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1.

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

1.1. Inleiding
Aanleiding, onderzoeksvraag
De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van wonen en zorg. Dit heeft, zowel
op rijks- als gemeentelijk niveau, geleid tot het uitgangspunt dat ouderen zo lang en zo goed
mogelijk zelfstandig blijven wonen. Om dit mogelijk te maken is het nodig dat in voldoende
mate woningen beschikbaar zijn die geschikt zijn voor de huisvesting van ouderen met
verschillende mate van beperkingen. Daarnaast is het ook nodig dat naar behoefte
ondersteuning wordt geboden op het gebied van zorg, en dat ook de woonomgeving en het
voorzieningenniveau aansluiten op de mogelijkheden en beperkingen van de ouderen. Het
langer zelfstandig wonen is overigens niet alleen een beleidsvisie. Het is tevens een
maatschappelijke trend, waarbij ouderen het liefst zolang mogelijk in hun eigen vertrouwde
omgeving willen blijven wonen.
De trend naar langer zelfstandig wonen valt samen met een sterke toename van het aantal
ouderen. Als gevolg van de vergrijzing neemt het aantal 65+ers in de gemeente Bergen op
Zoom toe van ca. 13.400 in 2016 tot ca. 17.000 in 2026. Daarbij is voor een groot deel
sprake van dubbele vergrijzing: het aantal inwoners dat ouder is dan 75 jaar neemt in die
periode toe van ca. 5.500 tot ca. 8.100 inwoners.
Op verzoek van de gemeenteraad heeft de Rekenkamer West-Brabant daarom onderzoek
gedaan naar het gemeentelijke beleid inzake de huisvesting en leefomgeving van ouderen.
De centrale vraag in het onderzoek luidt:
“In hoeverre leidt het beleid van de gemeente er toe dat in samenwerking tussen de
gemeente en andere betrokkenen een zodanig samenhangend geheel van huisvesting, zorg,
voorzieningen en leefomgeving tot stand komt dat ouderen nu en in de toekomst in staat
worden gesteld om zelfstandig te kunnen blijven wonen?”

1.2. Aanpak onderzoek
Toekomstgericht normenkader
Door de maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en de decentralisaties in het
sociaal domein in het bijzonder zijn de afgelopen jaren belangrijke veranderingen opgetreden
in de positie en taken van de gemeente met betrekking tot de huisvesting van ouderen. Dat
leidt er toe dat evaluatie van het beleid in de voorafgaande periode wel nuttig is, maar op
zichzelf onvoldoende basis biedt om tot conclusies en aanbevelingen met betrekking tot het
toekomstig beleid te komen. De Rekenkamer heeft daarom in deze situatie gekozen voor
een toekomstgericht normenkader.
Het toekomstgericht normenkader is tot stand gekomen op basis van:
algemene inzichten met betrekking tot de voorwaarden waaronder ouderen in staat
kunnen worden gesteld om zo lang en goed mogelijk zelfstandig te kunnen blijven
wonen;
factoren die specifiek van toepassing zijn voor de gemeente Bergen op Zoom (de
“couleur locale”), te ontlenen aan de documentenanalyse, interviews en in panelgesprekken aangegeven aandachtspunten.
Op basis van het toekomstgericht normenkader is vervolgens beoordeeld in hoeverre in het
nu voorgenomen beleid aan deze normen wordt voldaan.

1.3. Conclusies
Het voor ouderen relevante beleid van Bergen op Zoom in de eerste helft van dit decennium
is met name vastgelegd in het Beleidsplan Wonen 2011-2015, het Convenant Woonservicegebieden (2010) en de Nota Sociaal Domein (2013). In de periode 2010-2015 heeft de
gemeente tevens een aantal belangrijke aanzetten gedaan voor het voor ouderen relevante
beleid in de tweede helft van het decennium. Omdat deze beleidsdocumenten met name
naar de toekomst verwijzen, trekken we daarover conclusies in de paragrafen na de periode
2010-2015.

