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Jaarverslag
Inleiding.
In Nederland bestaan met betrekking tot de huisvesting twee problemen, die nauw met elkaar
samenhangen. Te weten: er zijn te weinig betaalbare (huur)woningen voor jongeren en te weinig
passende woonvormen voor ouderen.
Na het wegvallen van de traditionele verzorgingstehuizen zijn er tussen verpleeghuis en blijven
wonen in eigen woning weinig passende mogelijkheden voor de huidige generatie ouderen.
Het gevolg van dat laatste aspect is, dat ouderen noodgedwongen vaak langer in hun te grote
(gezins-)woning blijven wonen, terwijl deze geschikt zijn voor jongere gezinnen. Dit belemmert de
jongeren bij het zoeken naar een voor hen passende woning.
Het bieden van passende woonvormen voor ouderen schept de mogelijkheid doorstroming voor
jongeren te bewerkstelligen. Het mes snijdt dan aan twee kanten.
Een herverdeling van de woonruimte kan een groter effect op de vraag naar woonruimte hebben
dan het bouwen van nieuwe woningen. Sommige planologen stellen dan ook dat er woonruimte
genoeg is in Nederland
In de afgelopen jaren zien we veel particuliere initiatieven om te komen tot passende
woonvormen voor ouderen. De rijksoverheid en de lokale overheid spelen hier helaas tot nu toe te
weinig op in. In de woonvisie van de gemeente Opsterland wordt globaal aandacht geschonken
aan deze problematiek, doch er worden weinig tot geen oplossingen geboden. Door de raad en
het college wordt een afwachtende houding ingenomen.
Demografische ontwikkelingen:
De mensen in Nederland en ook in Beetsterzwaag worden steeds ouder. Het probleem wordt dus
steeds groter en nijpender.
Nederland krijgt zelfs te maken met een zgn. "dubbele" vergrijzing. Binnen de groep 65- plussers
neemt vooral het aandeel 80-plussers sterk toe.
In 2015 woonden er 0,7 miljoen 80-plussers in Nederland. In 2040 zullen dat er ruim 1,6 miljoen
zijn. Ruim twee keer zoveel.
In de gemeente Opsterland is momenteel 22,1% van de bevolking ouder dan 65 jaar. De
verwachting is, dat in 2030 27,9% van de bevolking ouder is dan 65 jaar. (CBS-cijfers,
volksgezondheidsinfo).
Momenteel zijn er 3750 huishoudens in de gemeente Opsterland 65-plus dat zal in 2030 ongeveer
43% van het aantal huishoudens zijn.
Ontwikkeling beleid ouderenzorg:
De ouderenzorg vraagt de laatste jaren een steeds meer aandacht van de overheid. De kosten en
de maatschappelijke consequenties van de vergrijzing drukken steeds meer op de begroting van
de overheid. De overheid wil graag dat de ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen,
overigens willen de ouderen dat ook zelf graag. Maar dat wil niet zeggen dat zij niet bereid zijn om
hun gezinswoning in te ruilen tegen een passende woonvoorziening.
Bij het ontwikkelen van een goed zorgbeleid voor ouderen is het aandacht schenken aan de
woonvoorzieningen voor ouderen van groot belang. Uit de eerste resultaten van landelijk
onderzoek naar passende woonvormen voor ouderen is gebleken dat deze ontwikkeling ook
bijdraagt in het verminderen van de stijging van kosten van het ouderenbeleid voor rijk en
gemeenten.
Initiatiefgroep
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Dit jaar is de fusie van de openbare daltonschool "De Trime" en de christelijke basisschool "De
Paedwizer" tot een brede school gerealiseerd. Mede door het aantal teruggelopen leerlingen is
door de gemeente en het schoolbestuur gekozen voor het bouwen van een nieuwe school op een
andere locatie, t.w. de sportvelden aan de Vlaslaan. Door deze keuze op komen er twee locaties
vrij.
De gemeente heeft de bewoners van Beetsterzwaag gevraagd in het project Kansen voor
Beetsterzwaag gevraagd om mee te denken aan deze ontwikkelingen. Dit heeft gemaakt dat bij
een paar inwoners van Beetsterzwaag de idee is ontstaan om na te gaan of er mogelijkheden zijn
