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Geachte W m o/Ww b- adv iesraad,

Wij  bedanken u voor het advies over het ef fect  van het gemeentel i jk woonbe-
leid op de doelgroepen van de Wmo. Dit  is een complex en breed onderwerp
dat z ich ui tstrekt  over meerdere wettel i jke domeinen zoals de Wmo, de Huis-
vest ingswet en de AWBZ. Voor een deel is di t  gemeentel i jke verantwoorde-
l i jkheid en voor een deel vera ntwoordel i j  kheid van het Ri jk en pr ivate part i jen
(zorgaa n biedersr corporat ies).  De genoemde zaken in uw advies zi jn dus voor
een deel het resul taat van het gemeentel i jk Wmo- en woonbeleid.
Wij  hechten er daarom aan om deze verschi l lende beleidsterreinen en verant-
woordel i jkheden te beschr i jven. Vervolgens geven we een react ie op de door
u gegeven adviezen.

Wmo-beleid
Het doel  van de Wmo is dat iedereen kan meedoen aan de maatschappi j  en
zo veel  mogel i jk zel fstandig kan bl i jven wonen. Mensen met een beperking
kunnen hierbi j  problemen ondervinden, De mate waarin iemand problemen
ondervindt is mede afhankel i jk van het soort  woning en aanwezige voorzie-
ningen. In di t  kader kan de gemeente op indiv iduele basis een vervoersvoor-
ziening (rolstoel ,  scootmobiel  of  regiotaxi) ,  een woningaa n passing of  hulp bi j
het huishouden verstrekken. Deze voorzieningen hebben tot  doel  het com-
penseren van beperkingen en het vergroten van de zel f redzaa m heid.  Zel f-
standig wonende burgers kunnen voor verpleging, persoonl i jke verzorging en
begeleiding een beroep doen op de AWBZ,

Woonbeleid Ouder-Amstel
Voor mensen met een beperking kan verhuizen naar een meer geschikte
woning/ een woning in de buurt  van zorgvoorzien ingen of een speci f ieke
zorgwoning een oplossing zi jn.  Echter,  zoals u terecht aangeeft  z i jn deze
woningen in de bestaande woningvoorraad in beperkte mate aanwezig en is
beschikbaarheid mede afhankel i jk van doorstroming, toewi jz ing en centrale
regelgeving (nieuwe hu isvest ingsreg els).  Het beleid van de gemeente ten
aanzien van nieuwbouw is om zo f lexÍbel  en levensloopbestend ig mogel i jk te
bouwen voor de verschi l lende aa ndachtsg roepe n, waaronder senioren.

Vondelstraat 1 '  Postbus 35 '  l l90AA . ouderkerk aan de Amste . Telefoon (020) 496212r .  Fax (020) 3043380 . Web www.oudeí-amstet.n



Wettel i jke bevoegdheden en/of f inanciële mogel i jkheden om di t  af  te dwingen
heeft  de gemeente niet .  De gemeente beheert  en ontwikkel t  immers zel f  geen
woningen, maar kan daarvoor wel de ju iste condlt ies scheppen en afspraken
maken met betrokken pa r t i jen.

Het v inden van een woning is de verantwoordel i j  kheid van de burger zel f .
Op basis van de Huisvest ingswet heeft  de gemeente wel de vera ntwoo rdel i j  k-
heid en de instrumenten om zorg te dragen voor een evenwicht ige en recht-
vaardige verdel ing van woonruimte. Daarnaast achten wi j  het onze taak om
-binnen de mogel i jkheden die er z i jn-  woningzoekenden die moei l i jk  zel fstan-
dig een woning kunnen vinden te ondersteunen. Bi j  toewi jz ing van de sociale
woningvoorraad kr i jgen waar mogel i jk aa ndachtsg roepen (waaronder senio-
ren )  daarom voorra ng.

AWBZ
Indien er sprake is van een toenemende behoefte aan zorgt een vei l ige en
beschermde woonomgeving en toezicht,  dan is zel fstandig wonen niet  meer
haalbaar en is men aangewezen op AwBz-woonvoo rzien ingen. Voor verbl i j f  in
een AwBz-woonvoorzieningen, waar integrale lever ing van wonen en zorg
plaatsvindt,  is een indicat ie van het CIZ nodig en vindt de f inancier ing plaats
via de AWBZ. Deze zorg val t  onder verantwoordel i j  kheid van het Ri jk.  Op
basis van de indicat ie die is afgegeven door het CIZ is dan het zorgkantoor
verantwoord el i j  k voor het leveren van de geïndiceerde zorg. Hierbi j  wordt
gekeken naar de wensen, voorkeuren en mogel i jkheden van de zorgvrager en
diens fami l ie.  Afhankel i jk daarvan en van de beschikbare zorg wordt een
aanbieder gezocht.  In een kleine gemeente als Ouder-Amstel  is een beperkt
aantal  AWBZ-|nstel l ingen aanwezig.  Daarom is men vaak aangewezen op
woonzorgvoorzien ingen bui ten de gemeente of  zel f  bui ten de regio.  De ge-
meente voert  ui teraard wel regelmat ig over leg met instel l ingen die zich bin-
nen onze gemeentegrenzen bevinden over zorgaanbod en (ver)bouwplannen.
De gemeente heeft  een faci l i terende rol  door het bestemm ingspla n nen en
bouwverg u n ningen.

Uw adviezen
Wij  zul len de door u gegeven adviezen overnemen voor zover di t  past binnen
onze vera ntwoord el i j  kheden en het vastgestelde gemeentel i jke Wmo- en
woonbeleid.  De tekst op de Wmo-wi jzer zul len wi j  aanpassen en verwi jzen
naar beschikbare informat ie over deze woonvoorzien ingen voor mensen met
een beperking (zoals v ia Kiesbeter.nl) .

Uw conclusie ( in de bi j lage) dat met de huidige plannen het niet  mogel i jk is
om zel fredzaamheid te bevorderen door gebruik te kunnen bl i jven maken van
hun bestaande structuren en sociale contacten, onderschr i jven wi j  n iet .  In het
Wmo-plan is beschreven wat het beleid van de gemeente is en op welke
voorzieningen mensen een beroep kunnen doen om zo lang mogel i jk in hun
eigen omgeving te bl i jven wonen en funct ioneren.

u hiermee voldoende qeïnformeerd te hebben.

Crys La rson
Wethouder zorg en welz i jn
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