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Inleiding

De gemeente Schouwen-Duiveland vindt het belangrijk om inwoners, ondernemers en partners actief 
mee te laten denken over het beleid. De Kadernota Maatschappelijke Voorzieningen bood daar een 
uitgelezen kans voor. De gemeente is immers samen met veel andere partijen actief op het gebied van 
maatschappelijke voorzieningen. Denk daarbij aan onderwijs, dorpshuizen, zorg en welzijn, sport en het 
verenigingsleven. Allemaal zaken die de inwoners van Schouwen Duiveland heel direct aangaan. We 
vinden het allemaal belangrijk dat Schouwen-Duiveland in de toekomst een aantrekkelijk eiland blijft  om 
er te  wonen, te werken en vrije tijd door te brengen. We zijn ons ervan bewust dat de maatschappelijke 
voorzieningen het kloppende hart van onze gemeente vormen.  

Dit is de reden dat in het kader van Overstag - Kadernota Maatschappelijke Voorzieningen 2040 
een uitgebreide dialoog met de samenleving is gevoerd. Inzet was dat de oogst van de dialoog het 
middelpunt en de basis van de kadernota zou vormen. Ook bood dit de mogelijkheid om, vanaf de start 
van het proces, relevante informatie en kennis met de samenleving te delen en uit te wisselen. Dit vooral 
ook ten aanzien van de ontwikkelingen en opgaven die op ons afkomen. Dit diende tot doel om een 
stevig fundament te leggen onder de uiteindelijke keuzen in de kadernota en het bewustzijn over te 
brengen/te delen dat er keuzen gemaakt moeten worden. 

We hebben ervoor gekozen om de dialoog met maatschappelijke partijen, inwoners en ondernemers 
te voeren in vier stappen. Een uitgebreid verslag van de dialoog is opgenomen in de bijlage van de 
kadernota. Op 7 oktober 2015 hebben we de concept kadernota gepresenteerd en daarmee een intensief 
en interactief proces afgesloten. Dit vormde tevens het startsein voor de laatste en afrondende fase van 
de dialoog: de ter visielegging van het concept eindproduct. Van 8 oktober 2015 tot en met 18 november 
2015 heeft de concept kadernota ter visie gelegen en kon een ieder reageren op de inhoud ervan. 

Ingediende zienswijzen

In totaal hebben zeven inwoners/organisaties gebruik gemaakt van de mogelijkheid om gedurende de 
inspraakperiode een zienswijze in te dienen. Dit zijn:
1. Stichting Dorps-en Gemeenschapshuizen Schouwen-Duiveland
2. Wmo adviesraad
3. Stadsraad Brouwershaven
4. Dorpsraad Nieuwerkerk
5. Dorpsraad Renesse (digitaal)
6. Mevrouw R. Geluk (digitaal)
7. De heer D. van de Velde

De zienswijzen hebben we verzameld in dit document. De reacties die via de internetlink zijn 
binnengekomen, zijn niet bijgevoegd. Ze zijn wel opgenomen in bijgevoegd verslag. In het verslag geven 
we aan wat er met de reacties is gedaan en of deze nog tot wijzigingen in de kadernota hebben geleid.

Zienswijzen Overstag - 
Kadernota Maatschappelijke 
Voorzieningen 2040





Indiener Zienswijze Reactie gemeente Wijziging Kadernota ja/nee Inhoud wijziging
1 1. Stichting Dorps- en Ge-

meenschapshuizen SD
De stichting vraagt: - om de dorpshuizen in de huidige vorm over-
eind te houden en dit te benoemen in de kadernota.

De kadernota  ‘’overstag”  doet (bewust) geen  uitspraken over het in de 
toekomst wel of niet in stand houden van de dorpshuizen in de diverse 
kernen op ons eiland. Inzet van beleid is dat per kern een ontmoetingsplek 
dient te zijn maar dit hoeft niet per defi nitie een dorpshuis te zijn. Belangrijk 
uitgangspunt is dat op  basis van behoefte en draagvlak voorzieningen in 
standgehouden worden.  Dit uitgangspunt geldt dus ook voor de ontmoe-
tingsplekken en de dorpshuizen. Duidelijk is dat in veel  kernen de dorpshui-
zen anno 2015 als ontmoetingsplek hun dienst bewijzen.  U geeft aan dat de 
cijfers over het gebruik ervan dit onderschrijven. Vooral dit laatste aspect is 
belangrijk (aangetoonde behoefte en draagvlak) wanneer we het gaan heb-
ben over de toekomst van de dorpshuizen o.a. in het kader van de aange-
kondigde herijking van het dorpshuizenbeleid (actie kadernota). 

nee  

2   - om uitbreiding van de functie van de dorpshuizen met activiteiten
voor zorg en welzijn. Deze nieuwe taken vragen wel om een profes-
sionele aanpak eventueel in combinatie met vrijwilligers.

