweest tussen Beverwijk en Heemskerk?

Antwoord:
Er zijn diverse ambtelijke overleggen en bestuurlijke contacten geweest. Waarin de 
voortgang van de 19 projecten werd besproken. 
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5) Hoe kan het dat de Beverwijkse wethouder in juni 2019 nog dacht met 
Heemskerk op hetzelfde spoor te zitten, terwijl in Heemskerk al sinds het 
najaar van 2018 het beeld leefde dat Beverwijk en Heemkerk de uitwerking 
en de uitvoering anders aan gingen pakken?

Antwoord:
De gemeente Beverwijk en Heemskerk hebben steeds op hetzelfde spoor gezeten. 
Er is alleen voor een andere uitvoering/aanpak gekozen. Hierover is door beide 
gemeenten naar elkaar gecommuniceerd. 

6) Is Heemskerk vooraf door Beverwijk geïnformeerd over het aanstellen van 
een projectleider? Is Heemskerk gevraagd om mee te doen en mee te 
betalen aan deze nieuwe koers met een aparte projectleider? Zo ja, op welke 
wijze? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Heemskerk is vooraf geïnformeerd over de wijze waarop de gemeente Beverwijk de 
uitvoering zou aanpakken. Dus door middel van het inzetten van een projectleider. 
Heemskerk heeft ook Beverwijk geïnformeerd dat zij het ‘in de lijn’ zouden zetten. 
Dus geen aparte projectleider. Dit wetende is er door Beverwijk niet gevraagd aan 
de gemeente Heemskerk bij te dragen aan de inhuur van de projectleider. 

7) In november 2019 kondigt wethouder Niele aan dat er een stuurgroep is 
geformeerd, waar Beverwijk en Heemskerk aan deelnemen. Wethouder Niele 
geeft aan dat er een intentieverklaring wordt opgesteld waarin staat dat wij 
(Beverwijk en Heemskerk) allebei voor 50% dit probleem gaan oppakken en 
financieren.
Is deze intentieverklaring tussen Beverwijk en Heemskerk ondertekent? 
Zo ja, wanneer is deze intentieverklaring ondertekend en kunt u hiervan de 
kopie toevoegen? Zo nee, waarom is deze intentieverklaring niet van de 
grond gekomen?

Antwoord:
Er is een gezamenlijke intentieverklaring/startnotitie Gebiedsprogramma Oosterwijk 
opgesteld. Deze is op 14 juli door de colleges vastgesteld. De raad is hierover 
geïnformeerd met brief UIT-20-50006. De partijen hierin zijn de beide gemeenten, 
woningcorporaties en Dreef Beheer. De intentie is om het gebied Europaplein, 
Oosterwijk en het Stationsgebied Heemskerk verder te ontwikkelen. De 
vernieuwingsopgaven in de wijk Oosterwijk vragen om een integrale visie en aanpak 
voor de lange termijn (horizon 2040). Dit gebiedsprogramma is een logisch vervolg 
op, en verbreding van, de lopende wijkaanpak. Deze notitie wordt in september 2020 
door de partijen ondertekend. Voor de aansturing en uitvoering van dit project wordt 
een projectleider ingehuurd, die 50-50% betaald zal worden door beide gemeenten. 
Het gaat hier om een periode van een half jaar, 16 uur per week. 

8) In mei 2020 geeft wethouder Rijke aan dat: “wij gaan samenwerken en ook 
meebetalen”. In juli 2020 geeft wethouder Niele aan dat Heemskerk niet gaat 
meebetalen aan de wijkwinkel.
Als het niet de wijkwinkel is; Waar gaat Heemskerk dan wel aan meebetalen 
met betrekking tot de wijk Oosterwijk, voor welk bedrag en vanaf wanneer?

