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AMENDEMENT nr.:
datum raadsvergadering:
3-/-262(

ingetrokken

GROEN LINKS
Amendement Odensehuis
De gemeenteraad van den helder in vergadering bijeen op 3 november 2021;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van
de programmabegroting 2022, nummer 2021-040798;
besluit:
1.

2.

aan beslispunt 1 van het ontwerpbesluit de volgende passage toe te voegen:
"met dien verstande dat in de begroting een structureel bedrag van € 35.000,- wordt
opgenomen ten behoeve van het Odensehuis, waardoor de organisatie met de vele
vrijwilligers en een professionele coördinator haar activiteiten kan voortzetten in de
komende jaren";
aan het ontwerpbesluit een nieuw beslispunt toe te voegen, die als volgt luidt:
"in gesprek te gaan met de grootste verzekeraar in de regio-Univé- om een deel van dit
bedrag voor haar rekening te nemen."
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Toelichting.
t
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Het binnen de gemeente hebben van een inloophuis voor mensen met lichte dementie en
hun naasten wordt steeds noodzakelijker. In den helder en veel gemeenten wordt hier vorm
aan gegeven door het Odensehuis. Deze organisatie kan niet zonder een betaalde
coördinator.
Op 6 september jl. heeft een gesprek plaatsgevonden met de wethouder. Het enige
gesprekspunt met de wethouder waren de financiën van het Odense huis. Het gesprek met
de huidige stand van zaken m.b.t. het Odensehuis is dat het college tot op de dag van
vandaag op geen enkele wijze heeft gereageerd. De kennis van het gesprek hebben we
vernomen via de pers en een onderhands gekregen RIB. De gemeente is niet van plan
subsidie te verlenen op basis van de huidige subsidieaanvraag. Wel vindt het college de
huisvestingskosten te hoog maar zegt daarop zich niet met de kosten te willen bemoeien en
heeft zich niet verdiept in de exploitatiebegroting 2022 die bij de subsidieaanvraag was
gevoegd. Het college zou ons een beleidsnota m.b.t wijk-buurthuiswerk toezenden, ook deze
hebben wij tot op heden niet ontvangen.
De structurele kosten kunnen worden gedekt uit het positieve exploitatiesaldo voor de
komende jaren. Gelet op de meerjarenraming is in 2023 een eenmalige onttrekking aan de
algemene reserve nodig.

