Bijlage bij B en W voorstel Notitie huisvesting zorgdoelgroepen.

HOOFDCONCLUSIES VAN HET ONDERZOEK, BENOEMD PER DOELGROEP.

De effecten van de extramuralisering in de gehandicapten- en GGZ-sector in de gemeente Renkum
zijn wat betreft aantallen beperkt. Dat komt omdat de zorgorganisaties vooral zware zorg verlenen
aan hun cliënten. Van deze doelgroep die zware zorg ontvangt zijn relatief weinig mensen in staat
de overstap te maken naar een zelfstandige woonvorm toe. Zorgorganisaties zien bij de nieuwe
instroom een verdergaande verzwaring van de zorgvraag (complex, vaak ook meerdere
problematieken tegelijkertijd).
Hieronder staat wat de situatie per doelgroep is.
Mensen met een handicap:
De behoefte aan intramurale plaatsen als gevolg van extramuralisering neemt slechts beperkt af
met ongeveer 25 plaatsen.
De doelgroepen die niet meer voor intramuraal verblijf in aanmerking komen zullen naar
verwachting zelfstandig (blijven) wonen met ambulante begeleiding of kiezen voor een concept
waar wonen en begeleiding verbonden zijn. Vanwege de landelijke of regionale functie van de
Renkumse zorginstellingen zal dit maar gedeeltelijk in de gemeente plaatsvinden. Dit omdat
mensen die niet meer in aanmerking komen voor intramuraal verblijf dan naar verwachting in hun
eigen gemeente blijven wonen.
Om aan de behoefte te voldoen aan een vorm waarin wonen en begeleiding verbonden zijn, is er
ruimte voor toevoeging van een kleinschalig wooninitiatief van circa 10 woningen.
In totaal zijn er in de gehandicaptensector plannen voor uitbreiding (indien concreet) met 23
woningen ‘wonen met begeleiding en 8 à 10 plaatsen zorg met verblijf. De plannen voor uitbreiding
van het aanbod aan ‘wonen met begeleiding’ zijn dus ruimer dan de becijferde lokale behoefte
(circa 10). Daarnaast heeft Het Schild plannen voor 8 à 12 aanleunwoningen waar zorg geboden
kan worden. Deze woningen voor mensen met een zintuiglijke beperking zullen een regionale
functie hebben.
Als gevolg van de extramuralisering zullen naar verwachting circa 4 mensen per jaar uit willen
stromen en zelfstandig willen wonen in een kleine, betaalbare huurwoning. Dit aantal kan worden
opgevangen binnen de jaarlijkse mutaties in de sociale huurvoorraad.
Er treden wel vaak knelpunten op:
Het vinden van een betaalbare woonplek is lastig door de financiële situatie van cliënten,
of de problematiek van cliënten maakt het lastig om een geschikte woonplek te vinden.
Cliënten met een LVG-indicatie van 18 tot 23: zij vallen niet meer onder de wet
langdurige zorg terwijl voor een deel van hen de stap naar wonen met ambulante
begeleiding nog te groot is.
Bemiddeling bij deze doelgroep kan een mogelijke oplossing zijn voor het versoepelen van de
uitstroom naar een zelfstandige woning.
Indien nieuwe initiatieven zich aandienen worden deze beoordeeld met behulp van een lijst van
afwegingscriteria. Het ligt niet voor de hand dat het aanbod voor mensen met een beperking nog
verder verruimd wordt dan de bestaande plannen van de zorgorganisaties.
Mensen met GGZ-problematiek
Er zal nauwelijks sprake zijn van extramuralisering in de GGZ-sector in gemeente Renkum als
gevolg van het geringe aantal bewoners met lagere zorgzwaarte pakketten. Zo’n 15 à 25 mensen
komen niet meer voor intramuraal verblijf in aanmerking. Zij zullen naar verwachting zelfstandig
(blijven) wonen met individuele begeleiding of ‘wonen met begeleiding’. Wederom zal dit vanwege
de regionale functie niet geheel in de gemeente Renkum plaatsvinden, maar ook elders.
De behoefte aan intramurale plaatsen blijft stabiel op circa 500.
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Uitstroom:
Ook in de GGZ stagneert de doorstroming en de uitstroom van intramuraal verblijf naar de
woningmarkt. RIBW gaat twee uitstroomwoningen realiseren. Woonzorgnet geeft aan dat er voor 3
à 4 bewoners per jaar in gemeente Renkum doorstroommogelijkheid wordt gezocht.
Ook voor deze cliënten geldt dat bemiddeling bij uitstroom wenselijk is vanwege de problematiek
van de cliënten.
Ook voor deze sector geldt dat er ruimte is voor toevoeging van een kleinschalig complex waar
‘wonen met zorg en/of begeleiding’ wordt geboden als gevolg van extramuralisering. Hieraan wordt
al voldaan door de plannen van RIBW.