Antwoord:
Zoals aangegeven bij vraag 7, is er een gezamenlijke intentieovereenkomst/ 
startnotitie Gebiedsprogramma Oosterwijk. Voor de aansturing en uitvoering van dit 
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project wordt een projectleider ingehuurd, die 50-50% betaald zal worden door beide 
gemeenten. Onderdeel van het opstellen van het gebiedsprogramma is bepalen 
welke opgaven er voor de korte en langere termijn zijn om de wijk te vernieuwen; wie 
deze opgaven moeten uitvoeren, hoe en wanneer en welke middelen daarvoor nodig 
zijn. 

9) In juni 2020 geeft wethouder Niele aan dat er correspondentie is geweest 
tussen Beverwijk en Heemskerk over de financiële bijdrage van Heemskerk. 
In de beantwoording op de vragen van raadslid Dhr. Burgering geeft het 
college van Heemskerk echter het volgende aan:
“Heeft u het Beverwijkse college formeel op de hoogte gesteld van uw 
besluit? 
Als met formeel ‘schriftelijk’ wordt bedoeld, nee. Het is in de voorbereidings- 
en opstartfase een Beverwijks(e) initiatief en aangelegenheid geweest. Er is 
wel op diverse momenten zowel ambtelijk als ook bestuurlijk informeel 
overleg geweest met Beverwijk over het betrekken van Heemskerk bij de 
wijkwinkel.
Wat waren de kernpunten uit deze correspondentie?

Antwoord:
Er is hier sprake van mondeling overleg tussen de ambtenaren onderling en de 
betreffende wethouders. Beide gemeenten hebben aangegeven het belangrijk te 
vinden om de inwoners van Oosterwijk te betrekken en in beweging te houden. 
Uit het antwoord van het college van Heemskerk blijkt dat zij het huren van de 
wijkwinkel als Beverwijks initiatief beschouwen. Zoals eerder omschreven klopt dat. 
Beverwijk heeft hier voortvarend initiatief in genomen in de verwachting dat 
Heemskerk (financieel) zou aanhaken.  

10) Kunt u deze correspondentie toevoegen aan uw beantwoording?

Antwoord:
Er is hierover geen correspondentie, het ging om mondeling overleg.

11) Sinds wanneer is het college van Beverwijk formeel dan wel informeel op 
de hoogte van het feit dat Heemskerk niet financieel bij gaat dragen aan de 
wijkwinkel?

Antwoord:
Het college van Beverwijk is tot op heden door het college van Heemskerk, zowel 
formeel als informeel, niet op de hoogte gebracht over een bijdrage voor de 
Wijkwinkel. 

12) In de startnotitie wordt genoemd dat in 2020 en 2021 projecten en 
activiteiten in het kader van sociale vernieuwing door gemeente Beverwijk 
(wijkaanpak Thuis in Oosterwijk) en Heemskerk gecontinueerd worden.
Gaat Heemskerk dan vanaf deze startnotitie ook voor 50% bijdragen aan 
deze wijkaanpak (en de wijkwinkel)? Zo ja, vanaf wanneer? Zo nee, waarom 
niet?

Antwoord:
Zoals bij vraag 3 omschreven, zetten beide gemeenten in op projecten en activiteiten 
in de wijk Oosterwijk, maar organiseren zij dit lokaal op eigen wijze. Beverwijk 
organiseert dit via de integrale wijkaanpak, Heemskerk heeft de activiteiten ‘in de lijn 
gezet’ (met name via de welzijnsstichting). Beide gemeenten zetten dus in op 
Oosterwijk. 
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Vooralsnog draagt de gemeente Heemskerk niet financieel bij aan de wijkwinkel. 
  
Zoals al eerder aangegeven in de beantwoording gaat Heemskerk wel voor 50% 
meebetalen aan de projectleider voor het gebiedsprogramma Oosterwijk.

13) Worden alle lopende projecten ondergebracht in het gebiedsprogramma 
of blijven er ‘losse’ projecten draaien vanuit Beverwijk c.q. Heemskerk?

