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Onderwerp: Advies over programmaplan Wonen en Zorg, Thuis in de Wijk  

 

Geachte heer Waaldijk, 
 

Namens de Adviesraad Sociaal Domein bied ik u onze reactie aan op het programmaplan Wonen en Zorg, 

Thuis in de Wijk. Hopelijk vormt deze eerste brief in 2020 opnieuw een stap in de vruchtbare samenwerking 

tussen bestuur en raad. De adviezen zijn genummerd en vet afgedrukt. 
 

Achtereenvolgens komen aan de orde: 

• algemeen (§ 1); 

• vragen en adviezen per hoofdstuk (§ 2). 

• tot slot (§ 3). 
 

1. Algemeen 

Wij waarderen het programmaplan als een op het voorliggende terrein overzichtelijke inventarisatie van ge-

wenste resultaten, beoogde acties, mogelijke actoren en het voorgenomen tijdspad. Wel kunnen de (over-

tuigings)kracht van het betoog en de bewaking van voortgang in acties nog worden verbeterd. Onder meer 

door een duidelijker verband te leggen met min of meer externe factoren en door prestatie indicatoren ge-

talsmatig te concretiseren. Ook zou vaker kunnen worden aangegeven wanneer (eerste) resultaten zichtbaar 

worden en welke gevolgen die hebben voor de voortgang. Inhoudelijk hebben wij enkele algemene vragen 

en adviezen. 

• Wat wordt jaarlijks aan budget toegewezen aan hoeveel aanvragen om langer thuis te kunnen wonen? 

• Welke relatie is er met de inclusie agenda 2017 – 2019 en de eventuele evaluatie van resultaten daar-

van? Welke lessen zijn daaruit te trekken? 

• Hoe krijgt de samenwerking met de doelgroepen gestalte? Wat loopt er goed, wat is voor verbetering 

vatbaar in die samenwerking? Welke initiatieven neemt de gemeente daarin? Gaat het overleg via de 

bestaande instituties of wordt een nieuw platform overwogen? Bovendien zal het draagvlak onder de 

plannen groter zijn, naarmate maatschappelijke organisaties en cliëntgroepen bij de totstandkoming 

van deze nota betrokken zijn geweest. In hoeverre is daar sprake van?  

• De plannen zijn ambitieus. (1) Wij adviseren om op het niveau van de Woonvisie 2018 – 2022 prioritei-

ten te stellen voor het geval er keuzes gemaakt moeten worden. 

• Eigenlijk kunnen de plannen pas goed op hun haalbaarheid worden beoordeeld als (2) de budgettaire 

ruimte duidelijker wordt benoemd. Dit in het bijzonder op het gebied van de jeugdzorg. 

• Wij adviseren om (3) in het programmaplan ook een relatie te leggen met de alternatieve zorg. 

• Bij de ontwikkeling van nieuwbouw lijkt ons de overgang van ‘inwoners- naar overheidsparticipatie’ niet 

erg realistisch. Bij nieuwbouw hebben we het in de regel over doorlooptijden van vaak meer dan tien 

jaren. Uitzonderingen daargelaten, hebben alleen organisaties met professionals zo’n uithoudingsver-

mogen. 
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2. Commentaren per hoofdstuk 
 

Hoofdstuk 2. Wat willen we bereiken? 
 

Verzoeken om verduidelijking 

Blz. 3. Over het realiseren van de bouw van sociale huurwoningen in het licht van huidige tekorten: hoe gaat 

men dat realiseren, wat zijn belangrijke voorwaarden daarvoor en welke tijdsplanning hoort daarbij? 
 

Blz. 5. De actuele woningbehoefte is niets nieuws, is een landelijk probleem en er bestaat ook binnen de ge-

meente UH  een wachtlijst voor woningzoekenden. Het streven is dat ten minste 25% van de nieuwbouw-

plannen uit sociale huurwoningen bestaat. Dat betekent op 140 woningen 35 sociale huurwoningen per jaar. 

Echter de huidige wachtlijst van 635 actief woningzoekenden en het verplichte bodemonderzoek dat vooraf 

moet plaatsvinden, maken dat de wachtlijst o.i. alleen maar langer gaat worden. Wat doen die 35 extra wo-

ningen met de duur van de wachtlijst en wat is de huidige wachttijd voor wie een sociale huurwoning in UH 

toegewezen krijgt? 
 

Adviezen 

Blz. 4. In 2016 is een woonbehoefte onderzoek  verricht en zijn demografische gegevens verzameld. De 

groep 65+ in de gemeente is groot en zal stijgen, evenals de groei van huishoudens van 85 jaar en ouder. 

Opmerkelijk  is dat de relatie tot de bestaande woningvoorraad onduidelijk is, terwijl deze groep alleen maar 

zal stijgen. Wij adviseren u om (4) die relatie tijdig, zo niet nu, in kaart te brengen om op de te verwachten 

kloof te kunnen anticiperen.  
 

Wij geven de gemeente in overweging om (5) meer in eigen hand te houden, dan alleen projectontwik-

kelaars aan te wijzen. Commercieel rendabele  bouw staat snel haaks op het streven naar sociale huurwo-

ningen. Innovatief zou zijn, om de woonbehoefte (van senioren) ook te verbinden met nieuwe initiatieven 

op het gebied van tiny houses en collectieve zelfvoorzienende woonvoorzieningen (Een moderne variantvan 

communes). Terzijde verdient ook het initiatief van ouderenorganisaties vermelding. Die hebben vrijwillige 

adviseurs om senioren te informeren over voorzieningen om langer ‘thuis’ te kunnen blijven wonen.  
 

