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Onderwerp  
 

Schriftelijke vragen van het lid Boomsma inzake Huizen van de Wijk 
 

Aan het college van burgemeester en wethouders  
 

Toelichting door vragensteller: 
 
Op 20 december jl. stond in Het Parool het artikel “Plots wordt buurtcentrum in Oud-
Zuid gehalveerd: ‘Voelt als dolksteek.’” In dit artikel wordt aangegeven dat Combiwel 
als gevolg van een tegenvallende subsidie vanuit het stadsdeel de activiteiten in het 
Huis de Wijk Lydia verkleint. De financiële verantwoording 2018 van Combiwel staat 
niet op hun website. Op www.desan.nl, waar jaarverslagen van zorginstellingen onder 
toezicht van het ministerie van VWS worden gepubliceerd, is het jaarverslag 
beschikbaar. Uit dit jaarverslag blijkt dat in 2018 1.7 miljoen euro verlies is geleden bij 
Combiwel voor Kinderen, terwijl er een positief resultaat is op Buurtwerk van 
0.1 miljoen euro. Ook vanuit de organisatie Eigenwijks, die de Huizen van de Wijk in 
Slotermeer, Geuzenveld, Osdorp de Aker en (Nieuw-)Sloten verzorgt, bereikten ons 
bij een werkbezoek signalen dat sluiting op zaterdagen wordt overwogen om 
financiële redenen. 
 
Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de CDA, op 
grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de 
volgende schriftelijke vragen: 
 
1. Klopt het dat Huis de Wijk Lydia wordt verkleind? Wat is de reden? 
2. Zijn er ook andere Huizen van de Wijk die verkleining of terugbrengen van de 

activiteiten overwegen of recent hebben doorgevoerd? 
3. Zijn er financiële problemen of tekorten bij organisaties die de Huizen van de Wijk 

in de stad exploiteren? Waaruit bestaan die problemen en/of tekorten? 
4. Hebben Huizen van de Wijk naast subsidie van de gemeente Amsterdam ook nog 

andere bronnen van inkomsten? Welke bronnen zijn dit en hoe verhouden de 
inkomsten zich tot de subsidie van de gemeente? 

5. Wordt er ook in 2019 verlies geleden op kinderopvang of andere onderdelen 
binnen Combiwel? Speelt dit een rol bij de verkleining van Huis de Wijk Lydia en 
het zoeken naar een huurder die meer betaalt?   

6. Klopt het dat de cao voor de medewerkers van Huizen van de Wijk een forse 
loonverhoging kent? Wordt hiermee rekening gehouden binnen de subsidies? 

7. Kan het college van burgemeester en wethouders voor de verschillende Huizen 
van de Wijk aangeven van wie zij huren? 
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8. Is de huur voor de verschillende Huizen van de Wijk verhoogd in 2019 en wordt 

de huur verhoogd in 2020? Wat is de huurverhoging in procenten? Wat is 
hiervoor de reden? Worden Huizen van de Wijk hiervoor in de subsidie 
gecompenseerd? 

9. Betalen de Huizen van de Wijk een maatschappelijke huur? 
10. Wat vindt het college van de beperking van activiteiten in Huizen van de Wijk? Is 

het college het met het CDA eens dat dit in principe onwenselijk is? 
11. Is het college het met de CDA-fractie eens dat Huizen van de Wijk een 

belangrijke rol hebben in Amsterdamse wijken ten aanzien van het bevorderen 
van de sociale cohesie en de bestrijding van eenzaamheid? En dat ze ook een rol 
hebben bij democratisering, versterking van de participatieve democratie en 
contacten tussen buurtgenoten, waardoor mogelijk ook mantelzorg beter geleverd 
kan worden? Graag een toelichting.  

12. Is het college tevreden over het huidige niveau van activiteiten van de Huizen van 
de Wijk? Zijn er punten waarin dit verbetering behoeft? Zijn er extra activiteiten 
bijgekomen de laatste jaren? Zijn de Huizen van de Wijk voor die extra activiteiten 
gecompenseerd in de subsidie? 

13. Hoe liggen de verantwoordelijkheid van de stadsdelen en de centrale stad bij het 
verzorgen van de continuïteit van de Huizen van de Wijk? Is hier verandering in 
opgetreden? Is voor alle betrokkenen duidelijk waar welke verantwoordelijkheid 
ligt? 

14. Is het college bereid te kijken naar mogelijkheden om verkleining of terugbrenging 
van de activiteiten van Huizen van de Wijk te voorkomen? 

 
 
Het lid van de gemeenteraad,  
 

D.T. Boomsma 


