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Hellendoorn 

Aan de raad 

Samenvatting: 
Om een veilig, leefbaar en vitaal Hellendoorn te behouden en een toereikend én duurzaam aanbod 
van voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg te realiseren is de integrale 
beleidsvisie wonen, welzijn en zorg 2010 - 2014 "Samenwerken aan een blijvend vitale 
samenleving " ontwikkeld. Met dit project wordt vorm en inhoud gegeven aan de ontwikkeling 
van woonservicegebieden, zodat vanaf 1 januari 2015 - conform de prestatieafspraken met de 
provincie Overijssel - 50% van de huishoudens in een woonservicegebied woont. 
Een woonservicegebied is een in omvang afgebakend gebied binnen de gemeente, waarin de 
mogelijkheden voor ouderen en mensen met een beperking om zo lang mogelijk zelfstandig te 
blijven wonen zijn geoptimaliseerd 
Op advies van de commissie Samenlevingszaken is de visie aangescherpt op de mogelijkheden 
van verbreding van het concept woonservicegebieden in de toekomst, het managen van 
verwachtingen van inwoners, het nader omschrijven van de evaluatie, het delen van de zorg van 
de Wmo-raad over vrijwilligerswerk en mantelzorg en het onderzoeken van de moge/ijkheid van 
een maatjesproject jong met oud. Het financiële kader is overzichtelijker gepresenteerd. 
Wij stellen u voor om in te stemmen met de gescreende versie van de beleidsvisie. 

Opdracht: 
De provincie Overijssel onderkent de bedreigingen ten aanzien van het voorzieningenniveau 
wonen, welzijn en zorg. Zij stelt aan alle gemeenten in Overijssel subsidiegelden 
beschikbaar voor het ontwikkelen van een beleidsvisie op wonen en zorg en het realiseren van 
woonservicegebieden. Aan de gemeente Hellendoorn is voor de periode 2010 tot 2015 een 
subsidiebedrag van € 515.000 verleend. 

Aanleiding: 
Bevolkingskrimp, ontgroening, vergrijzing en de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens 
- gecombineerd met verwachte personeelstekorten in de zorg - zullen enerzijds de vraag naar 
voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg doen stijgen en anderzijds 
druk op het beschikbare aanbod in onze gemeente doen ontstaan. Eenzelfde effect hebben 
maatschappelijke ontwikkelingen als economische recessie, hogere arbeidsparticipatie van 
vrouwen, verhoging van de AOW-leeftijd, veranderende leefstijl, vermaatschappelijking van zorg 
en versobering van de AWBZ. Verwacht wordt dat er in de toekomst minder mensen beschikbaar 
zullen zijn voor vrijwilligerswerk en mantelzorg. Een ontoereikend voorzieningenniveau voor 
wonen, welzijn en zorg zal ook een negatieve weerslag hebben op veiligheid, leefbaarheid en 
vitaliteit in de gemeente. 
In de gemeente Hellendoorn is vanaf 2007 - op basis van het concept woonservicegebieden -
actief ingespeeld op de toename van het aantal ouderen en de gevolgen daarvan. Uit de evaluatie 
is gebleken dat het een werkbaar concept is, waarmee concrete resultaten behaald kunnen 
worden. 

