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Gemeente Westland 

Het College van Burgemeester en Wethouders 

Postbus 150 

2670 AD NAALDWIJK 

 

 

Betreft:  Advies visie Wonen, Welzijn en Zorg 

 

 

Naaldwijk, 27 december 2021 

 

 

Geacht College, 

 

U heeft op 30 maart 2021 de Adviesraad Sociaal Domein Westland (ASDW) verzocht om 

een advies uit te brengen op de concept-nota verkenning Wonen, Zorg en Welzijn.  Als 

adviesraad waren er veel vragen rondom de concept-nota die wij graag beantwoord zagen. 

Deze vragen zijn deels beantwoord tijdens een digitale plenaire vergadering van de 

Adviesraad Sociaal Domein Westland d.d. 12 mei 2021. Wij hebben nadere vragen gesteld 

op 31 mei 2021, waarop wij de antwoorden op 29 november 2021 hebben ontvangen 

nadat de gemeenteraad deze antwoorden heeft ontvangen. Naar aanleiding van de 

ontvangen schriftelijke antwoorden van 29 november 2021 en het aangepaste 

conceptdocument heeft de adviesraad nog een aantal aandachtspunten.   

Als ASDW vinden wij het belangrijk dat naast de ouderen ook de jongeren en volwassenen 

met diverse problematiek geholpen kunnen worden met een passende vorm van wonen. 

De huidige nota geeft een visie op het wonen van ouderen. De visie voor de overige 

groepen binnen WWZ komen onvoldoende naar voren. Wij adviseren de visie voor deze 

groepen beter te omschrijven. 

De adviesraad heeft gevraagd aan de gemeente welke financiële afwegingen meegenomen 

waren bij de verkenning WWZ. Het antwoord vanuit de gemeente is dat het financiële 

voordeel zal bestaan uit een gezamenlijke intentie om vormen van intensievere zorg te 

voorkomen. Dit zal een extra stimulans geven om verschillende partijen te laten 

samenwerken. De adviesraad begrijpt dat de gemeente geen invloed heeft op eventuele 

samenwerkingen om woningen woonzorgbestendig te maken. Wel zouden we graag zien 

dat de gemeente een coördinerende rol zal nemen bij samenwerkingsverbanden.  

De ASDW vraagt aandacht voor het clusteren van zorgwoningen voor bepaalde 

doelgroepen en de mogelijke gevolgen voor leefbaarheid in de omgeving en wijken. 

Verder heeft de adviesraad aangegeven dat er belemmerende factoren zijn in de 

regelgeving voor particuliere initiatieven. Wij adviseren deze initiatieven mee te nemen in 

uw visie. 

Eén van onze vragen over de visie hield in dat wij graag zouden zien dat er gesproken zou 

worden met de corporaties over het levensloopbestendig maken van sociale 

huurwoningen. Er is aangegeven dat hier gesprekken over zijn met de woningcorporaties. 
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Graag wil de adviesraad meegenomen worden in de terugkoppeling over deze gesprekken 

en het verdere beleid dat hier eventueel uit voort komt.  

De ASDW stelt het zeer op prijs, wanneer de wooncoach van Vitis meer zeggenschap 

krijgt, samen met gemeente en woningcorporaties, over de toewijzing van woningen. Naar 

aanleiding van het gesprek over de visie wordt door de gemeente aangegeven dat zij 

enthousiast zijn over de wooncoach en in de meerjarige begroting er budget voor wordt 

gereserveerd. Graag wil de ASDW op de hoogte worden gehouden over de ontwikkelingen 

van de bevoegdheden van de wooncoach en in hoeverre de woningcorporaties hier positief 

aan zouden mee willen werken.  

U stelt in de antwoorden op de vragen dat wij op de hoogte gehouden zullen houden over 

het project de Compaan. Wij missen echter de innovatieve e health kant van de gemeente 

in de visie, wij adviseren u dan ook om te kijken welke andere mogelijkheden er nog zijn 

op het gebied van E-health.  

Als ASDW waarderen wij hoe de respijtzorg is georganiseerd bij Strandgoed Ter Heijde, wij 

missen echter wel respijtzorg voor de andere doelgroepen van de WWZ en de jeugd. 

Vervolgens zou de ASDW graag geïnformeerd worden over de samenwerkingsgesprekken 

ten aanzien van de respijtzorg.   

Graag vernemen wij uw reactie op ons advies. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de Adviesraad Sociaal Domein Westland,  

 

 

 

 

 
  

Nico van der Knaap 

Voorzitter ASDW 

 

 

 


