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Aan de gemeenteraad,

Onderwerp; Visie Wonen en Zorg

Voorgestelde besluit
De Visie wonen en zorg vaststellen.
Samenvatting
Voor u ligt een Visie wonen en zorg voor de gemeente Winsum. De visie biedt
inzicht in de ontwikkelingen en opgaven in de gemeente Winsum op het gebied
van wonen en zorg en de rol die gemeente heeft bij deze opgaven. De Visie
zoomt in op verschillende doelgroepen zoals; ouderen die langer zelfstandig thuis
wonen, ouderen met een intensieve zorgvraag, mensen met een verstandelijke
beperking, psychische - of psychosociale problemen. Ook gaat het om de
toekomst van de verzorgingshuizen. In samenwerking met de verschillende
betrokken partijen geeft de gemeente uitwerking aan de opgaven. Belangrijk doel
van de visie op wonen en zorg is dat de zorg voor onze inwoners op peil blijft.
Dat we de zorg zo dicht mogelijk bij de woon- en leefomgeving van ouderen en
kwetsbare inwoners organiseren. Om dit mogelijk te maken is een intensieve
samenwerking tussen inwoners, zorginstellingen, woningcorporaties, gemeente,
maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven belangrijk. Alleen zo komen we tot
een integraal aanbod van wonen, zorg en diensten die passen bij de behoeften en
wensen van de inwoners. De visie sluit af met een Uitvoeringsprogramma voor
de komende jaren. Hierin staan diverse activiteiten genoemd en betrokken
organisaties die bij de uitwerking een rol spelen. De actiepunten zijn divers; het
gaat van het opzetten van een bewustwordingscampagne om bewoners
vroegtijdig bewust te maken dat als zij langer thuis willen/moeten wonen hun
woning preventief kunnen aanpassen, tot onderzoek doen naar de behoefte aan
zelfstandige woningen voor mensen met een beperking. De rol van de gemeente
bij het onderwerp wonen en zorg is voornamelijk een regisserende rol; het gaat
dan veelal om het bijeenbrengen van partijen, zorgen voor verbinding, lobbyen,
politieke of bestuurlijke druk uitoefenen. Daarnaast heeft de gemeente haar
wettelijke taak en verantwoordelijkheid in het kader van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning.
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Inleiding
In uw vergadering van 12 november 2015 heeft u gevraagd om een visie op
wonen en zorg waarbij vooral duidelijk gemaakt moest worden welke rol de
gemeente inneemt bij de uitwerking van verschillende opgaven.
Probleem
Het landschap van wonen en zorg is enorm in beweging. Grote veranderingen in
de zorg als gevolg van veranderde wetgeving, toenemende vergrijzing, een
woningmarkt die constant verandert, ouderen die langer zelfstandig wonen,
technologische ontwikkelingen; het heeft gevolgen voor de ruimtelijke en sociale
inrichting van de samenleving. Een goede afstemming en samenspel met diverse
partijen zoals de zorginstellingen, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en de
inwoners is nodig om de omslag goed te laten verlopen.
Doelstelling en randvoorwaarden
De visie wonen en zorg geeft inzicht in de huidige en toekomstige
ontwikkelingen en opgaven in de gemeente op het gebied van wonen en zorg.
Daarbij is vooral inzichtelijk gemaakt welke rol de gemeente speelt bij de
uitwerking van de opgaven en welke organisaties er verder betrokken worden.
De visie is tot stand gekomen in nauw overleg met diverse zorgorganisaties,
woningcorporaties en belangenorganisaties (Wmo adviesraad, Platform
Gehandicaptenbeleid).
Deze visie gaat over de gemeente Winsum. Daarbij dient wel de kanttekening
gemaakt te worden dat de ontwikkelingen in de zorg en op de woningmarkt in
Winsum niet los gezien kunnen worden van de ontwikkelingen in de regio Noord
Groningen. De spelers op het gebied van wonen en zorg werken in de gehele
regio. In de visie is dan ook kort ingezoomd op de ontwikkelingen en knelpunten
in de regio. Verder delen we de inhoud van de Visie met de gemeenten Bedum,
