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Aan de Fractie van Schoonhoven 
Cc leden van de gemeenteraad 

Domein : Samenleven Ons kenmerk : 
Team : Beleid Zaaknummer : 
Contactpersoon : Romany Beentjes Uw brief van : 

Uw kenmerk : 
Bijlage(n) : 7 Verzenddatum : 19-04-2022 

Onderwerp : Beantwoording vragen Fractie Van Schoonhoven van 10 februari 2022 

Geachte leden van de raad, 

Op 15 maart jl. heeft het college u laten weten dat de vragen die op 10 februari 2022 door de 
Fractie van Schoonhoven zijn gesteld niet binnen de gestelde termijn van 30 dagen beantwoord 
konden worden. De benodigde informatie is inmiddels verzameld en de vragen worden door 
middel van deze brief door het college beantwoord. 

1. Wilt u ter onderbouwing van uw tegengestelde interpretatie van de informatie van

Vluchtelingenwerk per direct - en minimaal twee uur voor de commissieavond van

vanavond waarin dit item besproken wordt - alle gespreksverslagen tussen alle

betrokkenen van Vluchtelingwerk, ambtenaren, Flexwonen NH, college en wie dan

ook een rol speelt c.q. gespeeld heeft bij de discussie die Vluchtelingenwerk zegt

aangegeven te hebben (‘… locatie is niet geschikt en dat hebben wij meerdere malen

formeel aangegeven aan de gemeente Castricum …’) met gemeentelijk en/of

bestuurlijk betrokkenen gevoerd te hebben, beschikbaar stellen.

In de brief aan de raad van 21 december jl. is door het college aangegeven dat er 

gespreksverslagen beschikbaar zijn van de overleggen die hebben plaatsgevonden tussen 

Vluchtelingenwerk (VLW) en de gemeente Castricum. Deze gespreksverslagen vindt u in de 

bijlagen van deze brief.  
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Hieronder volgt, ter nadere duiding, een korte toelichting op de stukken die u als bijlagen treft bij 

deze brief. 

Bijlage 1 

Voorafgaand aan het overleg op 19 augustus 2021 tussen VLW en ambtelijke vertegenwoordiging 

van de gemeente is er op 1 februari 2021 overleg geweest tussen twee senior teamleiders van 

Vluchtelingenwerk, de portefeuillehouder wonen en ambtelijke ondersteuning vanuit de gemeente. 

Tijdens dit overleg is er gesproken over Flexwonen en de huisvesting van statushouders in de 

gemeente Castricum. Schriftelijke verslaglegging van dit overleg is niet beschikbaar daarom stuurt 

het college u de mailwisseling voorafgaand aan dit overleg waarin VLW aangeeft achter deze wijze 

van huisvesting te staan. Dit bestuurlijk uitgangspunt is leidend geweest voor de kaders 

waarbinnen gewerkt is. 

Bijlage 2 

In bijlage 2 treft u een mailwisseling aan tussen een andere medewerker van VLW en dezelfde 

vertegenwoordiging vanuit de gemeente. Deze mailwisseling is de aanleiding geweest voor een 

overleg in augustus 2021 over de woonvoorziening aan de Oosterzijweg. 

Bijlage 3 

Tijdens de commissievergadering en in de beantwoording van raadsvragen op 21 december 2021 

is verwezen naar het overleg van 19 augustus 2021 tussen VLW en de gemeente. De notulen van 

dit overleg vindt u in bijlage 3.  

VLW werd tijdens dit overleg in augustus vertegenwoordigd door een voormalig vrijwilliger en twee 

andere medewerkers dan tijdens het (bestuurlijk) overleg op 1 februari 2021. Vanuit de gemeente 

was continu dezelfde vertegenwoordiging aangesloten. 

Bijlage 4, 5 en 7 

Deze bijlagen bevatten de gespreksverslagen van de zes-wekelijkse overleggen waar o.a. in de 

raadsbrief van het college van 21 december jl. en 10 februari jl., aan is gerefereerd. Bij de zes-

wekelijkse overleggen sluiten naast VLW en ambtelijke vertegenwoordiging vanuit de gemeente 

Castricum ook FlexwonenNH en Stichting Welzijn aan. 

Bijlage 6 

Betreft een tussentijdse email van VLW omtrent de intermediair die vanuit VLW is ingezet. Hier is 

in de raadsbrief van het college van 10 februari jl. naar verwezen. 

2. Wilt u alle gemeentelijke gespreksverslagen die betrekking hebben op de

Woonvoorziening Oosterzijweg vanaf 1 januari 2021 inzichtelijk maken door ze aan de

raad te verstrekken.

Hiervoor wordt u verwezen naar het antwoord op vraag 1 en de bijlagen. 

3. Wilt u ook alle gespreksverslagen van Vluchtelingenwerk die betrekking hebben op

de Woonvoorziening Oosterzijweg aan de raad verstrekken.

