
 

Borne, 7 maart 2012 

 

Betreft: subsidie Sensoor  

 

Geachte dames en heren,  

Bij de begrotingsbehandeling eind 2011 hebt u besloten om de jaarlijkse subsidie aan de 

telefonische hulpdienst Sensoor te beëindigen. Dit jaar is het subsidiebedrag gehalveerd en 

in 2013 ontvangen wij niets meer.  

Wij willen u bij deze informeren over de actuele stand zaken rond Sensoor. Op dit moment 

vindt op initiatief van de Provincies overleg plaats tussen het Rijk (VWS) en de Provincies 

met als doel te voorkomen dat Sensoor in Nederland haar activiteiten moet staken. 

Vertrekpunt bij dit overleg is de unieke positie van Sensoor en het feit dat er op dit moment 

geen financiële alternatieven zijn als de provinciale subsidies wegvallen. Voor verschillende 

provincies is dit aanleiding geweest om hangende dit overleg geen onomkeerbare besluiten 

te nemen die leiden tot het verdwijnen van Sensoor. Zo heeft bijvoorbeeld de Provincie 

Gelderland besloten de structurele subsidiering te continueren. Hierdoor is het voortbestaan 

van Sensoor in Gelderland verzekerd. 

Wij doen bij deze een beroep op u om het voorbeeld van andere Provincies te volgen. In uw 

geval zou dat betekenen dat u overgaat tot heroverweging van uw eerder genomen besluit. 

Het lijkt ons alleszins redelijk dat de Provincie Flevoland de subsidie op het niveau van 2011 

aan Sensoor blijft verstrekken tot het overleg tussen Rijk en Provincies is afgerond.  Daarna 

kunt u dan opnieuw een afweging maken op basis van de uitkomsten van dit overleg. Dit 

voorkomt dat u nu Sensoor in Flevoland laat verdwijnen terwijl op hetzelfde moment Rijk en 

Provincies zich juist inspannen om Sensoor in stand te houden. 

Wij verzoeken u dringend bovenstaande overwegingen in uw fractie/college te bespreken en 

hopen uiteraard dat dit leidt tot een voor Sensoor positief resultaat. 

Met vriendelijke groet en uiteraard bereid tot nadere informatie en overleg, 

 

Vera M. Pfundt                                               Harry Knuiman 

 Directeur Sensoor West-Midden               Directeur Sensoor Oost Nederland 

vm.pfundt@sensoor.nl                                 h.knuiman@sensooroostnederland.nl 

023-5291901                                                  06-53251440 
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