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Geachte heer Van der KnaaP,

De ASDW heeft in een advies, d.d.27 december 2021 enkele aandachtspunten opgenomen over

het Visiedocument Wonen, Welzijn en Zotg. ln de eerste plaats willen we u bedanken voor dit

schrijven. Uw betrokkenheid bij dit onderwerp en uw advisering zijn voor ons waardevol.

Eerder beschouwden we een overzicht met vragen, gestuurd op 2 mei 2021 , abusievelijk als uw

formele advies. De reactie op dat overzicht kunt u als niet verzonden beschouwen. Wij bieden onze

excuses aan voor de ontstane verwarring.

U noemt als eerste aandachtspunt terecht dat het visiedocument niet alleen bedoeld is om richting

te geven over de woonzorgvraag van ouderen. Ook jongeren, jong volwassenen en inwoners die

nog niet tot de leeftijdscategorie van senioren gerekend mogen worden kunnen een dergelijke vraag

hebben of deze ontwikkelen. Dit document is ook voor hen bedoeld. Daarom worden naast ouderen

ook nadrukkelijk'inwoners met een beperking'genoemd. ln de inleidende paragrafen is omschreven

voor welke doelgroepen we dit document hebben geschreven.

Dat ouderen vaker genoemd worden dan de andere groepen is het gevolg van de opgave. De dub-

bele vergrijzing, de verdubbeling van het aantal 75-plussers in 2040, een stijging van 'l 44o/o van hel
aantal 85-plus huishoudens in dezelfde periode, stelt ons voor een behoorlijke uitdaging. Dat ou-

deren zo nadrukkelijk een plek hebben gekregen heeft te maken met deze grote opgave.

U vraagt aandacht voor de leefbaarheid in de Woonzorgzones. Wij delen deze zorg en zijn daarom

voornemens om eerst te verkennen wat de randvoorwaarden zijn bij het creéren van een dergelijke
zone. Leefbaarheid is een belangrijk aspect.

ln enkele aandachtspunten vraagt u om in uw rol als adviesraad betrokken te worden. Dit is bijvoor-
beeld bij de afspraken die we maken met corporaties of de gesprekken die we voeren met Vitis
Welzijn over de Wooncoach. We zeggen u bij deze toe dat we u zullen informeren, of wanneer het

een concreet voorstel betreft, zullen vragen om advies.

U zegt de innovatie te missen in het voorliggende visiedocument. ln het visiedocument is er inder-

daad beperkt ruimte voor deze onderwerpen. ln de lnkoopvisie Wmo hebben we echter daarover
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een aparte doelstelling geformuleerd Samen met zorgaanbieders willen we komende iaren een

impuls geven aan innovatie en eHealth oplossingen. We hebben toegezegd de evaluatie van de

pilot met de Compaan Tablet met u te delen. We gaan graag met tr het gesprek aan over het belang

van innovatie in wonen, zorg en ondersteuning,
Terecht wijst u op het belang van voldoende respijtzorg voor inwoners die niet behoren tot de

doelgroep ouderen. Daar is op dit moment beperkt aanbod voor. Op korte termijn gaan we ons

huidige aanbod evalueren, samen met betrokken zorgaanbieders. we nemen dit aandachtspunt

daarin mee. We zeggen u toe dat u zal worden geÍnformeerd over deze evaluatie.

U wijst op belemmerende Íactoren op het gebied van regelgeving bij particulier initiatief. Het is

uiteraard geen beoogd eÍfect om middels regelgeving initiatief van inwoners te ontmoedigen Wij

hebben geen signalen hier over gekregen maar staan er altijd voor open om, wanneer de situatie

zich voordoet, uw voorstellen tot verbetering in overweging te nemen

l'ot slot benadrukt u het belang van coördinatie en sturing bij de uitvoering van de voorgestelde

maatregelen, met name wanneer het gaat om samenwerking met corporaties en de zorgverzekeraar

om woningen levensloopbestendig te maken. Dit visiedocument is daartoe een aanzet. We doen

voorstellen om in de vorm van samenwerkingsafspraken en convenanten in te zetten op sturing op

concrete resultaten voor onze inwoners We zijn daarbi.j de vrijblijvendheid voorbij,

Wij gaan er van uit dat we u voor dit moment voldoende hebben geinformeerd Mocht u nog vragen

hebben of toelichting wensen, dan verzoeken we u contact op te nemen met de betrokken beleids-

adviseur (D. van Rijn - davrijn@gemeentewestland nl).
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