De Marne en Eemsmond in verband met de samenwerking op het sociaal
domein. In een vervolg gaan we na welke zaken gezamenlijk opgepakt kunnen
worden.
Wettelijk- of beleidskader
Bij de totstandkoming van deze visie zijn de bestaande visies van de gemeente,
vastgelegd in de Structuurvisie, de Woonvisie, het Wmo-beleidsplan en het
Leefbaarheidskader ‘Winsumer dorpen leefbaar!’ als uitgangspunt genomen.
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Mogelijke maatregelen / oplossing
De Visie wonen en zorg geeft de ontwikkelingen en opgaven weer ten aanzien
van verschillende doelgroepen. Het gaat om:
 ‘Vitale’ ouderen die langer zelfstandig thuis wonen;
 Ouderen met een intensieve zorgvraag en de toekomst van de
verzorgingshuizen;
 Ouderen met een zeer intensieve zorgvraag die veelal in een verpleeghuis
wonen;
 Mensen met een verstandelijke beperking, psychische of psychosociale
problemen.
Daarnaast is er in de visie aandacht voor de zogenaamde 1,5 lijnszorg.
Ten aanzien van de bovengenoemde onderwerpen is een stand van zaken
weergegeven en vervolgens de visie en uitgangspunten geformuleerd. Elk
onderwerp wordt afgesloten met een aantal actiepunten en de rol van de
gemeente daarbij.
In het Uitvoeringsprogramma is uiteindelijk een opsomming gemaakt van de
actiepunten en deze zijn, voor zover mogelijk, in een planning weggezet.
De rol van de gemeente bij het onderwerp wonen en zorg is voornamelijk een
regisserende rol; het gaat veelal om het bij elkaar brengen van partijen, zorgen
voor verbinding, politieke druk of bestuurlijke druk uitoefenen. Daarnaast heeft
de gemeente haar wettelijke taak en verantwoordelijkheid in het kader van de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Advies / Voorstel
De ‘Visie wonen en zorg’ vaststellen en de opgaven zoals deze beschreven staan
in het Uitvoeringsprogramma samen met de betrokken organisaties en bewoners
ter hand nemen.
Financiële consequenties
Een deel van de uitwerking van de opgaven zijn al geraamd via het betreffende
project, zoals de ontwikkelingen bij De Twaalf Hoven. Deels zijn de financiële
consequenties gering of nog niet te ramen. Op dit moment is er nog een
uitvoeringsbudget beschikbaar voor de Woonvisie van € 15.000,-. Gezien de
overlap tussen beide visies zetten we dit budget ook in voor de uitwerking van
de Visie Wonen en Zorg.
Uitvoering
Het in het laatste hoofdstuk van de Visie wonen en zorg opgenomen Uitvoeringsprogramma zal richtinggevend zijn voor de uitwerking van de opgaven.
Relatie met
De uitwerking van de verschillende opgaven heeft een relatie met de planningen
van onder andere de Woonvisie en van het uitvoeringsprogramma in het Sociaal
Domein. Verder zijn we als gemeente afhankelijk van planningen en programma’
s van de externe partijen zoals de woningcorporaties en de zorginstellingen.
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Bijlagen
Visie Wonen en zorg
Verslag bijeenkomst Wonen en zorg; 22 juni 2016
Achterliggende documenten:
Rapport ‘Veranderingen in zorgvastgoed voor de gemeente Winsum’;
Hanzehogeschool Groningen.
Structuurvisie Winsum; gemeente Winsum, november 2013.
Woonvisie ‘Winsum heeft het’; gemeente Winsum, januari
Wmo-beleid 2015 – 2018, Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond, 2014.
Leefbaarheidskader: Winsumer Dorpen leefbaar!, 2016

Burgemeester en wethouders van Winsum,
M.A.P. Michels, burgemeester

drs. R.J. Bolt, secretaris
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Agendanummer: 9
Vergadering:
25 oktober 2016
De raad van de gemeente Winsum;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

besluit:
De Visie wonen en zorg gemeente Winsum vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van 25 oktober 2016.
De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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