Hiervoor wordt u verwezen naar het antwoord op vraag 1 en de bijlagen. 
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4. Wilt u alle overige over dit onderwerp formeel en informeel vastgelegde informatie

richting Vluchtelingewerk en vice versa ter beschikking stellen aan de raad.

Hiervoor wordt u verwezen naar het antwoord op vraag 1 en de bijlagen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Castricum, 

De heer G.A. Suanet QC De heer drs. A. Mans 
secretaris burgemeester 
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Romany Beentjes

Onderwerp: FW: Berichten in de media mbt Vluchtelingenwerk en huisvesting

 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Romany Beentjes  
Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 14:29 
Aan: 'Gabby Boon' <gboon@vluchtelingenwerk.nl> 
CC: 'emoesker@vluchtelingenwerk.nl' <emoesker@vluchtelingenwerk.nl> 
Onderwerp: RE: Berichten in de media mbt Vluchtelingenwerk en huisvesting 
 
Hoi, 
 
Gaan we dat doen! Ik heb de collega's van het bestuurssecretariaat van Castricum gevraagd om een overleg in te 
plannen. De uitnodiging volgt dus nog. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Rómany Beentjes 
Beleidsadviseur Participatie en Inburgering Domein Samenleven Team Beleid 
 
T  06 25 75 61 72 
Ik werk maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (halve dag) 
 
 
 
De BUCH werkt voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo 
 
 
 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Gabby Boon [mailto:gboon@vluchtelingenwerk.nl] 
Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 14:10 
Aan: Romany Beentjes <RomanyBeentjes@debuch.nl> 
CC: Eric Moesker <emoesker@vluchtelingenwerk.nl> 
Onderwerp: Re: Berichten in de media mbt Vluchtelingenwerk en huisvesting 
 
Hoi Romany, 
 
Ja sorry, we lopen elkaar steeds mis, allemaal druk met online meetings. 
Heel fijn als jij een meeting plant met de wethouder en met ons! 
Lijkt ons helemaal goed om op die manier alle misverstanden uit de weg te helpen. 
We horen graag van je! 
 
 
Met vriendelijke groeten 
Gabby Boon 
senior teamleider Vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland 
Telefoon: 06-82388058 
Werkdagen: di-wo-do-vr 
 
----- Oorspronkelijk bericht ----- 
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Van: "Romany Beentjes" <RomanyBeentjes@debuch.nl> 
Aan: "Gabby Boon" <gboon@vluchtelingenwerk.nl> 
Cc: "Eric Moesker" <emoesker@vluchtelingenwerk.nl> 
Verzonden: Dinsdag 19 januari 2021 10:31:59 
Onderwerp: RE: Berichten in de media mbt Vluchtelingenwerk en huisvesting 
 
Hoi Gabby, 
 
We bellen iedere keer langs elkaar heen, waarschijnlijk door de drukke agenda's van beiden. Dus vandaar even via 
de mail mijn reactie. Ik wilde al eerder contact met jou opnemen om onderstaande te bespreken, maar je was me al 
voor. Waar precies deze geruchten vandaan komen is voor ons niet helemaal helder. Ongeacht waar dit vandaan 
komt is het naar mijn idee belangrijk om open en transparant te zijn en te zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op 
wijzen én blijven wijzen. Dus fijn om te horen dat jullie hier hetzelfde in staan!  
Vanuit de wethouder in Castricum kwam het verzoek om een overleg in te plannen om dit te bespreken. Het lijkt me 
goed om dit in te plannen zodat we gelijk de misverstanden uit de weg kunnen ruimen. Vind je het goed als ik een 
overleg inplan met jou en Eric Moesker, de Wethouder, Patricia en ik? 
 
Je kunt me altijd nog even bellen (als we elkaar niet weer mislopen..). 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Rómany Beentjes 
Beleidsadviseur Participatie en Inburgering Domein Samenleven Team Beleid 
 
T  06 25 75 61 72 
Ik werk maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (halve dag) 
 
 
 
De BUCH werkt voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo 
 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Gabby Boon [mailto:gboon@vluchtelingenwerk.nl] 
Verzonden: vrijdag 15 januari 2021 19:25 
Aan: Romany Beentjes <RomanyBeentjes@debuch.nl> 
CC: Eric Moesker <emoesker@vluchtelingenwerk.nl> 
Onderwerp: Berichten in de media mbt Vluchtelingenwerk en huisvesting 
 
Beste Romany, 
 
Afgelopen week kregen wij via een van onze medewerkers te horen dat jullie wethouder in Castricum gehoord heeft 
dat wij als Vluchtelingenwerk ons uit zouden gaan spreken in een landelijke media artikel tegen projecten als 
Flexwonen, Molenweijdtje etc. 
Ik wilde daar graag vast contact met je over zoeken, omdat wij ons hierin helemaal niet herkennen. 
Wij hebben hierover ook navraag gedaan bij het Landelijk bureau, en niemand herkent zich hierin. 
Vluchtelingenwerk is juist van mening dat we hierin zoveel mogelijk willen samenwerken, samen optrekken en 
samen naar oplossingen willen kijken. 
Flexwonen kan juist een goede (al dan niet tijdelijke) oplossing zijn voor de huidige woon problematieken, en bij ons 
weten heeft Vluchtelingenwerk daar juist voor gepleit. 
 
