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Onderwerp reactie ongevraagd advies Woonvisie

Geachte leden van de adviesraad,

Op 15 juni jl. hebben wij een ongevraagd advies "woonvisie" ontvangen, onderstaand volgt een reactie.

De adviesraad sociaal domein zou graag willen weten welke visie de gemeente heeft op de ontwikkeling
van nieuwe woonvormen. ln 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.

lnhoudeliik over het advies het volqende:

ln de woonvisie (vastgesteld door de raad op 28 juni 2018, bijgevoegd) zijn oa. de volgende relevante
beleidsaccenten opgenomen :

- We leggen een accent op flexibel en levensloopbestendig bouwen en wonen (blz.2a)
- We geven ruimte aan de gevolgen van scheiden wonen zorg (blz.27)

Hiermee wordt door de raad herkent en erkent dat langer zelfstandig thuis wonen een grote prioriteit heeft
binnen de uitwerking van de woonvisie. Daarom zijn de oa. de volgende acties opgenomen:
- 60-70% nieuwbouw wordt gebouwd als levensloopgeschikte woning
- Nieuwbouw realiseren we volgens de Woonkeur met een adviserende rolvan de VAC Schouwen-

Duiveland
- We stimuleren opplussen en aanpassen koopwoning met leningen
- Zeeuwland faciliteren bij het onderzoek naar de noodzakelijke aanpassingen voor de doelgroep 80

plus
- We gaan onderzoeken of er nog locatie nodig zijn voor intramurale woonvormen of verzorgd

wonen
- We continueren de beleidsregel om mantelzorgwoningen verruimt te plaatsen

Deze acties komen terug in het Uitvoeringsprogramma van de Woonvisie (vastgesteld door het college op
4 september 2018, bijgevoegd).
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Een van de belangrijkste onderdelen is de uitwerking van het project Langer Zelfstandig wonen. Het
opstellen van dit beleid is uitgesteld naar 2019. Komend jaar zal dit onderwerp dus zeker de nod¡ge
aandacht gaan krijgen. Waarbij er ook ingegaan zal worden op particuliere initiatieven en nieuwe
woonvormen. Tegelijkertijd wordt er vooruitlopend op dit beleid ook al het nodige gedaan. Bijvoorbeeld via
woningaanpassingen van de Wmo. Maar ook via welzijn zodat mensen prettig kunnen wonen op
Schouwen-Duiveland.

Wij vinden het echter belan k om dit meer structureel op te pakken vandaar dat we komend jaar beleid
zullen ontwikkelen. Wij zu
vraagstelling.

de adviesraad sociaal domein zo nodig in een vroeg stadium betrekken bij
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