Wij zien ook kansen voor het ontwikkelen van kerngebonden activiteiten 
voor zorg en welzijn in de ontmoetingsplek per kern. Wij zijn blij dat u die 
ontwikkeling ook ziet. Hierover gaan we graag met u in overleg.

nee  

3   - aandacht voor het afl open van de huurovereenkomst van de
dorpshuizen per augustus 2017. Zij willen graag de ondersteuning
van de gemeente bij hun strevende huurkosten per augustus 2017 te
verlagen.

Het past niet om in de kadernota uitspraken te doen over de concrete fi nan-
ciële aspecten met betrekking tot het in standhouden van voorzieningen. 
De toekomst van de dorpshuizen en de daarbij behorende fi nanciële as-
pecten zijn punten van nader onderzoek en staat gepland voor 2016. Uiter-
aard zullen wij dit onderzoek in nadrukkelijk overleg doen met de Stichting 
Dorps- Gemeenschapshuizen. Ook de wijze waarop we dorpshuizen in 
stand gaan houden is wat de kadernota betreft onderwerp van discussie. 
Het dorpshuis Noordwelle vormt een voorbeeld van hoe we op een andere 
en  meer in de lijn van de kadernota liggende manier voorzieningen in stand 
kunnen houden. Ook elders in Nederland zijn goede voorbeelden te vinden 
van hoe de dorpshuizen meer van de gemeenschappen of buurten zelf zijn.

nee  

4 2. Wmo adviesraad De Wmo adviesraad adviseert: - om het onderwerp ‘bereikbaarheid’ 
met het oog op nieuwe technieken en maatschappelijke ontwikke-
lingen nader uit te werken.

Ondanks het feit dat vervoer geen voorziening is, maar een randvoorwaarde 
om te komen van en naar, is vervoer een onmisbare schakel in het bijeen-
brengen van vraag en aanbod van maatschappelijke voorziening.  Zeker nu 
we overstag gaan en kiezen voor concentratie en bundeling en een andere 
focus van ons beleid. Dit is de reden dat in de kadernota het thema  bereik-
baarheid in hoofdstuk 3.3. is opgenomen als speerpunt van het beleid van 
de kadernota. Terecht wordt door de WMO adviesraad geconstateerd dat 
het thema bereikbaarheid ontbreekt op de uitvoeringsagenda. Met het oog 
op de koerswijziging van ons beleid, nieuwe technieken en maatschappe-
lijke ontwikkelingen verdient het thema bereikbaarheid ook een plaats op 
de uitvoeringsagenda. Te denken valt daarbij onder andere aan het doen 
van onderzoek naar de feitelijke en ervaren bereikbaarheid. Op basis van dit 
onderzoek kan in overleg met partijen gekeken worden of knelpunten kun-
nen worden opgelost bijvoorbeeld met behulp van nieuwe technieken of 
creatieve oplossingen.  De inbreng  aangeleverd door de heer W. van Breen 
(lid WMO adviesraad) zal hierbij worden betrokken.

ja We vullen het speerpunt vervoer in de 
nota aan en nemen het onderzoek naar 
bereikbaarheid van voorzieningen op in 
uitvoeringsprogramma in de kadernota.

Verslag



Indiener Zienswijze Reactie gemeente Wijziging Kadernota ja/nee Inhoud wijziging
5   - om gezien de recreatieve ontwikkelingen bij de Brouwersdam ook

Scharendijke/Brouwershaven als satellietkern te overwegen.
De keuze om voorzieningen te concentreren en te bundelen in een beperkt 
aantal kernen op ons eiland vormt de basis van de kadernota “overstag”. 
In de kadernota wordt deze keuze uitgebreid gemotiveerd (noodzakelijk 
draagvlak, kwaliteit en ontschotting). In de dialoog is vanuit SCOOP zelfs 
ingebracht dat gezien alle ontwikkelingen die op ons afkomen de concen-
tratie en bundeling van alle voorzieningen in Zierikzee de voorkeur zou 
hebben. Dit gaat volgens het college een stap te ver en gaat voorbij aan de 
geografische en culturele  kenmerken van ons eiland. Vandaar dat er in de 
kadernota is gekozen voor het aanwijzen van een tweetal satellietkernen op 
ons eiland namelijk Bruinisse en Burgh-Haamstede/Renesse. Ook vanuit het 
aanwezige draagvlak kan deze keuze worden gemotiveerd. De keuze voor 
Zierikzee als eilandelijk voorzieningencentrum met daarbij een beperkt aan-
tal een satellietkernen stelt ons in staat om toch focus aan te brengen in ons 
beleid en daaruit volgend de inzet van onze middelen. 