Hopelijk kunnen we dit misverstand zo snel mogelijk uit de weg ruimen. 
Mocht je het fijn vinden hierover even telefonisch contact te hebben, dan kan dat natuurlijk altijd. 
Ons is er alles aan gelegen om bij misverstanden zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen. 
Fijn weekend 
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Met vriendelijke groeten 
Gabby Boon 
senior teamleider Vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland 
Telefoon: 06-82388058 
Werkdagen: di-wo-do-vr 
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Romany Beentjes

Onderwerp: FW: Oosterzijweg Limmen

__________________________________________ 
Van: Romany Beentjes  
Verzonden: maandag 21 juni 2021 11:23 
Aan: 'Yvonne van Santen' <yvansanten@vluchtelingenwerk.nl> 
CC: 'emoesker@vluchtelingenwerk.nl' <emoesker@vluchtelingenwerk.nl> 
Onderwerp: RE: Oosterzijweg Limmen 
 
 
Hoi Yvonne, 
 
Bedankt voor je mail. Graag hoor ik de punten die je zou willen bespreken zodat we op een constructieve wijze het 
gesprek kunnen voeren. Uiteraard willen wij graag naar oplossingen zoeken om de leefbaarheid en ondersteuning 
van de statushouders te verbeteren. Hierbij moet ik wel gelijk zeggen dat een oplossing niet gevonden kan worden in 
(andere) huisvesting. Over de huisvesting heeft er enkele maanden geleden een gesprek plaatsgevonden met de 
wethouder, Patricia, Gabby en Eric. Samen kijken naar waar andere mogelijkheden liggen lijkt me goed. Dan kunnen 
we een gesprek in plannen met Patricia, evt. Helga, Eric, jij en ik. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Rómany Beentjes 
Beleidsadviseur Participatie en Inburgering 
Domein Samenleven 
Team Beleid 
 
T  06 25 75 61 72 
Ik werk maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (halve dag) 

 

 
 

De BUCH werkt voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo 

 
 
 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Yvonne van Santen [mailto:yvansanten@vluchtelingenwerk.nl]  
Verzonden: vrijdag 18 juni 2021 12:02 
Aan: Romany Beentjes <RomanyBeentjes@debuch.nl> 
Onderwerp: Re: Oosterzijweg Limmen 
 
Hoi Romany, 
 
Hartelijk dank voor je mail.  
Ik kan hier toch nog niet voldoende mee uit de voeten. 
 
We willen  graag de situatie uitgebreider bespreken middels een bezoek aan de locatie en daaropvolgend 
een gesprek met de gemeente, Flexwonen en VluchtelingenWerk. 
Ik kan dan de punten van onveiligheid ook uitleggen. Tevens ontving ik naast de signalen van clienten die 
bij ons in begeleiding zijn, van de week zorgwekkende signalen over de situatie van 2 statushouders die 
sinds het begin op de locatie wonen en niet bij ons in begeleiding zijn. 
 
Graag hoor ik van je.  
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Met vriendelijke groet, 
 
Yvonne van Santen 
Teamleider  
 
VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland 
 
T: 06-51745079 
E: yvansanten@vluchtelingenwerk.nl 
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 9:30-14:30 
  
www.vluchtelingenwerk.nl/westmidden 
facebook.com/vluchtelingenwerkwestmidden 
twitter.com/vluchtelingwerk-westmidden 
 
VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen 
van een nieuw bestaan in Nederland. Wij zijn een onafhankelijke organisatie die zich met 13.000 
vrijwilligers inzet voor de bescherming van mensen die huis en haard moesten verlaten vanwege oorlog, 
politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie. VluchtelingenWerk begeleidt hen vanaf het 
moment van binnenkomst tot en met hun integratie in de Nederlandse samenleving. Voor giften en 
donaties: IBAN NL82ABNA0517879174 ten name van VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland. 
 
----- Oorspronkelijk bericht ----- 
Van: "Romany Beentjes" <RomanyBeentjes@debuch.nl> 
Aan: "Patricia Schotten" <PatriciaSchotten@debuch.nl> 
Cc: "Yvonne van Santen" <yvansanten@vluchtelingenwerk.nl> 
Verzonden: Woensdag 26 mei 2021 15:50:03 
Onderwerp: RE: Oosterzijweg Limmen 
 
Hoi Patricia, 
 
 
 
Bedankt dat je contact heb opgenomen met Rob. 
 
@Yvonne, kun je hier voldoende mee uit de voeten? 
 
