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Advies Notitie huisvesting zorgdoelgroepen

Oosterbeek, 12 januari 2016
Geacht college,
De Wmo-adviesraad heeft in haar vergadering van 15 december 2015 het verzoek tot advies betreffende Notitie
huisvesting zorgdoelgroepen besproken.
Vooraf
Vanuit de gemeente waren tijdens de vergadering de heren Provoost en Lampe aanwezig voor een
toelichting. Het geheel moet nog vertaald worden in een beleidsvoorstel. Er wordt een B&W-voorstel
opgesteld en daarna doorgestuurd aan de gemeenteraad. Het onderzoeksrapport vormt de basis voor het
beleid. Het verzoek aan de Wmo-adviesraad is om advies te geven op (de inhoud van) het rapport: wordt er
iets gemist, zijn er suggesties en worden de conclusies en aanbevelingen onderschreven?
-

Het rapport sluit aan op de eerdere notitie Wonen en zorg, dat gericht was op seniorenhuisvesting.
Met voorliggend onderzoek wordt de vraag- en aanbodanalyse naar huisvesting van senioren en
zorgdoelgroepen compleet gemaakt.

-

Statushouders die een reguliere woning zoeken, vallen buiten dit rapport. Het gaat hier om
inwoners die zorg nodig hebben.