nee  

6     Meer kernen te bestempelen als satellietkern: (1) valt af te raden vanwege 
de negatieve gevolgen voor het bundelings- en concentratieprincipe en 
de daarmee beoogde kwaliteit van onze voorzieningen. We kunnen onvol-
doende focus aanbrengen in de inzet van onze (beperkte) middelen. (2) is 
geografisch onvoldoende gemotiveerd. In het geval van Brouwershaven/
Nieuwerkerk is het verzorgingsgebied te beperkt. Tevens is de ligging te 
decentraal en wordt het aanbod concurrerend met de voorzieningen in de 
centrumkern Zierikzee en de satellietkern Burgh-Haamstede/Renesse. (3) is 
niet nodig omdat ook zonder de aanwijzing tot satellietkern een (woon)kern 
kan bruisen van activiteit. Activiteiten die ook op basis van de kadernota 
kunnen rekenen op ondersteuning mits de behoefte en het draagvlak van 
een activiteit of voorziening voldoende is aangetoond en niet concurrerend 
is  met het aanbod in de 3 kernen waar gebundeld wordt.  De instandhou-
ding van voorzieningen wordt afhankelijk gemaakt van de investering die 
deze kernen zelf bereid zijn te leveren.  Van een actief beleid gericht op het 
afbreken van voorzieningen in de woonkernen is geen sprake. (4) is niet 
nodig omdat als uitzondering op het speerpunt concentratie voorzieningen 
voor kinderen ook nog worden geconcentreerd in een aantal woonkernen. 
Het betreft de meer specifieke combinatie van basisschool, gymzaal en 
sport- culturele voorzieningen. 

nee  

7   De Wmo adviesraad stelt de volgende vragen: - In het toekomst-
beeld zijn alle vakjes geel. Klopt het dat de gemeenten bij geen en-
kele voorziening nog verantwoordelijkheid heeft?

In 2040 zorgen inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers 
(kortom de samenleving) samen voor de maatschappelijke voorzieningen. 
De samenleving organiseert activiteiten en beheert, onderhoudt en exploi-
teert gebouwen en ander onroerend goed. Deze zijn ook eigendom van de 
samenleving. De gemeente faciliteert door het financieren van activiteiten 
in het kader van wettelijke gemeentelijke taken. Ook financiert de gemeente 
activiteiten die de leefbaarheid bevorderen.  Hier ligt primair de verantwoor-
delijkheid en betrokkenheid van de gemeente. Meer op afstand dan we nu 
gewend zijn maar uiteraard wel aanwezig en daarmee ook (mede) verant-
woordelijk.  Maatschappelijke voorzieningen komen uitsluitend vraaggericht 
tot stand, dit betekent dat er geen aanbod van voorzieningen is zonder initi-
atief vanuit de samenleving.

nee  

8   Er wordt in de nota niet gesproken over speciaal basisonderwijs (sbo) 
en speciaal onderwijs (so). 

Met voorzieningen voor kinderen bedoelen we alle verschillende vormen 
van onderwijs die er zijn. Op een aantal plekken in de nota proberen we dit 
specifiek te maken. In de lijst met voorzieningen op pagina 29 geven we 
aan dat we een onderscheid maken in primair onderwijs, speciaal onderwijs 
(Speciaal Basis Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs) en voortgezet 
onderwijs. U geeft aan dat wij een aantal vormen van speciaal onderwijs niet 
benoemen. Het is niet onze bedoeling om verwarring te scheppen. 

ja In de definitieve kadernota handhaven 
we de term Speciaal Onderwijs. In de lijst 
met voorzieningen op pagina 29 zetten 
we in de eerste kolom onder ‘voorzienin-
gen voor kinderen’ bij Speciaal Onderwijs: 
SBO De Meie, (V)SO De Beatrixschool en 
de Praktijkschool.  



Indiener Zienswijze Reactie gemeente Wijziging Kadernota ja/nee Inhoud wijziging
9   In het schema van het uitvoeringsprogramma staat ‘We onderzoeken 

toekomstbestendige huisvestingsscenario’s voor het voortgezet on-
derwijs.’ U onderzoekt toch ook huisvestingsmogelijkheden voor het 
SBO, Praktijkonderwijs, SO en VSO?

