Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl

Statenfractie PVV
Mw. M.A.J.L. Frijters-Klijnen
Dhr. R. Dol
Postbus 90151
5200 MC 'S-HERTOGENBOSCH

Bank ING 67.45.60.043

Onderwerp

Datum

Beantwoording vragen ex artikel 3.2 van het Reglement van Orde betreffende
Sefkat.

15 november 2011
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Ons kenmerk

2835607
Uw kenmerk

Contactpersoon

Geachte,

H. de Kort
Directie

Bij brief van 30 oktober 2011, ingekomen op 31 oktober 2011, heeft u namens
de PVV-fractie ingevolge artikel 3.2 van het Reglement van Orde voor
Provinciale Staten meerdere vragen gesteld.

Sociale & Culturele
Ontwikkeling
Telefoon

(073) 681 2289

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Fax

(073) 681 28 44

Naar aanleiding van een artikel op in het Brabants Dagblad van 22 oktober
2011 over de opening van Zorghuis / verpleeghuis Şefkat, dat leefstijlgerichte
verpleeghuiszorg aan Turkse en Marokkaanse ouderen levert, heeft de PVV de
volgende vragen.

Bijlage(n)

E-mail

JdKort@brabant.nl

1. Bent u bekend met het artikel in het Brabants Dagblad van 22 oktober 2011
(als bijlage gevoegd): “Zelfs de baliedames spreken een mondje Turks”?
Ja.
2. Heeft de provincie, op welke manier dan ook, meegewerkt aan het tot stand
komen van dit tehuis? Zo ja, op welke wijze?
Ja. Provinciale Staten hebben in 2007 extra middelen beschikbaar gesteld voor
het ouderenbeleid, waarvan een gedeelte specifiek voor allochtone ouderen.
Gedeputeerde Staten hebben aan voornoemd besluit uitvoering gegeven
middels de subsidieregeling Kleurrijk Brabant Verzilvert.
Zorggroep Elde, initiatiefnemer van Huize Sefkat, heeft in het kader van deze
regeling samen met Actiz een projectvoorstel voor de ontwikkeling van Sefkat
ingediend. Dit projectvoorstel voldeed aan de voorwaarden van de regeling en
is gehonoreerd voor een bedrag van € 25.000,-.

Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61
en 64, halte Provinciehuis,
met de treintaxi en met de
OV-fiets.

Vervolgens heeft het Ministerie van VWS vanuit het Transitiefonds Langdurige
Zorg de Zorggroep Elde ondersteund om het initiatief concreet te realiseren.
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3. Heeft de provincie Noord-Brabant subsidie verstrekt of op andere wijze steun
verleend aan Şefkat of een verwante/overkoepelende organisatie danwel
Zorggroep Elde of is de provincie dit nog voornemens te doen? Zo ja, wanneer
en hoeveel?
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Ja. Naast de in antwoord 2 genoemde provinciale bijdrage, heeft Zorggroep
Elde in 2011 een verzoek ingediend in het kader van de subsidieregeling
Kleinschalige Woonzorginitiatieven 2009-2011.
Dit verzoek is nog in behandeling in afwachting van aanvullende informatie.
Zodra deze informatie is verstrekt en aan alle criteria van de regeling is
voldaan, wordt een subsidie verstrekt van maximaal € 40.000,--.
4. Indien de vorige vraag bevestigend is beantwoord, wat was de motivatie van
het college om subsidie of anderszins ondersteuning of medewerking te
verstrekken?
Het project van zorggroep Elde voldoet aan de criteria van de subsidieregeling.
In de integratienota neemt het kabinet afstand van het relativisme dat besloten
ligt in het concept van de multiculturele samenleving. Het beleid gaat uit van
een samenleving die weliswaar mede onder invloed van de migranten die zich
hier vestigden verandert, maar die niet uitwisselbaar is voor welke andere
samenleving dan ook.
5. a. Bent u het met de PVV eens dat de komst van dergelijke tehuizen de
tegenstellingen in onze maatschappij alleen maar versterkt? Zo nee, waarom
niet?
Nee, Gedeputeerde Staten onderschrijven de stelling niet dat de komst van
dergelijke tehuizen de tegenstellingen in de maatschappij alleen maar versterkt.
Zorggroep Elde heeft met Sefkat geen doelgroepenbeleid voor ogen maar
belevingsgerichte zorg. Gedeputeerde Staten zijn van mening dat wanneer
mensen oud en hulpbehoevend zijn, aan hen die zorg geboden moet worden
die past bij hun levenswijze.
Een initiatief als Sefkat heeft een positieve rol in het kader van integratie: in de
zorg zijn innovaties en zorgvernieuwingen noodzakelijk. Het gaat er dan niet
alleen om zorg slimmer te organiseren en ICT toe te passen, maar ook om
creatief en strategisch samen nieuw personeel aan te trekken. De samenwerking
rond Huize Sefkat draagt hier in Brabant aan bij. Er is nu al een lichte groei
van allochtone instroom bij de zorgopleidingen die samenwerken met
Zorggroep Elde. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het verbeteren/versterken van
de werving, het inzetten van extra stageplaatsen/leerwerktrajecten, het zorgen
voor een betere aansluiting tussen opleiding en werkorganisatie, en het
omscholen van personeel.
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5. b. Bent u net als de PVV van mening dat provinciale steun, in welke vorm
dan ook, aan dergelijke tehuizen in strijd is met de landelijke richtlijnen ten
aanzien van integratie, zoals neergelegd in de Integratienota van de Minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties? Zo nee, waarom niet?
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Nee, de provinciale bijdrage in het kader van Kleurrijk Brabant Verzilvert is
verstrekt tijdens de vorige bestuursperiode en staat dus niet in directe relatie tot
het huidige rijksbeleid.
Daarbij is er niet langer concreet landelijk beleid dat sturing geeft of kaders stelt
voor cultuurspecifieke zorg. De idee is dat zorg steeds meer vraaggericht wordt
opgezet en er maatwerk wordt geleverd ten behoeve van belevingsgerichte zorg.
Dat is nodig voor alle ouderen, autochtoon en allochtoon, zéker waar het
mensen betreft die in een verder gevorderd stadium van dementie/Alzheimer
komen. Het initiatief en de invulling van deze belevingsgerichte zorg ligt bij de
zorginstellingen zelf.
Voor de belevingsgerichte zorg van Huize Sefkat heeft het Ministerie van VWS
tot vorig jaar middelen beschikbaar gesteld vanuit het Transitiefonds
Langdurige Zorg. Tevens heeft Zorggroep Elde met Sefkat op 1 november
2011 de Avicenna-prijs gewonnen. Deze prijs is toegekend door onder meer het
Ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, en GGZ Nederland.
6. Bent u bekend met het artikel op de website van Şefkat1 van 1 september

