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Betreft: commissie Samen leven 1 december inzake Wonen en zorg

Geachte raadsleden

Op 4 juni 2021 hebben wij u een raadsinformatiebrief gestuurd over Wonen en zorg. Hierin hebben wij
aangegeven op korte termijn te willen starten met het invulling geven aan de ambities onder het thema
(4) Wonen en zorg uit de Woonvisie 2021 - 2026. Inmiddels loopt dit traject en verwachten wij medio
november over de eerste resultaten te beschikken. In uw commissie Samen leven van 1 december

aanstaande willen wij deze graag met u delen en hierover met u in gesprek. Ter voorbereiding hier op
sturen wij u deze brief

Ambities Wonen en zorg
Wanneer wij spreken over het invulling geven aan de ambities onder het thema (4) Wonen en zorg uit de
Woonvisie 2021 – 2026 hebben wij het concreet over de volgende stappen
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Het bestaande zorgaanbod (instellingen en extramurale woonvormen) in kaart brengen en bepalen
wat aanvullend nodig is om in de toekomstige behoefte te voorzien, Met andere woorden: het in
beeld brengen van de woonzorgopgaven
Samen met partners een Lokaal Actieplan Wonen-Zorg opstellen
Het oprichten van een Samenwerkingstafel Wonen en Zorg
Het ontwikkelen van een leidraad (afwegingskader) voor de beoordeling van initiatieven op het
gebied van 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.

Bij de bespreking in uw commissie Samen leven van 1 december aanstaande willen wij u graag
meenemen in de belangrijkste woonzorgopgaven die op basis van de gemaakte analyse naar voren
komen



Doelgroep woonzorgopgaven
Als we het hebben over de gemeentelijke woonzorgopgaven gaat het niet om ouderen of jongeren op
zich. Maar om inwoners 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. Zorg moet hierbij worden
beschouwd als een brede en veelomvattende definitie van alle vormen van aandacht die nodig is om de
verschillende doelgroepen een prettige, veilige en kwalitatief goede woonomgeving te geven. Het gäat
hierbij om woonvormen en slimme combinaties tussen wonen en leefbaarheid, welzijn en zorg

Doel commissie Samen leven 1 december
In uw commissie Samen leven van 1 december willen wij met u in gesprek over de belangrijkste
woonzorgopgaven die wij , samen met onze maatschappelijke partners, op basis van de gemaakte
woonzorganalyse signaleren. Wij zullen u hier eerst een korte presentatie over geven. Daarna
beantwoorden wij graag eventuele vragen vanuit de commissie en vernemen wij graag welke
aandachtspunten u als commissie aan ons in deze wilt meegeven. Gezien het feit dat de
woonzorganalyse niet vooraf beschikbaar is, willen we u ook na de commissie de gelegenheid bieden om
schriftelijke vragen te stellen

Vervolg
Na de bijeenkomst op 1 december gaan wij , met uw input, samen met de betrokken maatschappelijk
partners verder invulling geven aan de ambities onder het thema (4) Wonen en zorg uit de Woonvisie
2021 - 2026. Over de voortgang hiervan zullen wij u in het eerste kwartaal van 2022 informeren
Desgewenst doen wij dit graag wederom bij uw commissie Samen leven

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