
Wonen en zorg

Datum:       13-04-2015 
Door: Jildou Bijlsma & Henk Gijs Jansen





Doelen presentatie

- informeren over de ontwikkelingen op het 
gebied van wonen en zorg;

- richting voor beleid.



Opbouw presentatie

 aanleiding
 bestaand beleid
 conclusies kwantitatief onderzoek Companen
 conclusies brede bijeenkomsten maatschappelijke    
    partners
 beleidsinvalshoeken/-vragen



Aanleiding

 veel initiatieven op het gebied van wonen met zorg
 veranderende vraag senioren
 Rijksbeleid -> oudere zolang mogelijk thuis
 decentralisaties



Bestaand beleid/regelgeving
Ruimtelijk
Structuurvisie: zorg als mogelijke invulling 
leegkomende erven;
Besluit omgevingsrecht (mantelzorg);
Bestemmingsplan: mogelijk binnen maatschappelijk 
bestemming.

Maatschappelijk
Sociale structuurvisie
Gemeente is verantwoordelijk voor budget ZZP 1-4.

Financieel
Minder € dan Rijk, ongunstige verdeelsleutel. 



 Overschot intramuraal wonen voor senioren (+167);

 Ogenschijnlijk tekort verzorgd wonen (-325);

 Aanbod sociale huur 0-treden toereikend (+67);

 Intramuraal voor mensen met lichamelijke 
beperking toereikend;

 Overschot aanbod intramuraal voor mensen met 
psychische beperking. 

Conclusies Companen



 herkennen zich in de uitkomsten van het 
onderzoek;

 zien winstkansen in onderlinge structurele 
samenwerking;

 hebben behoefte aan kwalitatief inzicht met oog 
op uitwisseling;

 ketenzorg zowel binnen als buiten de organisatie 
(vast versus flexibel).

 vragen zich af in hoeverre gemeente moet sturen;

 vinden transparantie van beleid naar elkaar 
belangrijk, maar zijn terughoudend op strategisch 
niveau.

Maatschappelijke partners…



 inspelen op de veranderende woon- en zorgvraag;
 consequenties voor het zorgvastgoed in onze gemeente; 
 budgettaire gevolgen gemeente;
 economische spin-off?
 rol gemeente 
 rol (zorg)partijen

Beleid







“voor” “tegen”

- geen aanzuigende 
werking door overaanbod

- geen opfrissing van je 
bestand 

- kans meer grip € - mogelijk verarming van 
de kwaliteit van het 
aanbod

- beperking mogelijkheden 
van o.a. vrijgekomen 
erven, indien voldoende 
aanbod
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“voor” “tegen”

- weten welke kwaliteit je 
hebt

- meer regels

- weten welke kwaliteit je 
koopt

- meer tijd en €

-  wonen waar je kunt - wonen waar je wilt

- elders gewenste kwaliteit, 
inwoner kan daar heen (- €)

- taak zorgpartijen
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“voor” “tegen”

- aanbod en vraag in 
evenwicht houden

- minder (wisselende)  
    variatie in aanbod
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“voor” “tegen”

- sturing op 
(concentratie/spreiding) 
voorzieningen

- te beperkend

- invulling bijv. 
leegkomende 
boerderijen 

- gemeente heeft niet de 
vastgoed positie

-  wonen waar je kunt - wonen waar je wilt



 Wil gemeente alleen in de lokale behoefte voorzien?

Vraag



 Moet er ruimte zijn voor nieuwe initiatieven ook als ons 
dat geld gaat kosten?

Vraag



 Moeten er voorwaarden gesteld worden aan nieuwe 
initiatieven? (spreiding, zorgzwaarte, baten-lasten)

Vraag



Bedankt voor uw  
             aandacht!
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