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Beste meneer Saakstra, 

Op 18 april 2020 ontvingen wij uw vragen met betrekking over het 24-uurs zorgbeleid in 
Almenum die u stelt in aanvulling op eerdere vragen van 2 februari en 15 maart jl. Hieronder 
vindt u onze antwoorden op deze vragen. 

U vraagt of we als gemeente nog een rol zien voor het gebiedsteam in het contact tussen 
individuele huurders en verhuurder (de Bouwvereniging) om nu voor zichzelf 
nachtalarmering te regelen. In onze eerdere beantwoording hebben we al geschetst dat dit 
niet valt binnen de gemeentelijke verantwoordelijkheden uit hoofde van de WMO of 
anderszins. De zorg van ons gebiedsteam voor inwoners van Almenum ten aanzien van de 
nachtalarmering zal dan ook niet anders zijn dan de algemene aandacht voor, en het 
meedenken met andere inwoners van Harlingen die zorgen hebben over bijvoorbeeld 
nachtalarmering. Wel hebben wij nog eens navraag gedaan bij de Bouwvereniging. 

Als verhuurder ziet de Bouwvereniging alleen een verantwoordelijkheid voor de techniek 
van de nachtalarmering. Omdat wonen en zorg gescheiden zijn (zie onze eerdere 
beantwoording) zijn bewoners van een toegelaten instelling op grond van de Woningwet in 
formele zin zelf verantwoordelijk voor de contractering van een partij die de nachtalamering 
uitvoert. 

De Bouwverenging heeft dit echter wel samen met thuiszorgorganisaties Palet en Het Friese 
Land willen faciliteren. Daarom biedt zij alle bewoners de mogelijkheid om voor€ 6,00 per 
maand nachtalarmering via de meldkamer van het Friese Land te krijgen. Bij deze vorm van 
alarmering is er dus niet iemand direct binnen Almenum beschikbaar, maar zal de 
meldkamer zo snel als mogelijk een zorgmedewerker naar de bewoner sturen. 
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Tot slot: u refereert aan de situatie in Harlinga. In gesprekken met de Bouwvereniging en 
Huurdersbelang Almenum is meermalen gesproken over de manier waarop Harlinga haar 
nachthulp heeft georganiseerd. Harlinga is geen toegelaten instelling op grond van de 
Woningwet. De verhuurder (stichting) heeft daar dan ook meer mogelijkheden om 
additionele zaken te organiseren. De Bouwvereniging heeft zich te houden aan de strikte 
corporatiewetgeving- en regelgeving en moet zich beperken tot haar "corebusiness" 
namelijk: sociale huisvesting. Vandaar dat de Bouwvereniging zich het voorbeeld van 
Harlinga niet eigen kan maken in Almenum. 

Met vriendelijke groet, 
cmeester en wethouders van de gemeente Harlingen, 
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