We onderzoeken momenteel de huisvesting van de Beatrixschool en De 
Meie in de noordvleugel van de Pontes. Tegelijkertijd doen we onderzoek 
naar de toekomstige huisvesting van de Pontes Pieter Zeeman in relatie tot 
de onderwijsvisie van deze school en de benodigde en beschikbare ruimte 
in het pand.

nee  

10   In het toekomstbeeld schetst u dat er alleen voorzieningen voor bij-
zondere woonvormen (begeleid en beschermd wonen) in Zierikzee 
zijn. Waar is dit op gebaseerd? Zijn er na 2040 geen mogelijkheden 
meer om dit op andere kernen mogelijk te maken?

Als wij het hebben over bijzondere woonvormen dan gaat het over ‘instellin-
gen voor begeleid en beschermd wonen’. Op dit moment zijn er bijzondere 
woonvormen in verschillende kernen. Wij verwachten dat dit zich naar de 
toekomst toe naar de kernen met een satellietfunctie zal verplaatsen. Ook 
verwachten we dat zorg aan huis nog verder zal toenemen, maar dit zal de 
bijzondere woonvormen niet in zijn geheel vervangen. In ons nog op te stel-
len beleid voor wonen en zorg werken wij ons visie hierop verder uit.

ja in de afbeelding van de huidige situatie 
verplaatst bijzondere woonvormen zich 
naar kernniveau. In de afbeelding van 
het toekomstbeeld verplaatst bijzondere 
woonvormen zich naar bovenlokaal. In 
het uitvoeringsprogramma nemen we 
het opstellen van beleid voor wonen en 
zorg op.

11 3. Stadsraad
Brouwershaven

De Stadsraad beschrijft in haar zienswijze de bestaande kwaliteiten 
van Brouwershaven en de nieuwe ontwikkelingen waar de stadsraad 
in de toekomst op in wil zetten. Zij vraagt in de kadernota: -  Brou-
wershaven als satellietkern toe te voegen.  

Zie beantwoording bij regels 5 en 6. nee  

12   - het huidige voorzieningenniveau voor ouderen in de kern te
versterken.

De inzet van de kadernota Maatschappelijke Voorzieningen is bepalend hoe 
omgegaan wordt met de oudervoorzieningen in Brouwershaven (concen-
tratie, bundeling en aantonen behoefte en draagvlak). Het past niet binnen 
de uitgangspunten van de nota om op voorhand van gemeentewege te 
kiezen voor versterking van het voorzieningenaanbod voor ouderen in 
Brouwershaven.

nee  

13   - aan te geven dat de gemeente voorwaardenscheppend is voor het
verbeteren van de woonkwaliteit.

De woonkwaliteit van de kernen  op ons eiland is mede een verantwoorde-
lijkheid van de gemeente. Op veel terreinen voert de gemeente op dit ge-
bied dan ook (randvoorwaarde scheppende)  activiteiten uit. Dit onderwerp 
past echter niet binnen de kaders van de kadernota  Maatschappelijke Voor-
zieningen. In de analyse woonkwaliteit die wordt opgesteld zullen rollen en 
verantwoordelijkheden aan de orde komen. 

nee  

14 4. Dorpsraad
Nieuwerkerk

De dorpsraad vraagt ons Nieuwerkerk aan te wijzen als satellietkern. Zie beantwoording bij regels 5 en 6. nee  

15 5. Dorpsraad Renesse (di-
gitaal ingestuurd)

een paar zaken die – in 1e instantie – opvielen waren: de signale-
ringsfunctie hoe kan die gekanaliseerd worden en het belang van 
een boven de partijen staande regisseursfunctie daar is te makkelijk 
overheen gestapt / die zijn onvoldoende nog uitgewerkt.

In de Kadernota benoemen we de ontmoetingsplek per kern als vindplaats 
van signalen. In de herijking van het dorpshuizenbeleid zullen we de ont-
moetingsplek per kern als locatie voor kerngebonden activiteiten voor zorg 
en welzijn meenemen. Hoe dit er in de uitvoering uit kan/gaat zien moet 
nog worden uitgewerkt. Daarbij hoort natuurlijk ook de organisatie, wie 
heeft welke taak en verantwoordelijkheid. 

nee  

16 6. Mevrouw R. Geluk (di-
gitaal ingestuurd)

De nota met belangstelling gelezen en uiteraard begrijp ik dat niet 
alles uitgewerkt is, 1 puntje op pagina 10: er is wel een bioscoop (film-
huis) aanwezig , staat bij eerste bolletje van niet !