Mochten er nog vragen zijn hoor ik het graag! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rómany Beentjes 
Beleidsadviseur Participatie en Inburgering Domein Samenleven Team Beleid 
 
T  06 25 75 61 72 
Ik werk maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (halve dag) 
 
[cid:image001.png@01D2A2ED.C9B0ED10] 
 
De BUCH werkt voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo 
 
 
 
 
 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 



3

Van: Patricia Schotten@debuch.nl 
Verzonden: dinsdag 25 mei 2021 16:27 
Aan: Romany Beentjes <RomanyBeentjes@debuch.nl> 
CC: 'Yvonne van Santen' <yvansanten@vluchtelingenwerk.nl> 
Onderwerp: RE: Oosterzijweg Limmen 
 
 
 
Hoi Romany, 
 
 
 
Net Rob gebeld. Hij geeft aan dat vorige week het eerste corona geval op de oosterzijweg was  en dat hij 
hij daarom een week niet op de afdeling is geweest. 
 
 
 
Morgen wordt de gezamenlijke ruimte weer opgeruimd en de bank wordt verwijderd??? 
 
 
 
In ons overleg vorige week heb ik Yvonne gevraagd om de onveiligheid te duiden zodat daarover ook in 
gesprek kan worden gegaan. Rob geeft aan dat hij bij voorkeur wordt aangesproken door de bewoners zelf 
zodat er contact ontstaat. 
 
 
 
Groet Patricia 
 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
 
Van: Romany Beentjes@debuch.nl 
 
Verzonden: dinsdag 25 mei 2021 14:57 
 
Aan: Patricia Schotten <PatriciaSchotten@debuch.nl<mailto:PatriciaSchotten@debuch.nl>> 
 
Onderwerp: FW: Oosterzijweg Limmen 
 
 
 
Hoi Patricia, 
 
 
 
Zie onderstaande mail van Yvonne. Zullen wij nog wat inplannen of contact opnemen met Flexwonen? 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Rómany Beentjes 
 
Beleidsadviseur Participatie en Inburgering Domein Samenleven Team Beleid 
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T  06 25 75 61 72 
 
Ik werk maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (halve dag) 
 
 
 
 
 
 
 
De BUCH werkt voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
 
Van: Yvonne van Santen [mailto:yvansanten@vluchtelingenwerk.nl] 
 
Verzonden: zaterdag 22 mei 2021 15:54 
 
Aan: Romany Beentjes <RomanyBeentjes@debuch.nl<mailto:RomanyBeentjes@debuch.nl>> 
 
Onderwerp: Oosterzijweg Limmen 
 
 
Hoi Romany, 
 
 
Van de week kreeg ik een bericht van de vrijwilliger die de nieuwe statushouders op de Oosterzijweg 
begeleidt. Ze geeft aan dat de gemeenschappelijke ruimten al tijden niet zijn schoongemaakt. Een van de 
nieuwe bewoners heeft aangegeven dat hij de beheerder (die de gemeenschappelijke ruimtes zou moeten 
schoonmaken) hier niet op durft aan te spreken. Hij woont tevens in dit pand. 3 jongens op de gang 
hebben corona of corona gehad. Bewoner voelt zich niet veilig en is de wanhoop nabij. 
 
 
Kunnen we deze kwestie van schoonmaak ook oppakken met FLexwonen? 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Yvonne van Santen 
 
Teamleider 
 
VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland 
 
 
T: 06-51745079 
 



5

E: yvansanten@vluchtelingenwerk.nl<mailto:yvansanten@vluchtelingenwerk.nl> 
 
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 9:30-14:30 
 
www.vluchtelingenwerk.nl/westmidden<http://www.vluchtelingenwerk.nl/westmidden> 
 
facebook.com/vluchtelingenwerkwestmidden 
 
twitter.com/vluchtelingwerk-westmidden 
 
 
VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen 
van een nieuw bestaan in Nederland. Wij zijn een onafhankelijke organisatie die zich met 13.000 
vrijwilligers inzet voor de bescherming van mensen die huis en haard moesten verlaten vanwege oorlog, 
politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie. VluchtelingenWerk begeleidt hen vanaf het 
moment van binnenkomst tot en met hun integratie in de Nederlandse samenleving. Voor giften en 
donaties: IBAN NL82ABNA0517879174 ten name van VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland. 



Oosterzijweg Limmen 

Aanwezig; Peter Bakker VWN, Yvonne van Santen VWN, Karin Verbeek vrijwilliger VWN, Romany 

Beentjes en Patricia Schotten ambtelijk ondersteuning gemeente. 

Op verzoek van VWN is dit overleg georganiseerd. 

Vrijwilligster van VWN geeft aan dat de huisvesting, pand, individuele kamers en de 

gemeenteschappelijke ruimte,  van de vleugel statushouders aan de Oosterzijweg verwaarloosd en 

vies is. VWN geeft aan dat de bewoners zich geïsoleerd voelen en niet gehoord door de gemeente 

over hun woonsituatie. de isolatie geeft problemen op het gebied van participatie en integratie. 

