
 

 

Versneld Ongevraagd advies Wonen/Zorg 

 

 

Het verslag van Ypsilon van de bijeenkomst op 8 mei in ‘s Heer Hendrikskinderen dat wij recent via 

mail ontvingen was voor ons de bevestiging dat het college – net als bij de inzet van sociale 

technologie – op tijd moet starten met het ontwikkelen en uitvoeren van een woonvisie specifiek 

gericht op het sociaal domein, zeker vanwege het aspect van integraliteit. 

Een korte onderbouwing: Zoals wij in ons advies met betrekking tot het beleid op respijtzorg ook 

hebben gesignaleerd, komt de zorg de komende jaren verder onder druk te staan door enerzijds de 

oplopende zorgvraag (rijksbeleid is erop gericht dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, 

ook als zij behoefte krijgen aan zorg en diensten) en anderzijds het fors dalende aantal 

mantelzorgers. De ontwikkeling van alternatieven is geboden. Bijvoorbeeld door inzet van 

technologie. Of door inzet van nieuwe woonvormen.  

Ypsilon schrijft in het verslag onder meer: 

“…. Goed passend wonen is een basisbehoefte van iedereen en ook voor mensen met een EPA 

een absolute voorwaarde. Goed wonen kan de continuïteit in hulpverlening waarborgen en 

bijdragen aan stabiliteit, veiligheid en zekerheid. De gemeente draagt zorg voor voldoende 

betaalbare woningen en diverse woonvormen door duidelijke regie richting woningbouwcoöperatie 

en GGZ, ook bij overlast. Het gaat ook om een betere doorstroming vanuit de kliniek….” 

We zijn van mening dat de oproep om regie die Ypsilon doet aan de gemeenten ook van toepassing is 

op andere doelgroepen, zoals ouderen. In een passend woonaanbod waarin nieuwe vormen van 

wonen toegepast kunnen worden zien we mogelijkheden om de druk op de zorg het hoofd te 

kunnen bieden. In dit kader zouden we graag willen weten welke visie de gemeente heeft op de 

ontwikkeling van nieuwe woonvormen. In hoeverre voorziet het beleid in de behoefte dat ouderen, 

maar ook andere doelgroepen, langer, gemakkelijker zelfstandig thuis (kunnen) blijven wonen? 

Nadat we meer informatie hebben ontvangen, kunnen we meer specifieker adviseren. Dit versneld 

advies moet duidelijk maken dat we dit onderwerp van wezenlijk belang vinden in het kader van een 

toekomstig florerend sociaal domein. 

Zie ook:  

https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/themas/sociaal-domein/praktijkvoorbeeld/10-

adviezen-voor-langer-zelfstandig-wonen/ 

https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/themas/sociaal-domein/praktijkvoorbeeld/10-adviezen-voor-langer-zelfstandig-wonen/
https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/themas/sociaal-domein/praktijkvoorbeeld/10-adviezen-voor-langer-zelfstandig-wonen/