Antwoord:
Dat zal bij het opstellen van het gebiedsprogramma moeten blijken. Het 
gebiedsprogramma wordt in samenspraak met organisaties en inwoners opgesteld. 
Dat kan leiden tot maatwerk activiteiten voor Beverwijk resp. Heemskerk. Er kunnen 
dus losse projecten blijven draaien vanuit Beverwijk en Heemskerk. 

14) U gaat nu verder met een gebiedsprogramma voor Oosterwijk in 
samenwerking met de gemeente Heemskerk, de woningcorporaties: Pré 
Wonen en WoonopMaat en Dreef Beheer.
Heemskerk en Beverwijk leveren gezamenlijk een projectleider voor het 
proces om tot een gebiedsprogramma te komen en hebben afgesproken elk 
evenveel ambtelijke tijd erin te stoppen. In het proces om tot een 
gebiedsprogramma te komen wordt de inzet 50/50 verdeeld tussen Beverwijk 
en Heemskerk. Kunnen we ervan uitgaan dat ook in het gebiedsprogramma 
zelf er een 50/50 verdeling komt in de ambtelijke inzet en financiële bijdrages 
van Beverwijk en Heemskerk? Zo ja, wordt dit ook vastgelegd? Zo nee, 
waarom niet?

Antwoord:
Onderdeel van het opstellen van het gebiedsprogramma is bepalen welke opgaven 
er voor de korte en langere termijn zijn om de wijk te vernieuwen; wie deze opgaven 
moeten uitvoeren, hoe en wanneer en welke middelen daarvoor nodig zijn. Wie 
welke inzet pleegt wordt dus afgesproken en vastgelegd in het gebiedsprogramma. 
Dat kan leiden tot maatwerk activiteiten voor Beverwijk resp. Heemskerk. Er kunnen 
dus losse projecten blijven draaien vanuit Beverwijk en Heemskerk. 

15) Hoe gaat het college garanderen dat er in de toekomst voor projecten in 
de wijk Oosterwijk (die zowel het Beverwijkse als het Heemskerkse deel 
aangaan) een 50/50 financiële verdeling komt tussen de gemeente Beverwijk 
en Heemskerk?

Antwoord:
Zoals hiervoor aangegeven maken deze afspraken onderdeel uit van het 
gebiedsprogramma. 

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beverwijk,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

drs. E.R. Loenen drs. M.E. Smit

Bijlage(n): overzicht aan de wijkwinkel verbonden kosten.
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Bijlage: overzicht aan de wijkwinkel verbonden kosten

2020 2021 2022

Beheerder (0,4 fte) 
Wijkwinkel

€ 22.500 € 22.500

Kosten gas, water, licht € 7.500 € 7.500
Werkbudget Wijkwinkel € 7.000 € 8.000

Reeds beschikbaar   
gesteld door de raad

Wordt als voorstel 
aan uw raad 
voorgelegd in 
oktober 2020

Vanaf 2022 is de  
de wijkwinkel niet 
meer beschikbaar. 
In de loop van 
2021 wordt 
bepaald hoe 
verder

Voor 2020 is door de raad € 37.000 beschikbaar gesteld voor de wijkwinkel Thuis in 
Oosterwijk (Raadsbesluit INT-19-49341van 27 juni 2019, “Plan van Aanpak Thuis in 
Oosterwijk ter voorbereiding op de integrale wijkaanpak Thuis in Oosterwijk”).
- De wijkwinkel wordt om-niet ter beschikking gesteld door Dreef Beheer.
- Alleen de kosten voor gas, water en licht worden in rekening gebracht.
- Er is een beheerder aangesteld voor coördinatie en contacten met inwoners en 

organisaties. 
- Er is een klein werkbudget beschikbaar voor schoonmaak, materialen et cetera. 

In oktober 2020 wordt een voorstel aan uw raad voorgelegd voor de integrale 
wijkaanpak Oosterwijk 2020-2022. Waarin de wijkwinkel als voorstel is opgenomen 
uitgaande van de raming zoals hierboven aangeven.


