*15.0103576*
Gemeenteraad van Wageningen
Postbus 1
6700 AA WAGENINGEN

Wageningen
ons kenmerk
ons nr. ink. brief
onderwerp
bijlagen
behandeld door
telefoon
verzenddatum

29 juni 2015
BS/15.0103576
Uitgangspunten
wonen en zorg
geen
A. Wiersinga
0317-492 2811
22 juli 2015

Geachte heer, mevrouw,
Middels deze raadsinformatiebrief willen wij u informeren over het besluit dat het college heeft
genomen over de uitgangspunten wonen en zorg. Aanleiding voor het vaststellen van deze
uitgangspunten zijn alle nieuwe ontwikkelingen in de zorg en maatschappij (langer zelfstandig wonen
en scheiden van wonen en zorg). Deze ontwikkelingen dragen ertoe bij dat er bij de gemeente steeds
meer verzoeken worden ingediend om verzorgd wonen projecten te faciliteren. Het huidige
vastgestelde beleid zoals de Woonvisie en het ruimtelijk model woonservicegebieden bieden
onvoldoende richtlijnen of regels op grond waarvan bepaald kan worden aan welke initiatieven en op
welke wijze er gemeentelijke ondersteuning wordt geboden.
Vooruitlopende op de vaststelling van de nieuwe Woonvisie (Woonagenda) zijn nu uitgangspunten
vastgesteld ten aanzien van de omgang met nieuwe initiatieven wonen met zorg. Dit met name om
helder te krijgen wanneer een project kan rekenen op meer (faciliterende en stimulerende)
ondersteuning vanuit de gemeente. Bij het vaststellen van de uitgangspunten hebben we rekening
willen houden met de vraag en woonontwikkelingen van deze tijd. Dit vraagt om maatwerk en dus zo
weinig mogelijk van te voren vastgestelde beperkingen.
Rekening houdend met het maatwerkprincipe zijn door ons de volgende onderstaande uitgangspunten
vastgesteld:
- de vraag van mensen is leidend;
- alle (kleinschalige) woonvormen zijn mogelijk;
- de gemeente stimuleert en faciliteert (geen overname initiatief);
- daar waar nodig/de eigen kracht onvoldoende is zal de gemeente op basis van maatwerk meer
stimulerend/faciliterend optreden (wonen met zorgprojecten voor de lagere inkomens, wonen
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met zorgprojecten voor de kwetsbare doelgroep, wonen met zorgprojecten met aandacht voor
ontmoeting en (voorkomen van) eenzaamheid en wonen met zorgprojecten in leegstaande
panden).
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Wageningen,
de secretaris,

de burgemeester,

M.J.F. Verstappen

G.J.M. van Rumund

De brieven van de gemeente Wageningen worden in principe niet meer of digitaal ondertekend.