Gesteldheid bewoners; VWN heeft aan dit alleen te kunnen beoordelen voor bewoners waarvan zij 

de maatschappelijke begeleiding verzorgen. 

De bewoners zijn volgens vrijwilligster;- depressief, bevinden zich in een uitzichtloze situatie, voelen 

zich niet gehoord en weggestopt en hebben geen privacy. 

Daarbij geeft vrijwilligster VLW aan dat zij onheus worden bejegend door de beheerder van het 

pand. De relatie met de beheerder is niet goed. VWN geeft aan dat er onder de bewoners angst 

heerst om dingen met de beheerder te bespreken.  

De integratie loopt moeizaam. 

De gemeente geeft aan dat de huisvestingssituatie een feit is en dat zij in dit verband alleen kunnen 

meedenken om de leefbaarheid te verbeteren. 

Stichting Welzijn Castricum is in overleg met Flexwonennh om de leefbaarheid te onderzoeken 

onder alle bewoners. Het is nog niet duidelijk wanneer dat onderzoek gaat starten. De gemeente 

geeft aan dat de resultaten van dat onderzoek goede handvatten zal bieden. 

VWN geeft aan dat het opknappen van het pand, het schilderen van de muren, de deuren op de 

keukenkastjes monteren al een stap in de goede richting zal zijn en het schoonmaken en houden van 

de leefruimten een stap in de goede richting zal zijn. 

VNW vraagt zich af of een externe schoonmaker tot de mogelijkheden behoort. 

Acties  

- Gemeente  zal contact opnemen met de collega’s wonen beleid met het verzoek om contact 

te leggen met VWN over de huisvesting of in contact te brengen met de verantwoordelijke 

wethouder.  

- Gemeente zal de signalen met Flexwonennh bespreken, de ideeën met hen besprek. Dit 

overleg heeft op 30 augustus 2021 plaats gevonden 

- Gemeente zal een 6 wekelijks overleg  met alle betrokken partijen  plannen, is reeds 

gepland. 

 



Afstemoverleg Oosterzijweg  

Aanwezig: Flexwonen, Vluchtelingenwerk, stichting Welzijn en Sociaal Team en gemeente Castricum 

(ambtelijk). 

Aanleiding van het overleg:  Gemeente Castricum en VWN hebben in een eerder stadium een 

overleg gehad over de leefbaarheid op de Oosterzijweg. VWN gaf aan dat de woonomstandigheden 

een negatieve invloed heeft op de integratie en participatie van de bewoners en dat bij de bewoners 

ontbreekt aan toekomst perspectief waardoor er o.a. problemen in de mentale gezondheid 

ontstaan. 

Doel van het overleg: verbeteringen aanbrengen in de woonsituatie en het toekomst perspectief 

van het pand en de bewoners. 

Angstcultuur 

VWN heeft aangegeven dat er een angst cultuur, onder de bewoners die zij begeleiden,  heerst. De 

bewoners  durven de beheerder niet aan te spreken. De bewoners ervaren het als een barrière dat 

de beheerder zelf ook in het pand woont. VWN geeft aan dat ook de vrijwilliger en de bewoners zich 

geïntimideerd voelen voor de blanke mannelijke bewoners en daardoor ook onveilig.  

Flexwonen geeft aan dat zij aan goed contact met de bewoners willen, zij herkennen het gegeven 

voorbeeld niet. Als de bewoners niet met Rob in gesprek willen kunnen zij ook bellen en mailen met 

Flexwonen. De voorkeur gaat uit naar direct contact met de bewoners bij ongeregeldheden en / of 

andere kwesties.  Flexwonen geeft aan het voorbeeld te bespreken met desbetreffende bewoner en 

komt hier op terug. VWN geeft aan de cultuurverschillen meespelen en dat het voor de bewoners 

niet zo gemakkelijk is om te bellen of te mailen. VWN geeft een voorbeeld. 

Onderzoek Stichting Welzijn 

Flexwonen en stichting Welzijn zijn met elkaar in gesprek over een te houden onderzoek onder alle 

bewoners met als doel verbeteren leefbaarheid. Het onderzoek gaat starten als de vergunningen 

rond zijn. De resultaten van het onderzoek zullen ook in de aanpak, voor het verbeteren van de 

leefsituatie, worden meegenomen. 

Stichting Welzijn stelt voor om een inloopspreekuur te organiseren voor de bewoners. De beheerder 

is enthousiast. 

Schoonmaak / keuken 

VWN geeft aan dat het sanitair oud en vies is en vragen of er een externe schoonmaker kan komen. 

VWN stelt voor om het sanitair te grondig te reinigen naar een normale hygiëne status.  