De Wmo-adviesraad pleit voor een meer integraal beleidsdocument (kwaliteit en kwantiteit), om te zorgen
dat de verhouding tussen dit document en ander beleid op gebeid van wonen zichtbaarder wordt, goed op
elkaar aansluit en er geen sprake is van versnipperde of fragmentarische beleidstukken.
In de Nota Wonen (2014) is het woningbouwprogramma vastgesteld. Hierin zijn ook prognoses
opgenomen. Deze aantallen worden steeds geactualiseerd. Het onderzoek Wonen en zorg en deze notitie
vormen daar als het ware hier aanvullingen op. Het advies van de Wmo-adviesraad is om hoofdstukken toe
te voegen (en geen afzonderlijke documenten).
Hoofdstuk 1 Inleiding
In onder meer paragraaf 1.1 van de Inleiding en paragraaf 4.1 van de Inleiding is de Wmo-adviesraad niet
duidelijk wat de scope van het onderzoek is. Over welke wetten en doelgroepen gaat het precies? De
Wmo-adviesraad neemt aan dat het onder meer en vooral gaat om Zorgverzekeringswet, Wet langdurige
zorg, Wmo, Jeugdwet. Het gaat dan dus ook over intramurale zorg.
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Het advies is om bovenstaande (nog) duidelijker te formuleren.
Hoe verhoudt dit beleidsstuk zich tot het beleid van de gemeente Arnhem als centrumgemeente op dit
onderwerp? Zijn er punten waarop Renkum een ander beleid voert? Op die punten moet Renkum niet
(ongewenst) meegetrokken worden met Arnhem. Het advies van de Wmo-adviesraad is daarom om te
omschrijven welke relatie er op dit terrein is met de centrumgemeente Arnhem en welke beleidsmatige
afspraken van toepassing zijn.
Hoofdstuk 2 Vraag
De Wmo-adviesraad constateert bij dit hoofdstuk, dat de toegangscriteria van de intramurale voorzieningen
in de gehandicaptensector en de GGZ toenemen. Hierdoor vindt ook een verzwaring van de hulpvraag aan
de gemeente plaats. Door instroom vindt een zorgelijke verzwaring plaats bij bijvoorbeeld Pluryn.
Doorstroom zal/kan bijna niet meer plaats vinden. Het lukt alleen nog mensen die heel gemotiveerd zijn en
waarbij de kans op succes behoorlijk hoog is.
Voor Renkum zijn de aantallen, volgens het rapport, gering. Als voorwaarden zijn o.a. genoemd dat
uitstroom plaats moet vinden in de betere woonwijken en dat de huur van de woning laag moet zijn. Deze
combinatie ziet de Wmo-adviesraad als een probleem.
De belangrijkste partner om de uitstroom te realiseren is Vivare. De gemeente maakt hiermee jaarlijks
prestatieafspraken. Daar wordt dit een onderwerp van gesprek. Duidelijk is dat er op dit moment nog
onvoldoende afspraken over zijn gemaakt. Het aantal mutaties van Vivare is relatief ook beperkt. Daarnaast
is de doelgroep lastig te plaatsen. Het sociaal team van de gemeente is hierbij ook nodig.
De kernvraag is wat de gemeente kan doen aan de voorwaarden om de uitstroom mogelijk te maken.
Dit is het advies van de Wmo-adviesraad aan de gemeente: ga na welke randvoorwaarden doorstroom
mogelijk maken (o.a. betaalbaarheid woningen, leefomgeving, ondersteuning, o.a. van het sociaal team,
geen gettovorming) en wat de gemeente kan doen om deze voorwaarden te creëren/te bevorderen.
Daarnaast adviseert de Wmo-adviesraad om de formulering van Uitstroom, zoals deze nu in het rapport is
geformuleerd aan te scherpen en te verduidelijken als dit in nader beleid wordt vastgelegd.
Vivare is een toegelaten instelling. Hoe de toewijzing van woningen plaats vindt is geregeld in de
huisvestingsverordening, die door de gemeente is vastgesteld. Daarbij staat de keuzevrijheid van de
woningzoekende hoog in het vaandel. Toch lijkt enige sturing van Vivare wel mogelijk. De gemeente kan
geen directe sturing uitoefenen op de genoemde zorginstellingen. Alleen de inloop- en ontmoetingsfuncties
ontvangen subsidie.
Wel adviseert de Wmo-adviesraad de gemeente te kijken in hoeverre - binnen de grenzen van wat mogelijk
is - nadere afspraken kunnen worden gemaakt met Vivare om woningen toch snel ter beschikking te
kunnen stellen aan de genoemde uitstroom.
Hoofdstuk 3 Aanbod en (mis)match vraag en aanbod
Geen opmerkingen.
Hoofdstuk 4 Conclusies en beleid
De Wmo-adviesraad adviseert een nadere uitwerking van de beleidsthema´s; in ieder geval voor het beleid
t.a.v. beschermd wonen.
De inloop- en ontmoetingsfuncties zijn essentieel. De Wmo-adviesraad adviseert hier een duidelijk beleid
op te ontwikkelen.
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De netwerkbijeenkomsten kunnen goed benut worden om een aantal thema´s vast op de agenda te zetten
en zo zaken te monitoren en te evalueren. Dit geldt o.a. voor het genoemde vraag en aanbod van
huisvesting, maar ook voor het thema de inloop- en ontmoetingsfuncties. Het netwerk kan gebruikt worden
voor signalen.
De cijfers betreffende aantallen woningen in paragraaf 4.4 (pagina 34) zijn niet duidelijk te herleiden uit de
eerdere hoofdstukken (met name pagina 28). Het advies is om de lezers beter mee te nemen in de
rekenwijze.
Tevens adviseert de Wmo-adviesraad nadrukkelijk aandacht te geven aan en scherp te formuleren van de
randvoorwaarden van veilige (fysieke) omgeving, support van de omgeving (sociaal), financiële kaders. Dat
zal de slagingskans van deze (kwetsbare) groep naar uitstroom vergroten.
Dit speelt ook bij Bijlage 7 (Afwegingskader Woonzorginitiatieven). De Wmo-adviesraad adviseert deze
elementen ook nadrukkelijk mee te nemen bij de kwalitatieve check.
Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet.
Met vriendelijke groet,
mede namens M.S. Wijnhout, secretaris
de Wmo-adviesraad van de GEMEENTE RENKUM

W. Schoenmaker, voorzitter
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