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GeachteWmo/Wwb-adviesraad,
Wij bedankenu voor het adviesover het effectvan het gemeentelijkwoonbeleid op de doelgroepen
van de Wmo. Dit is een complexen breedonderwerp
dat zich uitstrektover meerderewettelijkedomeinenzoalsde Wmo, de Huisvestingsweten de AWBZ.Voor een deel is dit gemeentelijke
verantwoordelijkheiden voor een deel verantwoordelij
kheidvan het Rijk en privatepartijen
(zorgaa
n biedersrcorporaties).
De genoemdezakenin uw advieszijn dus voor
een deel het resultaatvan het gemeentelijkWmo- en woonbeleid.
Wij hechtener daaromaan om dezeverschillende
beleidsterreinen
en verantwoordelijkheden
gevenwe een reactieop de door
te beschrijven.Vervolgens
u gegevenadviezen.
Wmo-beleid
Het doel van de Wmo is dat iedereenkan meedoenaan de maatschappij
en
zo veel mogelijkzelfstandigkan blijvenwonen.Mensenmet een beperking
kunnenhierbijproblemenondervinden,
De mate waariniemandproblemen
ondervindtis medeafhankelijkvan het soortwoningen aanwezigevoorzieningen.In dit kaderkan de gemeenteop individuelebasiseen vervoersvoorziening(rolstoel,scootmobiel
of regiotaxi),een woningaa
n passingof hulp bij
het huishouden
verstrekken.Dezevoorzieningen
hebbentot doel het compenserenvan beperkingen
en het vergrotenvan de zelfredzaa
m heid.Zelfstandigwonendeburgerskunnenvoor verpleging,persoonlijke
verzorgingen
begeleiding
een beroepdoen op de AWBZ,
Woonbeleid Ouder-Amstel
Voor mensenmet een beperkingkan verhuizennaareen meer geschikte
woning/een woningin de buurt van zorgvoorzien
ingenof een specifieke
zorgwoningeen oplossingzijn. Echter,zoalsu terechtaangeeftzijn deze
woningenin de bestaandewoningvoorraad
in beperktemate aanwezigen is
beschikbaarheid
medeafhankelijkvan doorstroming,
toewijzingen centrale
regelgeving(nieuwehuisvestingsreg
els). Het beleidvan de gemeenteten
aanzienvan nieuwbouwis om zo flexÍbelen levensloopbestend
ig mogelijkte
bouwenvoor de verschillende
aandachtsg
roepen, waarondersenioren.
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Wettelijkebevoegdheden
en/of financiëlemogelijkheden
om dit af te dwingen
heeftde gemeenteniet. De gemeentebeheerten ontwikkeltimmerszelf geen
woningen,maar kan daarvoorwel de juiste condltiesscheppenen afspraken
makenmet betrokkenpartijen.
Het vindenvan een woningis de verantwoordelij
kheidvan de burgerzelf.
Op basisvan de Huisvestingswet
heeftde gemeentewel de verantwoordelijkheid en de instrumentenom zorg te dragenvoor een evenwichtige
en rechtvaardigeverdelingvan woonruimte.Daarnaastachtenwij het onzetaak om
-binnende mogelijkheden
die er zijn- woningzoekenden
die moeilijkzelfstandig een woningkunnenvindente ondersteunen.
Bij toewijzingvan de sociale
woningvoorraad
krijgenwaar mogelijkaandachtsg
roepen(waarondersenioren) daaromvoorrang.
AWBZ
Indiener sprakeis van een toenemendebehoefteaan zorgt een veiligeen
beschermde
woonomgeving
en toezicht,dan is zelfstandigwonenniet meer
haalbaaren is men aangewezen
op AwBz-woonvoo
rzieningen.Voorverblijfin
een AwBz-woonvoorzieningen,
waar integraleleveringvan wonenen zorg
plaatsvindt,is een indicatievan het CIZ nodigen vindt de financieringplaats
via de AWBZ.Dezezorg valt onderverantwoordelij
kheidvan het Rijk.Op
basisvan de indicatiedie is afgegevendoor het CIZ is dan het zorgkantoor
verantwoord
elijk voor het leverenvan de geïndiceerde
zorg. Hierbijwordt
gekekennaarde wensen,voorkeurenen mogelijkheden
van de zorgvrageren
diensfamilie.Afhankelijkdaarvanen van de beschikbare
zorg wordt een
aanbiedergezocht.In een kleinegemeenteals Ouder-Amstel
is een beperkt
aantalAWBZ-|nstellingen
aanwezig.Daaromis men vaak aangewezen
op
woonzorgvoorzien
ingenbuitende gemeenteof zelf buitende regio.De gemeentevoert uiteraardwel regelmatigoverlegmet instellingen
die zich binnen onzegemeentegrenzen
bevindenover zorgaanbod
en (ver)bouwplannen.
De gemeenteheefteen faciliterende
rol door het bestemmingspla
n nen en
bouwverg
u n ningen.
Uw adviezen
Wij zullende door u gegevenadviezenovernemenvoor zoverdit past binnen
onzeverantwoordelijkhedenen het vastgestelde
gemeentelijke
Wmo- en
woonbeleid.De tekst op de Wmo-wijzerzullenwij aanpassen
en verwijzen
naar beschikbare
informatieover dezewoonvoorzien
ingenvoor mensenmet
een beperking(zoalsvia Kiesbeter.nl).
Uw conclusie(in de bijlage)dat met de huidigeplannenhet niet mogelijkis
om zelfredzaamheid
te bevorderen
door gebruikte kunnenblijvenmakenvan
hun bestaandestructurenen socialecontacten,onderschrijven
wij niet. In het
Wmo-planis beschreven
wat het beleidvan de gemeenteis en op welke
voorzieningen
menseneen beroepkunnendoen om zo lang mogelijkin hun
eigenomgevingte blijvenwonenen functioneren.
noop u hiermeevoldoendeqeïnformeerd
te hebben.
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