om op de vrijkomende locaties "wonen met eventuele zorg" te kunnen realiseren.
Op een gehouden bijeenkomst voor inwoners van Beetsterzwaag in maart 2019 over dit
onderwerp bleek hiervoor zeer grote belangstelling te bestaan. Circa 200 belangstellenden hebben
de informatieavond bijgewoond. Inmiddels hebben meer dan 80 huishoudens zich als
belangstellenden ingeschreven voor genoemd initiatief. Uit de ingevulde vragenlijsten is gebleken
dat er concrete behoefte bestaat aan passende woonvoorzieningen voor ouderen.
Deze grote belangstelling vanuit het dorp vraagt om het nemen van verdere stappen.
Kern- en Klankbordgroep
Om tegemoet te komen aan de wens van de vele belangstellenden van het zogenaamd anders
wonen, hebben de initiatiefnemers een kerngroep en een klankbordgroep in het leven geroepen.
De klankbordgroep bestaat uit een tiental mensen dat zich spontaan bij de in maart gehouden
informatieavond heeft opgegeven.
Stichting
De kerngroep heeft inmiddels het initiatief genomen om een stichting op te richten om als
rechtspersoon te kunnen participeren in het proces om te komen tot het realiseren van een voor
ouderen geschikte woonvorm en het bewerkstelligen van doorstroming.
Om vorm en inhoud te geven aan het initiatief en gebruik te kunnen maken van landelijke
regelingen, zoals het stimuleringsfonds, subsidieregelingen en eventueel samen te kunnen werken
met derden is het noodzakelijk om in de toekomst als rechtspersoon te kunnen optreden. Het doel
van deze stichting is om in overleg met de gemeente medewerking te verkrijgen voor een
passende woonvoorziening voor ouderen. Bij akte van 28 augustus 2019 is “Stichting Koningshof”
opgericht.
Aanvankelijk werd gedacht aan een mogelijke nauwe samenwerking met de Stichting
ZuidOostZorg in Drachten. In dat geval zal het realiseren van het project mogelijk aan de
Commissieweg te Beetsterzwaag plaats kunnen vinden. In de praktijk lijkt dit moeilijk
realiseerbaar. Wel wordt nauw contact onderhouden met de Stichting Zuid-Oost zorg
Overige ontwikkelingen.
De kerngroep heeft contact gezocht met het college van burgemeester en wethouders en met de
afzonderlijke raadsfracties. Het college staat positief tegenover de plannen, met name omdat de
plannen een positief effect hebben op de mogelijke vestiging van jonge gezinnen in het dorp. Dit
heeft op zijn beurt weer positieve effecten op het basisonderwijs, op de sportverenigingen en op
de middenstand. De politieke partijen bij monde van de raadsfracties staan eveneens zeer positief
tegenover het project en hebben toegezegd hun medewerking te willen verlenen. Het initiatief
past binnen het uitgangspunt “Modern Besturen “ van de gemeente Opsterland ͘
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De kerngroep heeft contact gezocht met ZuidOostZorg, de landelijke Stichting
"Knarrenhof" en andere initiatiefnemers in het land om zich te laten informeren over andere
woonvormen voor ouderen.
De kerngroep heeft de plannen eveneens besproken met Plaatselijk Belang
Beetsterzwaag/Olterterp. Het bestuur van Plaatselijk belang staat positief tegenover de plannen,
maar ziet voor het bestuur geen rol. Zij wil geen keuzes maken met betrekking tot eventuele
andere voorstellen van bijvoorbeeld jongeren.
Publiciteit
Het afgelopen jaar heeft het initiatief van de stichting veel publiciteit opgeleverd. Maar ook zelf
hebben wij ons werk over het voetlicht gebracht door het opzetten van een website en het
uitbrengen van twee nieuwsbrieven in juni en november.
Naast het gebruik van de website worden aan de belangstellenden periodiek nieuwsbrieven
gestuurd , welke ook op de website worden geplaatst. Daarnaast worden er af en toe artikelen
geplaatst in de lokale kranten om aandacht te vragen voor het project. De volgende artikelen
verschenen in de plaatselijke week- en regionale dagbladen:
Sa

