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Geacht college, 

 

Algemeen 

Het ontwerp beleidskader van adviesbureau Companen d.d. 2 maart 2015 is lezenswaardig en laat goed 

onderbouwde conclusies zien. De Wmo-adviesraad is blij dat de situatie rond de woningvoorraad voor ouderen 

zo goed in kaart is gebracht en doorzicht geeft in de behoefte (aangepaste) woningen voor ouderen binnen de 

gemeente. Ook wordt uit de nota duidelijk dat de gemeente het voorzien in die behoefte niet alleen aan de 

marktpartijen kan overlaten en dat ze proactief beleid moet inzetten om te helpen voorkomen dat in de toekomst 

instellingen omvallen door tekort aan geschikte klanten.  

De Wmo-adviesraad beveelt dan ook aan verder met de diverse partijen actief te kijken waar samenwerking en 

samenvoeging mogelijk is en dit te blijven faciliteren. Daarnaast heeft de Wmo-adviesraad enkele vragen en 

opmerkingen die ze hieronder  weergeeft. 

 

Paragraaf 2.1 

De tekst in paragraaf 2.1 roept de vraag op: Over wie hebben we het eigenlijk in het rapport? De kenmerken van 

de groep ouderen die in deze paragraaf geschetst wordt, is veel te generaliserend. De derde categorie (nieuwe 

senioren) in het schema lijkt vooral over hoogopgeleiden te gaan. De kenmerken gelden lang niet voor iedereen 

in de genoemde leeftijdscategorie. 

Onder aan pagina 4 wordt gesteld: “de keuze voor een woning bij een verhuizing op latere leeftijd wordt daardoor 

meer een keuze voor comfort dan voor beschutting”. Hier lijkt het vooral te gaan over de groep ouderen die het 

financieel ruim hebben en (redelijk) gezond zijn. Maar de ouderen die voorheen in een verzorgingshuis zouden 

kunnen gaan wonen en nu thuis wonen, zoekt wel degelijk beschutting. Het stuk wekt daardoor de indruk 

geschreven te zijn naar de elite. Het gaat over stenen/bouw/financiële haalbaarheid/zorgen van aanbieders, maar 

niet over ‘wat is goed voor de mensen’.  

 

Advies: 

Hoewel verderop in het document voorzieningen voor de groep meer kwetsbaren (zzp 3 en 4) wel worden 

besproken, adviseert de Wmo-adviesraad ook in déze paragraaf een compleet beeld te schetsen van alle 

groepen ouderen waarover de beleidsnotitie moet gaan. 
 

Paragraaf 2.2 

Een grote zorg van de Wmo-adviesraad is dat de huren waarover geschreven wordt veel te hoog zijn. Denk 

hierbij ook aan het gevoerde huurbeleid, jaarlijkse verhogingen met minimaal 4%. Woningen moeten uiteraard 

betaalbaar blijven, ook voor hen die het minder breed hebben. De Wmo-adviesraad realiseert zich dat het veelal 

om landelijk beleid gaat. De gemeente heeft echter haar eigen kanalen om hierop invloed uit te oefenen.  
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Advies: 

De Wmo-adviesraad pleit ervoor in deze goed de marges op te zoeken die de gemeente heeft om ouderen met 

een laag inkomen tegemoet te komen. 

 

Hoofdstuk 3: 

De gemeente kiest ervoor om voor het beleid de lokale vraag als uitgangspunt te nemen. Het ontwikkelen van 

extra aanbod voor het hogere segment en daarmee het aantrekken van mensen van buiten de gemeente zal 

immers waarschijnlijk leiden tot extra hoge kosten voor de Wmo. Ook zijn er regionaal verband afspraken over 

aantallen woningen. 

 

Advies: 

De gemeente Renkum is groot geworden door mensen die zich van buitenaf in de gemeente gevestigd hebben. 

Er zijn prachtige pareltjes: Het Schild, Felixoord, Missiehuis, etc. Het is spijtig als de gemeente daar niet meer 

aan mee zou werken. In een toelichting hierover wordt geconstateerd dat er geen ontmoedigingsbeleid voor het 

aantrekken van het hogere segment wordt gevoerd.  

De Wmo-adviesraad adviseert de tekst/toekomstige teksten zodanig aan te passen dat voorkomen wordt dat de 

schijn opgeroepen wordt dat er wel sprake is van een ontmoedigingsbeleid. 

 

Hoofdstuk 4: 

De bedrijfsvoering van zorginstellingen staat onder druk. Er moet niet gewacht worden tot er ergens iets ’omvalt’, 

maar waar mogelijk moet de gemeente zelf beïnvloeden en actief beleid voeren. Er zijn concrete situaties waarbij 

sturing mogelijk is.  

 

Advies: 

De Wmo-adviesraad adviseert om op basis van de gegevens die beschikbaar zijn en met medeneming van 

hiervoor beschreven adviezen een nadere uitwerking en concretisering voor de gemeente Renkum te maken, 

d.w.z. een vertaling naar de gewenste toekomstige ontwikkeling van de bestaande voorzieningen en de 

gemeente Renkum; zowel kwalitatief als kwantitatief. Het advies is om daarbij goed in kaart te brengen wat 

economisch haalbaar is. Het gaat de gemeente uiteindelijk in eerste instantie niet om de exploitatie van de 

instellingen met extra financiële middelen te ondersteunen, maar om goede en betaalbare woonzorgcombinaties 

voor haar inwoners. 

 

Tot slot:  

Beleid rond huisvesting van ouderen heeft (indirect) een impact op mantelzorgers. De Wmo-adviesraad adviseert 

dan ook het perspectief van mantelzorgers mee te nemen bij het maken van concrete plannen. 
 

Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 
 
de Wmo-adviesraad van de GEMEENTE RENKUM  

     
W. Schoenmaker      W.J. Nuismer 
Voorzitter      Secretaris 