Doelstelling: 
Een veilig, leefbaar en vitaal Hellendoorn behouden met een toereikend én duurzaam aanbod van 
voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. 
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Mogelijke oplossingen: 
De integrale beleidsvisie wonen, welzijn en zorg 2010 - 2014 "Samenwerken aan een blijvend 
vitale samenleving" is ontwikkeld om vorm en inhoud te geven aan de ontwikkeling van 
woonservicegebieden, zodat vanaf 1 januari 2015 - conform de prestatieafspraken met de 
provincie Overijssel - 50% van de huishoudens in een woonservicegebied woont. Onderdeel van 
de beleidsvisie is de definitie van woonservicegebieden en een eerste uitvoeringsprogramma. 
In een woonservicegebied is aandacht voor een veilige woonomgeving, voldoende geschikte 
woningen, welzijnsdiensten en zorg, zodat ouderen en mensen met een beperking zo lang 
mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. 
De gemeente Hellendoom is ingedeeld in vijf woonservicegebieden met volledige geografische 
dekking en een te realiseren basisvoorzieningenniveau. Basisvoorzieningen wonen, welzijn en 
zorg zijn: adequate huisvesting in de vorm van geschikt wonen, informatie-advies-
cliëntondersteuning, persoonlijke diensten aan huis, zorg thuis, locatie voor ontmoeting en 
activiteiten, winkel voor dagelijkse levensbehoeften of boodschappenservice, (openbaar) vervoer 
en een omgeving die in het algemeen als veilig wordt ervaren. De zwaartepunten van het 
uitvoeringsprogramma zijn het verhogen van het aandeel geschikt wonen in de totale 
woningvoorraad en het versterken van een multifunctionele accommodatie per 
woonservicegebied. De activiteiten die rechtstreeks voortkomen uit het project 
woonservicegebieden brengen de nodige extra inzet en kosten met zich mee. Deze extra inzet en 
kosten worden gedekt uit de provinciale subsidie van € 515.000. Bij het opstellen van het 
uitvoeringsprogramma is rekening gehouden met het gegeven dat deze (financiële) middelen een 
incidenteel karakter hebben. Bij de uitvoering zal nauwlettend gewerkt worden naar inbedding in 
reguliere activiteiten en financiële kaders. 

Gezien het maatschappelijk belang is besloten de visie ter advisering voor te leggen aan de 
commissie Samenlevingszaken. De commissie Samenlevingszaken heeft geadviseerd om de visie 
voor te leggen aan de gemeenteraad. 

Voorgestelde oplossingen: 
De screening op verzoek van de commissie Samenlevingszaken heeft geresulteerd in het 
aanscherpen van de visie op de volgende punten: de mogelijkheden van verbreding van het 
concept woonservicegebieden in de toekomst, het managen van verwachtingen van inwoners, 
het nader omschrijven van de evaluatie, het delen van de zorg van de Wmo-raad over 
vrijwilligerswerk en de mantelzorg en het onderzoeken van de mogelijkheid van een 
maatjesproject jong met oud. Het financiële kader is overzichtelijker gepresenteerd. 

Communicatie: 
De uitkomsten van de gemeenteraad vergadering zullen worden meegenomen door de 
stuurgroep. 

Effecten meten: 
Het uitvoeringsprogramma wordt door de stuurgroep jaarlijks geëvalueerd en waar nodig 
bijgesteld. Halverwege 2012 vindt de tussenevaluatie plaats en eind 2014 de eindevaluatie. 
Inbedding in reguliere activiteiten en financiële kaders evenals mogelijke verbreding van het 
concept zijn structurele onderwerpen van evaluatie. Op basis van de eindevaluatie wordt bezien 
hoe eventueel vervolg kan worden gegeven aan de ontwikkeling van woonservicegebieden. 

Planning: 
Op basis van het uitvoeringsprogramma dient per 1 januari 2015 50% van de huishoudens in een 
woonservicegebied te wonen. 

Concept Besluit: 
Instemmen met de gescreende visie wonen, welzijn en zorg 2010 - 2014 "Samenwerken aan 
een blijvend vitale samenleving" . 



= 3 = 

Nijverdal, 14 juni 2011 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

De loco-secretaris, f \ de burgemeester^ 

H.G.M. Zwijnenberg, *» J<8TKristen 

Advies commissie(s): 
De commissie Samenlevingszaken adviseert op 26 april 2011 om de visie voor te leggen aan de 
gemeenteraad. 

Nr. 11INT01199 

Aldus besloten, 

De raad van Hellendoorn, 

De griffier, de voorzitter. 

Nijverdal, 4 juli 2011 

t-3~aJ^T«^ 
A Bijlagen: 

Visie wonen, welzijn en zorg 2010 - 2014 "Samenwerken aan een blijvend vitale samenleving" 