Blz. 1 (6). Er zijn geen concrete cijfers over specifieke groepen als jongvolwassenen en degenen die uitstro-

men uit jeugdzorginstellingen.  Als indicatie kan De Woonzorgwijzer helpen, maar deze geeft geen harde ge-

tallen. Wij adviseren om (6) de cijfers wel beschikbaar te krijgen. Het  gaat om de doelgroep van kwetsbare 

inwoners, die het moeilijk vinden om goed de weg te vinden in de huidige complexe maatschappij. Terwijl 

het plan wel voor hen is geschreven.  
 

Hoofdstuk 3. Hoe gaan we dit bereiken? 

Adviezen 

Blz. 2. Het starten van een Bewustwordingsagenda  en het voortzetten van de Blijvers lening zijn gericht op 

de groep inwoners van de gemeente, die in aantal het sterkste groeit. Wij adviseren u om (7) tijdig te zorgen 

voor goede, leesbare, toegankelijke en vooral actuele informatie. 

 

Begrippen als ‘ omklapwoningen’, ‘pitstops’ of ‘gespikkeld wonen’ zullen niet voor alle inwoners duidelijk 

zijn. Daarnaast worden deze woningen vaak gesitueerd  in de al meer belaste woonwijken. Dit vraagt des te 

meer om een goede uitleg c.q. informatie. Het spikkelen (wonen mix voor verschillende dorpen) is, zo bleek 

in het verleden, minder goed  werkzaam. Het geeft een grote kans op irritatie, overlast en eenzaamheid. Wij 
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adviseren om (8) in nader onderzoek spikkelen op voor-en nadelen te vergelijken met woonvormen, ge-

concentreerd op doelgroepen zoals De Vink in Maarn, Bartimeus (hoek Arnhemse. Bovenweg Traay) of de 

woonvorm voor jongvolwassenen met autisme  in Amerongen. Bovendien is gespecialiseerde begeleiding 

aldaar gerichter te regelen. 
 

Blz. 4. De indicatiestelling bij de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg wordt steeds scherper. 

Naar verwachting krijgen inwoners daardoor niet altijd de juiste zorg. De consulenten van de Dorpsteams 

hebben hierin een belangrijke taak gekregen. Dat is verzwarend omdat de overheid alles ten aanzien van de 

verplichte GGZzorg bij de gemeenten neerlegt.  Het vraagt om extra versterking binnen de Dorpsteams en 

actualisering van landelijk beleid. Wij hopen op (9) uw aandacht voor de noodzaak van versterking. 
 

Blz. 4. In regionaal verband wordt gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst rondom kwetsbare oudere 

inwoners. Wij vinden het noodzakelijk om (10) op gemeentelijk niveau voldoende regie op dit vraagstuk te 

houden en om een duidelijk onderscheid te maken tussen wat lokaal  en wat regionaal gerealiseerd wordt.  
 

Hoofdstuk 4. Uitvoeringsprogramma 

Verzoeken om verduidelijkingEen aantal acties werd in 2019 gestart. Is er al iets te zeggen over eerste resul-

taten en de invloed daarvan op de voortgang? 

Opgave 1: welke invloed hebben de huidige discussies en maatregelen met betrekking tot terugdringing van 

het stikstof- en CO2niveau op de voortgang van projecten in de gemeente? Leiden ze tot vertraging? 

Opgave 5: wat zijn belangrijke oorzaken van het ontbreken van draagvlak en hoe pakt de gemeente dat in 

het plan aan? 

Advies 

Wij adviseren om (11) alle opgaven op min of meer dezelfde manier te redigeren. Dit betekent bij de opga-

ven 2, 3 en 5 een samenvatting van voorgenomen en gemaakte afspraken. Dat bevordert de leesbaarheid en 

maakt betere vergelijking mogelijk.  

3. Tot slot 

• Er is sprake van verspringingen in de paginanummering van het document. 

• Blz. 5: de formulering ‘Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg’ wordt niet bedoeld als tegenstelling van 

‘gedwongen palliatieve zorg’. Omdat het gaat om zorg, verleend door vrijwilligers, heeft ‘Palliatieve Ter-

minale Zorg door Vrijwilligers’ onze voorkeur.  

• Wij ontvingen de nota, gedateerd op 18 september 2019, na onze decembervergadering en begrijpen 

dat u uiterlijk 10 januari een reactie verwacht. Dat is vóór onze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar. 

Daarom formuleerde een vertegenwoordiging uit de raad een preadvies, dat door de overige leden van 

aanvullingen en commentaar is voorzien. Door de keuze om op tijd te adviseren, ontbrak de ruimte om 

in een plenaire discussie een diepgaand oordeel te formuleren over volledigheid, samenhangen met an-

dere terreinen en uitvoerbaarheid op hoofdlijnen.  
 

Wij zijn benieuwd naar uw reactie op deze brief en zijn uiteraard altijd beschikbaar voor vervolgoverleg. 
 

Met vriendelijke groet, namens de Adviesraad Sociaal Domein, Gemeente Utrechtse Heuvelrug. 

Paul van Haaren, voorzitter 


