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Betreft: uitwerking woonzorgopgave

Geachte raadsleden ,

In de Woonvisie 2021 – 2026 zijn onder het thema (4) Wonen en zorg voor 2021 duidelijk ambities
geformuleerd. Deze sluiten aan op de dringende oproep1 aan alle gemeenten vanuit de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Binnenlandse Zaken om in 2021 de
woonzorgopgave in beeld te brengen en hierover afspraken te maken met de maatschappelijke partners.

Ambities
Dit maakt dat wij op korte termijn aan de slag willen om invulling te geven aan de ambIties uit de
Woonvisie 2021 - 2026. Concreet gaat het hierbij om de volgende stappen:

Het bestaande zorgaanbod (instellingen en extramurale woonvormen) in kaart brengen en bepalen
wat aanvullend nodig is om in de toekomstige behoefte te voorzien;
Samen met partners een Lokaal Actieplan Wonen-Zorg opstellen;
Het oprichten van een Samenwerkingstafel Wonen en Zorg;
Het maken van aanvullende prestatieafspraken met Wooncompas en andere stakeholders over
investeringen in woon-zorgconcepten en aanpassing van bestaande woningen als aanvullende
maatregel om doorstroming van ouderen te faciliteren.

Woonzorgopgave
Wanneer wordt gesproken over de gemeentelijke woonzorgopgave gaat het niet alleen om ouderen of
jongeren. Het gaat bij deze opgave ook om mensen met een verstandelijke-, zintuiglijke- of lichamelijke
beperking voor wie passende woningen in een toegankelijke leefomgeving nodig zijn. Daarnaast betreft
het vraagstuk ook goede huisvesting van mensen met psychische en/of psychosociale problematiek, dak-
en thuislozen en spoedzoekers. Zorg moet hierbij worden beschouwd als een brede en veelomvattende
definitie van alle vormen van aandacht die nodig zijn om de verschillende doelgroepen een prettige,
veilige en kwalitatief goede woonomgeving te geven. Het gaat hierbij om woonvormen en slimme
combinaties tussen wonen en leefbaarheid, welzijn en zorg.

1 Deze oproep is in november 2020 per brief verstuurd vanuit het Ministerie van Volksgezondheid. Welzijn en Sport (kenmerk
1741 1 56-209812-DMO)



Afwegings kader
Ten behoeve van de Woonvisie 2021 – 2026 is een eerste analyse uitgevoerd. We hebben nu goed zicht
op de huidige omvang van de verschillende doelgroepen en de verwachte demografische ontwikkelingen
van deze groepen.

Op dit moment ontbreekt er nog een volledig en sluitend overzicht van alle bestaande voorzieningen in de
gemeente voor deze doelgroepen en de te maken keuzes om in de toekomst over voldoende en goede
voorzieningen voor deze doelgroepen te beschikken. Met dit overzicht en de afspraken hierover met onze
maatschappelijke partners hebben en houden we dit inzicht en hebben we met elkaar een afwegings-
kader bij het maken van toekomstige keuzes rondom het ontwikkelen van voorzieningen.

Impuls en budget
Om, naast de andere opgaven die er liggen op het gebied van wonen, nog in 2021 invulling te geven aan
zowel onze ambities op het gebied van Wonen en zorg als de opdracht die er vanuit het Rijk ligt, willen
wij met externe ondersteuning de hiervoor benodigde impuls geven.

De kosten voor de benodigde extra personele capaciteit voor het ontwikkelen van de woonzorgvisie en
het nader in kaart brengen van de woonzorg opgave worden begroot op een bedrag van € 55.200,-. Dit
budget is opgenomen in de 1 e Tussenrapportage 2021

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
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