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Geacht lid van de gemeenteraad,
Op 9 juni 2014 zonden wij een ongevraagd advies inzake de urgentie van een volkshuisvestelijk
(woning)bouwprogramma dat tegemoet komt aan “geschikt langer thuis wonen” ingevolge drie
elkaar versterkende effecten van nieuw rijksbeleid:
1.

2.
3.

de extra muralisering: veel minder indicaties zullen leiden tot opname in een (verpleeg)tehuis; instellingen zullen
derhalve moeten komen tot heroverweging van de inzet van hun vastgoed. Dit geldt niet alleen de groep ouderen,
maar ook de groep mensen met een verstandelijke beperking en zij met een (verleden van een) psychiatrische ziekte
de vergrijzing en de te verwachten groei van patiënten/cliënten met een beperking: o.a. Alzheimer-patiënten
de financiële scheiding van wonen&zorg. De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de begeleiding van hen die
langer thuis zullen blijven wonen maakt een adequate voorraad “geschikte woningen” tot een verzilveringsinstrument. Ínverdienen op de wmo-uitgaven met een op maat gesneden voorliggend veld.

In ons advies van 6 juni 2014, hebben wij gepleit voor --gemeentelijk initiatief en gemeentelijke
regie, --te beginnen met een werkconferentie om de problematiek verder in kaart (cijfers/prognoses/
lokaties/acties) te brengen.
Die werkconferentie heeft op 14 september 2015 inderdaad plaatsgevonden.
Een zeer grote opkomst (direkties van intra- en extra-murale (zorg)instellingen, corporaties en de
werkgroep wonen<>zorg van ons platform: de zaal was te klein!) maakte wel duidelijk hoezeer men
op deze bijeenkomst heeft gewacht (462 dagen).
Voor de pauze werd in een aantal presentaties ook cijfermatig aangetoond dat het issue
wonen<>zorg om oplossingen op de korte termijn vraagt.
Na de pauze (de betrokken wethouders waren inmiddels vertrokken) werd gediscussieerd.
Oplossingsrichtingen zijn aangeduid, versnelling in trends (met crisissituaties als gevolg) zijn
besproken, gewenste vervolgacties gedefinieerd.
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De dagvoorzitter heeft een aantal conclusies, zoals die uit de discussie naar voren kwamen,
verwoord; waaronder:
 de gemeentelijke regie-rol in dezen is evident
 expertmeetings dienen op korte termijn te worden georganiseerd
 het initiatief van de lokale raad en het AB wmo-platform voor een onderzoekspilot “langer thuis
wonen in de dorpen rond Sneek” (zie website www.wmoplatformswf.nl , menu-> adviezen 2015 -> 04.05’15)
werd ambtelijk áfgewezen voor het innovatiefonds; maar verdient opnieuw aandacht
 vastgesteld werd dat het niet aangaat dat komende expertmeetings plaatsvinden zonder dat de
verantwoordelijk wethouder daarbij aanwezig is. Dit onderwerp vraagt tenminste om dát
bestuurlijk commitment
 tevens werd op korte termijn het verslag van de bijeenkomst tegemoet gezien.
Eén en ander maal heeft ons dagelijks bestuur in het regulier overleg met de wethouder(s) sociaal
domein afgesproken dat --actieve info, --uitnodigingen bijeenkomsten en --bijbehorende stukken,
óók naar ons secretariaat worden gezonden.
Ten aanzien van uw “opiniërende bijeenkomst” van 7 oktober was dit weer niet het geval.
Onze secretaris “plukte” e.e.a. van de gemeentesite. Wij bespraken dit in onze vergadering van 29
september en stelden vragen aan de betrokken ambtenaar daarover.
D.d. 2 oktober werden wij alsnog op de hoogte gesteld van uw bijeenkomst/stukken.
Dit is voor ons aanleiding tot het schrijven van deze brief.
Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur van het
wmo-platform Súdwest-Fryslân ,
mw R.Hogendoorn
, secretaris.EG Gaarlandt
, voorzitter.-
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