VWN geeft aan dat de keuken een rommel is en de keukenkastdeurtjes ontbreken. De bewoners 

nemen nu alles mee naar hun kamer, deze puilen ondertussen uit. 

Flexwonen geeft aan dat de schoonmaak een gedeelde deelde verantwoordelijkheid is van 

bewoners en huurder. Dat Flexwonen in afwachting is van de vergunning om het pand weer 5 jaar te 

kunnen gebruiken.  

De keukenkastdeurtjes zijn er met een reden uitgehaald, bewoners zetten gebruikte pannen met 

etensresten in de kastjes en dit trekt ongedierte aan. Flexwonen geeft aan dat zij de keuken zullen 

aanpakken en opknappen.  



 

 

Verbinding  

Alle partijen zijn het eens dat verbinding tussen de bewoners een winst zal zijn, meer begrip voor 

elkaar situatie. Het voorstel is om een opruim / verf middag te organiseren met alle bewoners, ook 

zullen de betrokken partijen deel nemen aan de middag. Zodra de vergunning rond is zal Flexwonen 

een datum voorstellen. VWN geeft aan wat zij willen verbeteren dan kunnen deze punten worden 

besproken. 

Bijstandsuitkering Statushouders / doorstroom nar sociale huurwoning 

VWN geeft aan dat zij de 10% mindering op de uitkering gaan onderzoek op rechtmatigheid. De 

volgende vergadering zullen zij hun bevindingen delen.  

VWN geeft aan dat de 10% mindering in het nadeel is bij het zoeken naar een sociale huurwoning. 

De gemeente deelt deze mening niet en zal de regels omtrent passend toewijzen sociale huurwoning 

in de notulen zetten. 

Het jaarinkomen van een alleenstaande met een bijstandsuitkering betreft netto  €11.672,- incl. 

vakantie, en bruto €20.412,- . De laagste norm die bij passend toewijzen wordt gehanteerd is 

€23.275,-.  Er wordt uitgegaan van netto bedragen. 

De uitkering van de statushouders is 10% lager dan de alleenstaande norm ivm lage woonlasten. 

VWN pleit ook om de intake gesprekken weer op het gemeentehuis worden gehouden. Dan kan de 

gemeente een realistische beeld van het wonen schetsen. De bewoners missen vaak iemand van de 

gemeente bij de toewijzing van de kamers op de Oosterzijweg. 

Passend toewijzen sociale huurwoning (prijspeil 2021). 

•    alleenstaand bent en een inkomen heeft t/m € 23.725*, dan mag u alleen nog reageren op 

woningen met een netto huur t/m € 633,25 en niet op duurdere woningen. 

•    een tweepersoonshuishouden heeft en een inkomen heeft t/m € 32.200*, dan mag u alleen nog 

reageren op woningen met een netto huur t/m € 633,25 en niet op duurdere woningen. 

•    een drie of meer persoonshuishouden heeft en een inkomen heeft t/m € 32.200*, dan mag u 

alleen nog reageren op woningen met een netto huur t/m € 678,66 en niet op duurdere woningen. 

•    een inkomen heeft boven de huurtoeslaggrens, maar t/m € 40.024, dan mag u alleen nog 

reageren op woningen met een netto huur boven de € 633,25. 

•    een inkomen heeft tussen de € 40.025 en € 44.655. U kunt dan gaan reageren op de woningen 

met een netto huurprijs boven de € 678,66. Een beperkt deel van deze vrijkomende woningen is 

namelijk ook voor u toegankelijk geworden.  

Heeft u een inkomen boven de € 44.655? Dan komt u niet in aanmerking voor huurwoningen met 

een netto huurprijs t/m € 752,33 per maand. 

* Heeft u de AOW-leeftijd bereikt? Dan ligt deze grens voor eenpersoonshuishoudens op €23.650 

per jaar. Voor twee- of meerpersoonshuishoudens ligt deze grens op € 32.075 per jaar.   

Volgende vergadering  



Donderdag 28 oktober om 14 uur via Teams 

 

  
 



Notulen afstemoverleg  Oosterzijweg 11 november 2021 

Aanwezig: Flexwonen, VWN en gemeente Castricum 

Afwezig met bericht: de beheerder en Stichting Welzijn Castricum 

 

Notulen is akkoord. 

Nav de notulen.  

VWN heeft nog niet de rechtmatigheid van het toepassen van 10% mindering op de uitkering 

juridisch laten toetsen. VWN komt hierop terug. 

Bezoek Oosterzijweg Raadsleden / lid Kooter 

Flexwonen was niet geïnformeerd over het feit dat er een bezoek van de raadsleden van de 

gemeente Castricum  aan de Oosterzijweg zou plaats vinden. In de uitnodiging van lid Kooter stond 

dat VWN mede organisator was van het bezoek en ook aanwezig zou zijn. 

