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Project ingehaald door veranderde wetgeving en overheidsbezuinigingen 
 
Nieuwbouwplan voor zorgboerderij Balder  
noodgedwongen gestaakt 
 
Grote teleurstelling heerst bij Wooncompagnie en de Raphaëlstichting. De twee partijen zijn 
genoodzaakt hun plannen voor zorgboerderij Balder in recreatiegebied Het Twiske per 1 juli 
2013 stop te zetten. Door veranderde wetgeving en toenemende bezuinigingsmaatregelen is 
het financiële draagvlak onder het nieuwbouwplan namelijk verdwenen. Verschillende 
pogingen om het plan op een andere wijze van de grond te krijgen, mislukten. ‘Dat we dit 
mooie, maatschappelijke project moeten staken, is zeer spijtig. Helaas staan wij met onze rug 
tegen de muur,’ laten Wooncompagnie en de Raphaëlstichting weten. 
 
Wooncompagnie, de Raphaëlstichting en Recreatieschap Het Twiske tekenden in september 2009 
een samenwerkingsovereenkomst. Met een bijzonder maatschappelijk doel: het realiseren van een 
woonzorgcomplex in de voormalige recreatieboerderij De Marsen in recreatiegebied Het Twiske. 
Zorgboerderij Balder zou woonruimte en zorg bieden aan achttien cliënten van Breidablick, onderdeel 
van de Raphaëlstichting. Kleinschalige huisvesting en zorg dus, op een unieke locatie.  
 
Nieuwe wetgeving 
Bijna vier jaar later moeten de partijen hun samenwerkingsovereenkomst helaas ontbinden. Dit is het 
directe gevolg van nieuwe wetgeving. Vanaf 2014 worden enkele onderdelen uit de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gehaald en onder de verantwoordelijkheid van gemeenten gebracht 
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Dit betreft zowel het wonen als de dagactiviteit. Cliënten 
dienen als gevolg hiervan zelfstandig te wonen en zijn voor hun dagbesteding vanaf 2015 op de 
gemeente aangewezen. 
 
Geen bodem voor verantwoorde nieuwbouw 
Door deze nieuwe regeling is verantwoorde nieuwbouw van woonzorgboerderij Balder niet mogelijk. 
De mogelijkheden voor meerjarenafspraken over WMO-bijdragen, zijn onderzocht, maar dit heeft niet 
tot een oplossing geleid. 


