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Geachte leden van de commissie Samenleving, 

Reeds eerder heb ik de aandacht gevraagd voor de gerezen problematiek voor de bewoners en 

diverse gebruikers van het Polderhuis, Steve Bikostraat 62 in de Zuiderpolder, bestaande uit ouderen 

met en zonder een zorgindicatie, veroorzaakt door het terugtrekken van de Extra Murale Zorg door 

de Zorggroep Reinalda in verband met de minder goede financiële positie van de Zorggroep.    

Dit laatste heeft Reinalda genoopt tot opzegging van de huur van de van Ymere gehuurde ruimte op 

de begane grond, bestaande uit ontmoetingsruimte en kantoorruimte.   

Dit heeft geleid tot het ontruimen van de parterre, waarbij aanwezig meubilair, tafels, stoelen is 

verwijderd en dat de tot op heden zeer actieve groep ouderen die zich, geheel op vrijwillige basis, 

bezig houden met dagbesteding in het Polderhuis, niet meer kunnen beschikken over deze ruimte en 

keukenfaciliteit op de begane grond.  

  

De voorgestelde verplaatsing van de dagbesteding, dat wil zeggen voor de bewoners met een 

indicatie, naar het Reinaldahuis is voor vele bewoners, gezien hun fysieke gesteldheid, geen optie.  

Ook treft het voorgaande daarnaast die bewoners die (nog) geen zorgindicatie hebben en gebruik 

maakten van de geboden mogelijkheden in het Polderhuis.  

Verder is de recreratieruimte al vele jaren een ontmoetingsplek tussen deze ouderen en een groep 

eenzame ouderen met een andere migratieachtergrond, tot stand gekomen na ettelijke jaren  van 

verbinden en van eminent belang voor de verdere ontwikkeling van de Sociale Cohesie.   

Juist onder andere een dergelijk doelgroep heeft de bijzondere aandacht van de Coalitie Haarlem 

Ontmoet, getuige het recent gestarte onderzoek door de Coalitie naar het doorbreken van het taboe 

rondom eenzaamheid bij migrantenouderen met een niet westerse achtergrond. 

Het kan toch niet zo zijn dat er wel geld beschikbaar is om de Coalitie Haarlem Ontmoet te faciliteren 

voor een onderzoek naar deze ouderen, terwijl reeds vele maanden aandacht wordt gevraagd voor 

een dergelijke aanwijsbare groep eenzame ouderen met een andere migratieachtergrond. 

Verder is daar ook nog de in 2018 toegekende eenmalige decentralisatieuitkering van het ministerie 

van VWS, ter hoogte van Euro 250.000 voor het tegengaan van eenzaamheid, waarvoor nog een 

aanwendingsvoorstel dient te worden opgesteld. 

Ik verzoek u met klem uw creativiteit aan te wenden bij het benoemen van de doelen van 

voornoemde decentralisatieuitkering en budget voor deze kwetsbare groep ouderen met een al dan 

niet westerse achtergrond te realiseren en hen niet  niet de dupe te laten worden van de financiële 

problemen van de Zorggroep Reinalda. 

Dank voor uw aandacht.   
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