VWN geeft aan dat het bezoek niet door VWN is gefaciliteerd, de naam van de vrijwilliger werd wel 

genoemd maar zij zou alleen aanwezig zijn. De vrijwilliger heeft VWN niet geïnformeerd over haar 

aanwezigheid bij het bezoek. VWN geeft aan dat lid Kooter de vrijwilliger heeft benaderd. VWN 

heeft nog geen contact met de vrijwilliger over de communicatie met derden gehad. VWN heeft 

excuus aangeboden aan Flexwonen over de gang van zaken. 

Flexwonen spreekt zijn onvrede uit over de gang van zaken., Ook over het verschenen krantenartikel 

dat op zaterdag 6 november in het Noord Hollands dagblad verscheen.  De inhoud van het 

krantenartikel  is niet juist, er wordt gesuggereerd dat er alleen (voormalig) GGZ patiënten in het 

gebouw wonen, dit kan schadelijk zijn voor de bedrijfsvoering. 

Flexwonen geeft aan open te staan voor een georganiseerd rondleiding. De gemeente zal dit in 

samenspraak met de griffie organiseren. 

Lid Kooter heeft bij de betrokken wethouder aangegeven dat zij de vrijwilliger van VWN onterecht in 

de uitnodiging werd genoemd. 

Verlenging vergunning  Kleurengebouw en Paulusgebouw aan de Oosterzijweg 

De vergunning is binnen voor beide gebouwen, de vergunning is voor 5 jaar afgegeven. Het 

huurcontract voor de huidige bewoners moet worden aangepast.  

De schoonmaak van het Kleurengebouw wordt uitbesteed, Flexwonen heeft een partij benaderd en 

is afwachting van het antwoord. De keuken van het Kleurengebouw krijgt een up grade zodra de 

werkzaamheden in het Paulusgebouw starten. 

In het Paulusgebouw komen 4 kamers op de eerste verdieping voor statushouders. De verwachting 

is dat het gebouw voor 1 januari 2022 operationeel wordt. Ook is er al een inrichting, voor eventuele 

overname van de inrichting neemt Flexwonen contact op met de gemeente. 

Aanpak verbinding bewoners en Flexwonen  

VWN geeft aan de angstcultuur mede, door de culturele verschillen, wordt veroorzaakt. De 

bewoners zijn bang dat zij in een negatief daglicht komen te staan als zij situaties zoals de 

schoonmaak aankaarten en dat dat consequenties heeft. 



Het voorstel van VWN is om een intermediair in te schakelen, iemand die zowel de woonsituatie als 

bewoners niet kent. VWN geeft aan dat zij een collega uit een andere regio hebben die hiervoor 

geschikt zou zijn. Zij kent zowel de VWN wereld als de gemeentelijke. Het zou gaan om een tijdelijke 

inzet. Flexwonen gaat akkoord. 

Voorstel is om een startbijeenkomst met alle bewoners te organiseren, als de lege kamers ook 

bewoners hebben, met als doel de drempel te verlagen en verbinding te maken tussen de bewoners 

en Flexwonen. 

Stichting Welzijn Castricum 

De start met de interviews kan beginnen. Flexwonen heeft hierover contact met Stichting Welzijn. 

Vrijwilligersmiddag 

Flexwonen zal hierover duidelijk scheppen. Er zal rekening gehouden moeten worden met de 

weersomstandigheden en de eventuele corona maatregelen. 

Volgende vergadering is donderdag 16 december om 11.00 -12.00 uur via Teams. 

 

 



 

 

Van: VLWPeter Bakker [mailto:pebakker@vluchtelingenwerk.nl]  
Verzonden: dinsdag 30 november 2021 21:23 
Aan: Gemeente (ambtelijk)atricia Schotten <PatriciaSchotten@debuch.nl> 
CC: : Gemeente (ambtelijk) ; Flexwonen NHViktor Rotteveel <v.rotteveel@flexwonennh.nl>; Romany 
Beentjes <RomanyBeentjes@debuch.nl> 
Onderwerp: Oosterzijweg Limmen 
 
 
Hallo, 
 
Er is door Teamleider Colette een eerste stap in de samenwerking en onderling begrip. Colette heeft 
met beheerderRob gesproken. 
Zowel beheerder als Teamleider VLWColette hebben dit als plezierig en laagdrempelig ervaren. 
beheerder was open en eerlijk. Er werd door Teamleider VLWColette geen spanning ervaren in 
aanwezigheid van clienten en beheerder. 
Zodra er zich akkefietjes voordoen zal er onderling kontakt worden gezocht. 
Volgens Teamleider VLWColette voelde het goed aan....beetje ruwe bolster blanke pit type, geen 
kwaad of onwil maar wellicht soms wat onhandig en verbaal wat directief. 
Vooralsnog niets verontrustend. Laten we binnenkort eens kijken wat we aan de leefbaarheid en het 
opfleuren kunnen gaan doen ism de clienten en beheerder 
 
 
--  
Met vriendelijke groeten; 
 
Peter Bakker 
senior teamleider Vluchtelingenwerk West en Midden-Nederland 
Telefoon: 06-82388058 
Werkdagen: ma-di-do-vr 

 



16 december 2021 Afstemoverleg Oosterzijweg  

afwezig: beheerder 

notulen akkoord. 