De Woudklank

Fries Dagblad

20.03.19 “Nog lange weg voor woonvorm ouderenzorg”
12͘.06͘.19 “Locatie De Trime geschikt voor woningbouw”
04.09.19 “Project ouderenhuisvesting kan nog rekenen op locatie De Trime”
16.01.19 “Senioren willen een hofje”
06.03.19 “Bijeenkomst over wonen in hofje”
20.03.19 “Grote belangstelling hofje voor ouderen”
02.03.19 “CU: bevorder zelfstandig wonen ouderen”
25.03.19 “Ouderen plannen eigen wooncomplex”

Gemeente
Aan de gemeente is op 1 oktober 2019 een brief gestuurd waarin het bestuur aandringt op actie
en reactie ͘“Wij hopen op een duidelijk en snel antwoord van de gemeente, daar wij de
belangstellenden toegezegd hebben in oktober/november een volgende informatieavond te zullen
beleggen. Daarom vragen wij uw college om voor 15 november duidelijkheid te verschaffen.
Mocht dat niet mogelijk zijn dan zullen wij genoodzaakt zijn om ons project te beëindigen en de
belangstellenden daarover te informeren.”
Kort voor het verstrijken van deze termijn werd het bestuur uitgenodigd om over deze kwestie
met het college van gedachten te wisselen. Dit gesprek vond plaats op
18 november 2019. In dit gesprek werd de stichting een jaar de tijd gegeven om te komen met
plannen. Helaas was de gemeente weinig informatief over de door de gemeente te hanteren
grondprijzen
Financiën
Een verzoek om financiële steun bij de Van Teyens Fundatie leverde niets op: dit is een taak van de
gemeente, was de reactie van het College van Regenten.
Nadien is bij het IMF (Iepen Mienskipsfûns) van de provincie Fryslân een verzoek om subsidie van
5000 euro ingediend.
Een positieve reactie hierop wordt begin januari 2020 verwacht.
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Financiële verantwoording
Baten
€
Diverse giften tijdens bijeenkomst in De Buorskip
Nadelig resultaat
Totaal

164
1.131
1.295

Lasten
Kosten bijeenkomst in De Buroskip
Kosten oprichten stichting“
Totaal

706
589
1.295

Bestuur
Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:
mevrouw Frouk Franssen-Eikema
voorzitter
de heer Nardus Huiskes
secretaris
de heer Sjirk Twijnstra
penningmeester
de heer Jan van Opzeeland
algemeen bestuurslid
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Balans per 31 december 2019
(na resultaatverwerking)

2019

Activa

Liquide middelen

-

Totaal activa

-

Passiva
Eigen vermogen
Kapitaal

-1.131

Kortlopende schulden
Crediteuren

1.131
1.131

Totaal passiva

-
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Exploitatieoverzicht 2019

2019

Baten
Giften
Totaal van de baten

164
164

Lasten
Kosten bijeenkomst 12 maart 2019 in De Buorskip
Totaal van de lasten

1.295
1.295

Saldo exploitatie

-1.131

Bestemming saldo:
toegevoegd aan het eigen vermogen

-1.131

Saldo na winstbestemming

-
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Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland gebruikelijke algemeen
aanvaarde verslaggevingsregels. Voor zover niet anders vermeld,zijn de activa en de passiva
opgenomen tege nominale waarde.
Grondslagen van waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten, verminderd met afschrijvingen, bepaald op basis van de geschatte levensduur
en rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een
vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten. In het jaar van
investering wordt naar tijdsgelang afgeschreven.
Vorderingen
Vorderingen worden nominaal gewaardeerd, eventueel onder aftrek van noodzakelijk
geachte waardevermindering.
Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
Langlopende schulden
Schulden met een looptijd van langer dan één jaar zijn langlopende schulden.
Het kortlopende deel, de aflossingsverplichting van komend jaar, staat vermeld
onder de kortlopende schulden.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
De bruto marge bestaat uit de opbrengst van verhuur, verminderd met de reachtstreeks
daaraan toegerekende kosten.
De overige opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking
hebben.
Alle vermelde bedragen zijn exclusief verrekenbare omzetbelasting (btw).
Op de in rekening gebrachte voorbelasting wordt een correctie toegepast van 13%, omdat een
deel van het pand wordt verhuurd aan de gemeente Opsterland. Deze huurder is geen
ondernemer in de zin van de wet op de omzetbelasting.
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Toelichting op de balans per 31-12-2019
Ultimo
2019
Activa
Liquide middelen
Bankrekening
bij de ING is een bankrekening geopend.
Er zijn in 2019 geen mutaties geweest

-

Totaal activa

-

Passiva
Eigen vermogen
dit is het nadelig resultaat van de exploitatie 2019

-1.131

Kortlopende schulden
crediteuren
door de voorzitter voorgeschoten kosten
door de penningmeester voorgeschoten kosten

1.131
542
589

Totaal passiva

-
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Toelichting op de rekening van baten en lasten 2019

2019

Baten
Bijeenkomst 12 maart in de Buorskip
ontvangen giften

164

in het boekjaar zijn verzoeken gedaan om financiele steun bij:
- de gemeente Opsterland
- stichting de Van Teyens Fundatie
Beide instanties hebben te kennen gegeven geen bijdrage
te willen toekennen.
Bij het IMF (Iepen Mienskips Fûns) is een verzoek gedaan
om een bijdrage in de "proceskosten". Hierop is eind januiari 2020
een positieve reactie ontvangen.
Nadelig saldo

1.131

Totaal van de baten

1.295

Lasten
Representatie gastsprekers 12 maart
Reiskosten gastsprekers idem
0ndersteuning MSCA
kosten De Buorskip bijeenkomst 12 maart
kosten notaris oprichten stichting
kosten inschrijving bij de Kamer van Koophandel
Totaal van de lasten

61
32
15
597
539
50
1.295
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