Ja.
7. In het genoemde artikel geeft Gedeputeerde Van Haaften aan dat zij dit
initiatief van harte ondersteunt. Wordt deze mening, mede gezien de huidige
Integratienota, nog steeds gedeeld door het huidige college? Zo nee, waarom
niet?
Ja. Gedeputeerde Staten dragen ieder initiatief dat bijdraagt aan een goede
ouderenzorg in Brabant een warm hart toe.
8. In het artikel spreekt Gedeputeerde Van Haaften over “allochtonen”. De
provincie gebruikt de definitie van het CBS, zoals gemeld in de beantwoording
van de vraag RvO art 3.2 kenmerk 2797821: “Een persoon van wie ten minste
één ouder in het buitenland is geboren.”
Had Gedeputeerde Van Haaften deze definitie ook voor ogen toen zij haar
uitspraken deed in het bewuste interview? Zo ja, mag de PVV dan concluderen
dat tehuizen voor personen met bijvoorbeeld een Belgische, Colombiaanse of
Franse vader of moeder dan ook de speciale en warme belangstelling van de
Gedeputeerde krijgen? Zo nee, waarom niet?
Ja. Ons college draagt ieder initiatief dat bijdraagt aan een goede ouderenzorg
in Brabant een warm hart toe.
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9. Kan het college aangeven of de provincie Noord-Brabant nog meer van
dergelijke initiatieven ondersteunt die integratie in de weg staan? Zo ja, dan
zien wij graag een overzicht met bijbehorende subsidies of steun in andere
vorm.
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Nee, er is geen sprake van initiatieven die integratie in de weg staan.
10. Indien er nog meer van deze integratieontmoedigende initiatieven zijn,
bent u dan bereid daar met onmiddellijke ingang mee te stoppen? Zo nee,
waarom niet?
Nee, want er is geen sprake van integratieontmoedigende initiatieven.
11. Is het college bereid om eventuele subsidie aan Şefkat of de zorggroep Elde
onmiddellijk stop te zetten? Zo nee, waarom niet?
In 2007 heeft Zorggroep Elde in het kader van de regeling Kleurrijk Brabant
Verzilvert een subsidie gekregen (zie antwoord op vraag 2). Dit traject is geheel
afgerond.
Als het initiatief (dat wij genoemd hebben in het antwoord op vraag 3) voldoet
aan alle criteria van de subsidieregeling Kleinschalige Woonzorginitiatieven
2009-2011, wordt het verzoek gehonoreerd (zoals aangegeven in vraag 3).

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Voorzitter,

Secretaris,
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