Nav notulen:  

Op 1 januari 2022 zouden de kamers in het Paulusgebouw bewoonbaar zijn, de datum 1 januari 

wordt niet gehaald. In het Paulusgebouw worden de statushouders op de begane grond gehuisvest 

en niet op de eerste verdieping. 

VWN zou onderzoeken of 10% die in mindering brengen op de uitkering van de statushouders 

rechtmatig is, VWN heeft aangegeven het niet meer te willen onderzoeken.  

Verbinding beheerder / bewoners 

Voorstellen Colette van de Velde, teamleider VWN regio West Friesland 

Colette heeft de taak op zich genomen om de verbinding te leggen tussen beheer en bewoner nav 

de signalen dat er een angstcultuur zou heersen. 

Colette haar eerste bevindingen zijn positief. Zij heeft gesprekken gevoerd met de beheerder en met 

een aantal  bewoners. De gesprekken met de beheerder zijn constructief gebleken.  

Uit de spreken blijkt dat er geen sprake is van een angstcultuur , er zijn wel bewoners die zich 

geïntimideerd voelen/ voelden. Het vermoeden is dat dit gevoel is verstrekt werd door de 

toenmalige vrijwilliger van VWN die hen begeleidde. 

De beheerder woont zelf ook in het gebouw, ontmoet de bewoners ook in het gebouw en is daarom 

goed op de hoogte van het wel en wee. Rob biedt hulp daar waar hij kan. 

De gemaakte afspraken: 

- Colette is contactpersoon voor beheerder en bewoners 

- Yvonne is contact voor de 3 nieuwe bewoners 

- 1 x maand zal er een evaluatiemoment plaats vinden met beheerder 

(Media)aandacht Oosterzijweg 

SWC geeft aan dat er onrust is onder de bewoners sinds de media aandacht. Ook is er onrust 

geweest over het verlenging van de vergunning.  

Gemeenteraadsleden hebben contact gezocht met VWN over de Oosterzijweg. VWN heeft 

onderstaande gemaild: 

Ik heb met 2 raadsleden en 2 journalisten gesproken. 

De journalisten waren meer geïnteresseerd in een feitelijk en algemeen takenpakket van ons en wat wij op de 

Oosterzijweg deden. 

Met de journalisten is met geen enkel woord gerept over raadsleden of gemeentepersoneel of wethouders. 

Daar zijn door hen ook geen vragen over gesteld. 

Met de raadsleden heb ik wel over de Oosterzijweg gesproken en met name over onze intenties (met flexwonen 

en de gemeente) om de leefbaarheid gezamelijk aan te pakken en te verbeteren. 



Ook is gesproken over de bemiddelende rol tussen bewoners en beheer door Colette. Er is niet gesproken over 

het functioneren van gemeente en flexwonen, noch in het algemeen noch persoonlijk. 

Er zijn ook geen incidenten benoemd. Er is een positieve draai gegeven aan de onderlinge samenwerking voor 

de toekomst. 

Wel is gesproken over de vrijwilligster Karin. Ik heb de raadsleden ons hierin ons standpunt weergegeven en de 

consequentie die dit had voor Karin. Ook hier zijn de gemeente en flexwonen niet door mij benoemd. 

Flexwonen geeft aan dat de CDA waxinelichtjes voor de deuren van de statushouders heeft gezet 

maar niet voor de deuren van de andere bewoners. Flexwonen is ontstemd over deze actie voor 

slechts een klein deel van de bewoners. 

De interviews van SWC lopen nog, een aantal bewoners is wel al gesproken. Bij situaties die direct 

aandacht behoeven wordt het ST ingeschakeld.  

SWC zal een rapportage opstellen met aanbevelingen. VWN vraagt om een duidelijke rolverdeling 

tussen VWN en SWC. VWN is alleen voor de maatschappelijke begeleiding, voor de3  meest recente 

statushouders. 

De rondleiding voor de Raad van Castricum is opgeschort tot nader orde. 

De vrijwilligersdag wordt tot na de coronaperiode opgeschort. 

Paulusgebouw 

Het is niet nog niet duidelijk wanneer het Paulusgebouw in gebruik wordt genomen. de bedoeling is 

zsm. Het betreft 16 kamers waarvan 4 kamers op de begane voor statushouders en met gedeelde 

voorzieningen. 

Er zijn reguliere huurprijzen, deze kunnen onderling verschillen, het verschil wordt veroorzaakt door 

de grote van de kamer.  

Er wordt nog gezocht naar een beheerder, het mooiste zou zijn als de beheerder daar ook woont. 

 

Volgende vergadering dinsdag 18 januari 2022 om 11.00 -12.00 uur 
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