Beschermd wonen
Sinds 1 januari 2015 behoort het beschermde wonen voor mensen met een GGZ-indicatie tot de
gemeentelijke taken, die vooralsnog door centrumgemeente Arnhem wordt uitgevoerd.
In gemeente Renkum zijn 140 plaatsen voor beschermd wonen van RIBW Arnhem en Veluwe Vallei
(95) en Woonzorgnet (46).
Zorgaanbieders hebben plannen om het aanbod aan beschermd wonen uit te breiden met 10
woningen, waarvan 6 voor een trainingshuis. Deze uitbreiding is moeilijk te onderbouwen met de
beschikbare gegevens, maar passen in de ontwikkeling om cliënten te trainen naar zelfstandigheid.
Woonzorgnet wenst daarnaast haar huidige capaciteit te vervangen op een andere locatie in
gemeente Renkum (planning: 2019).
De verwachting is dat de regie op het beschermd wonen op termijn niet meer bij de
centrumgemeente maar bij de gemeente zelf komt te liggen. Hiervoor is op landelijk niveau beleid
in voorbereiding (advies commissie Dannenberg). De gemeente Renkum maakt onderdeel uit van
de regionale werkgroep waarin afspraken worden gemaakt over de uitvoering van het beschermd
wonen.
Maatschappelijke opvang
Ook bij de maatschappelijke opvang is de doorstroming een probleem. Men zit onnodig lang in de
opvang vanwege het geringe aanbod aan (vrijkomende) betaalbare en geschikte huurwoningen.
Ook kan er tijdens de opvangperiode wellicht meer aandacht aan doorstroming gegeven worden.
Een knelpunt is het huisvesten van gezinnen. Als zij problemen veroorzaakt hebben in de afgelopen
vijf jaar, wordt er geen woning aan hen verhuurd.
In gemeente Renkum zijn geen plaatsen in het kader van maatschappelijke opvang. Stichting Onder
Dak zoekt in de gehele regio (en daarbuiten) naar uitstroomwoningen voor haar cliënten. Zij
verwachten dat er jaarlijks behoefte is aan 2 tot 4 woningen in de gemeente Renkum. Vivare heeft
afspraken met een zorgaanbieder over twee woningen per jaar in gemeente Renkum voor cliënten
met verslavingszorg.
In gemeente Renkum is wel nog opvang in het kader van huiselijk geweld. Moviera heeft in
Oosterbeek een opvanghuis voor 37 vrouwen met 45 kinderen die te maken hebben (gehad) met
huiselijk geweld. Dit opvanghuis heeft een provinciale functie en gaat binnenkort in Oosterbeek
sluiten. Zij hebben nog afspraken met Vivare over het huisvesten van vrouwen in reguliere
woningen (5 woningen per jaar). In 2015 heeft er geen ‘plaatsing’ plaatsgevonden. Zoals al
aangegeven zijn aparte afspraken over deze doelgroep niet nodig, omdat in de nieuwe
Huisvestingsverordening is vastgelegd dat deze doelgroep voorrang kan krijgen op andere
woningzoekenden.
Jeugd
Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van alle
doelgroepen die voorheen gebruikmaakten van provinciaal geïndiceerde jeugdzorg, Jeugdzorg Plus,
de zorg voor verstandelijk gehandicapten (was AWBZ), de jeugd-GGZ (was ZvW) en
jeugdbescherming en jeugdreclassering.
In Renkum gaat het om de volgende aantallen (2011/2014):
- AWBZ jeugdzorg: 200, waarvan 60 zorg met verblijf
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- ZvW-jeugdzorg (jeugd GGZ 1e en 2e lijn): geen cliënten
- Provinciaal gefinancierde jeugdzorg: 290, waarvan 25 residentiële jeugdzorg
- Rijk-gefinancierde jeugdzorg (Jeugdzorg Plus, gesloten jeugdzorg): geen cliënten.
De verwachting is dat een aantal thuiswonende jongeren (15 – 18) die momenteel jeugdhulp
ontvangen de komende jaren zullen vragen om een bepaalde woonvorm. Dat kan een vorm van
wonen gecombineerd met begeleiding zijn, of een vorm van zelfstandig wonen met ambulante
begeleiding.
Er zijn hierover geen aantallen of prognoses bekend. Deze groep wordt als ze eenmaal 18 worden
meegenomen in de prognoses voor de GZ en GGZ-sector.
De woningbehoefte van jongeren die een woning zoeken op de reguliere woningmarkt is verwerkt in
de prognoses die worden gebruikt voor het gemeentelijke woonbeleid, zoals CBS en PRIMOS
prognoses.
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