Met de opsomming willen we aangeven welke grote voorzieningen, zoals 
bijvoorbeeld een bioscoop zoals in Goes, niet op het eiland aanwezig zijn. 
We hebben een filmhuis, die valt in de lijst met voorzieningen onder cultuur. 
We zullen de bioscoop uit de opsomming verwijderen, omdat dit verwar-
ring oproept. 

ja Bioscoop verwijderen uit opsomming op 
pagina 10, eerste bullit.

17   Verder: te weinig komt het vervoer ivm de bereikbaarheid aan de 
orde: juist voor de kwetsbare groepen als kinderen/jongeren tot 18 
jaar en ouderen is dat een voorwaarde voor de samenvoeging van 
activiteiten ed. en tot slot : er komt veel neer op de dorpsraden en 
op de maatschappij zelf, dan is het zeer belangrijk dat bij dat proces 
ondersteuning gegeven kan worden door een paar professionals om 
dat proces in gang te zetten en te bevorderen; ook weer noodzake-
lijk om Overstag te kunnen gaan.

Zie beantwoording bij punt 4. ja  



  Indiener Zienswijze Reactie gemeente Wijziging Kadernota ja/nee Inhoud wijziging
18 7. De heer D. van de 

Velde
De heer van de Velde spreekt zijn zorg uit over het toekomstbeeld, 
een toekomst waarin de gemeente ‘eigenlijk geen inspanningsver-
plichting meer heeft voor de kleine kernen’ en voorzieningen wor-
den gecentraliseerd. Dit gaat ten koste van deze kernen. Hij kan niet 
instemmen met de visie zoals die er nu ligt en presenteert zijn eigen 
visie.

De visie van dhr. Van de Velde is ook besproken als een mogelijk “scenario” 
in de gevoerde dialoog. Dit scenario kon niet rekenen op draagvlak van de 
deelnemers. De inzet van de kadernota en daarmee ons beleid is vooral 
gericht op het mee gaan met het tij van de toekomst in plaats van het keren 
van het tij. Dit laatste wordt gezien als een onmogelijke opgave en zal uitein-
delijk niet bijdrage aan de gewenste leefbaarheid. De oplossingen, ook voor 
de kleine kernen moeten in een andere en haalbare richting, de richting van 
de kadernota, worden gezocht. De keuze om voorzieningen te concentreren 
en te bundelen in een beperkt aantal kernen op ons eiland vormt de basis 
van de kadernota “overstag”. In de kadernota wordt deze keuze uitgebreid 
gemotiveerd (noodzakelijk draagvlak, kwaliteit en ontschotting). De keuze 
voor Zierikzee als eilandelijk voorzieningencentrum met daarbij een beperkt 
aantal satellietkernen stelt ons in staat om focus aan te brengen in ons be-
leid en daaruit volgend de inzet van onze middelen. In 2040  faciliteert en fi-
nanciert de gemeente activiteiten in het kader van wettelijke gemeentelijke 
taken. Ook financiert de gemeente activiteiten die de leefbaarheid bevor-
deren.  Hier ligt primair de betrokkenheid en inspanning van de gemeente. 
Meer op afstand dan we nu gewend zijn maar zeker wel aanwezig en daar-
mee ook (mede) verantwoordelijk. Bovenal zorgen inwoners, maatschappe-
lijke organisaties en ondernemers (kortom de samenleving) samen voor de 
maatschappelijke voorzieningen. De samenleving organiseert activiteiten en 
beheert, onderhoudt en exploiteert gebouwen en ander onroerend goed. 
Deze zijn ook eigendom van de samenleving. Maatschappelijke voorzienin-
gen komen uitsluitend vraaggericht tot stand, dit betekent dat er geen aan-
bod van voorzieningen is zonder initiatief vanuit de samenleving. 

nee  

      Wij wijzen erop dat ook woonkernen kunnen bruisen van activiteit. Activitei-
ten die ook op basis van de kadernota kunnen rekenen op ondersteuning 
mits de behoefte en het draagvlak van een activiteit of voorziening vol-
doende is aangetoond en niet concurrerend is  met het aanbod in de 3 ker-
nen waar gebundeld wordt.  De instandhouding van voorzieningen wordt 
afhankelijk gemaakt van de investering die deze kernen zelf bereid zijn te le-
veren. Van een actief beleid gericht op het afbreken van voorzieningen in de 
woonkernen is geen sprake. Waar mogelijk zetten wij in op het aantrekken 
van nieuwe inwoners op basis van de kwaliteiten van ons eiland. Dit echter 
met realistische dus niet te hooggespannen verwachtingen. 

nee  



Zienswijzen
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gemeente@schouwen-duiveland.nl
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