Periode 2005-2015
Woningvoorraad
Vraag
Het onderwerp “huisvesting, zorg en welzijn” speelt in de gehele periode een rol in de
gemeentelijke beleidsdocumenten. Reeds in 2010 heeft de gemeente met partners
(woningcorporaties, zorg- en welzijnspartijen) een Convenant Woonservicegebieden
gesloten voor 6 gebieden binnen de gemeente. Het Convenant bestaat uit intenties, niet
uit harde, toetsbare resultaten.
In het woonbeleid, dat overigens sterk in het teken staat van de beheersing van de
woningmarktgevolgen van de kredietcrisis, heeft het onderwerp “wonen en zorg” een
duidelijk onderscheiden plaats, zowel wat betreft analyse als wat betreft beleid.
Tussen de gemeente en de corporaties zijn prestatieafspraken gemaakt over de periode
2008-2010 en daarna pas weer vanaf 2014. Dit heeft te maken met het fusieproces
waaruit Stadlander is voortgekomen. De prestatieafspraken 2008-2010 bevatten op het
gebied van ouderen een aantal voornemens en een herbevestiging van bestaand beleid.
Wat betreft de maatschappelijke ondersteuning zien we dat Bergen op Zoom zich in
samenwerking met haar partners in de periode 2010-2015 intensief aan het
voorbereiden is op de komende stelselwijziging, die uiteindelijk in de Wmo 2015 zijn
beslag heeft gekregen. De Nota Sociaal Domein uit 2013 zet hiervoor de kaders, ook op
de gebieden Jeugdzorg en Werk en Inkomen.
Dit sluit aan bij de bij de landelijke omslag in het beleid en denken. Ouderen en andere
zorgbehoevenden zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun woon-zorgsituatie. Het
vergroten van de zelfredzaamheid en het terug kunnen vallen op ondersteuning vanuit
het eigen informele netwerk zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.
Daarnaast heeft de extramuralisering van de zorg verder gestalte gekregen.
Uitgangspunt is dat ouderen met een lichte tot matige zorgvraag niet meer in aanmerking komen voor een verzorgings- of verpleeghuisplaats en dus langer zelfstandig
moeten wonen.
Belangrijk voor de relatie met de onderzoeksvraagstelling is dat in het kader van de
maatschappelijke ondersteuning geen onderscheid wordt gemaakt naar doelgroepen of
leeftijdscategorie. Er wordt slechts één doelgroep onderscheiden: mensen met een
beperking. Er is derhalve geen sprake van een specifiek Wmo-ouderenbeleid.
Aanbod
In het Beleidsplan Wonen 2011-2015 is geen evaluatie van de voorafgaande periode
opgenomen. Het bevat wel het voornemen van een jaarlijkse evaluatie met partners.
Door het ontbreken van prestatieafspraken in de periode 2011-2013 heeft m.b.t. die
periode geen evaluatie en herijking plaatsgevonden.
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Over de ontwikkeling van de Woonservicegebieden in de periode 2010-2015 zijn geen
beleidsdocumenten voorhanden.
In de interviews is aangegeven dat naar aanleiding van het Convenant een plan van
aanpak is opgesteld voor Lepelstraat en deze acties zijn grotendeels uitgevoerd. Jaarlijks
is er contact met partijen in Lepelstraat of er nog behoefte is aan overleg met partijen.
Er zijn tevens verkennende onderzoeken geweest in wijk Oost en de kern Halsteren om
partijen op gebied van wonen en zorg nader bij elkaar te brengen. Realisatie van
woonservicegebieden is echter sterk afhankelijk van de samenwerking tussen zorgorganisatie(s), woningcorporatie en gemeente. Dit is vaak lastig gebleken door verschil
in inzicht en financiële belangen.
De Nota Sociaal Domein geeft aan dat het niet de bedoeling is dat deze geëvalueerd en
waar nodig herijkt zou worden zal worden. De Nota heeft gefungeerd als algemeen kader
en startpunt voor de concretere beleidsontwikkeling op de diverse velden van het Sociaal
Domein. Evaluatie en herijking zijn toebedeeld aan de uitwerkingsplannen, zoals het
Beleidsplan Wmo.
Conform de wettelijke verplichting zijn wel klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.
Het meest recente betreft het jaar 2015. Daaruit blijkt in het algemeen een grote
tevredenheid over het contact met de gemeente en de kwaliteit en de effecten van de
ondersteuning.

Beleidsthema: Actueel, doelmatig en doeltreffend
Het Beleidsplan Wonen 2011-2015 is een directe reactie op de (dreigende) ontwikkeling
op de woningmarkt en was destijds uiteraard actueel. Op het gebied van wonen en zorg
speelde het plan mede in op de eerste ontwikkelingen van de Wmo.
De doelmatigheid van het beleid wonen en zorg in de periode 2011-2015 is niet aan te
geven. De gemeente heeft dat niet gemeten en mede daardoor zijn daarover geen
gegevens voorhanden.
Wat betreft de doeltreffendheid van het beleid is de productie van het aantal
nultredenwoningen in de periode 2011-2015 wat achtergebleven bij de gemiddelde
behoeftegroei zoals die door de provincie voor de langere termijn is berekend. Indien de
thans bestaande plannen echter worden gerealiseerd, wordt die achterstand in de
komende jaren ingelopen.
Door het ontbreken van prestatieafspraken in de periode 2011-2013 was in die periode
geen sprake van actuele afspraken.
De Nota Sociaal Domein 2013 was uiteraard destijds zeer actueel over een heel breed
terrein, zij het dat ouderen niet als aparte beleidscategorie zijn onderscheiden.
De prestaties op het vlak van de Wmo zijn geregistreerd en gemonitord. Een en ander.
heeft met name betrekking op verrichtingen en financiën. Naast de klanttevredenheidsonderzoeken zijn geen beleidsrapportages voorhanden waaruit de
doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid kan worden afgeleid.
Beleidsthema: Wijze van samenwerken
Het Beleidsplan Wonen 2011-2015 is in een interactief traject met diverse partijen tot
stand gekomen. Verder wordt ook met diverse partijen buiten de gemeente
samengewerkt.
Datzelfde geldt voor de Nota Sociaal Domein 2013 en de uitwerking in het Wmo-beleid.
De periode 2010-2014 laat een onderbreking zien in de samenwerking tussen gemeente
en woningcorporaties voor zover die in prestatieafspraken heeft geresulteerd.
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Huidig beleid
Beleidsthema: woningvoorraad
Vraag
De gemeente heeft ten behoeve van het Beleidsplan Wonen 2014-2018 de algemene
woningbehoefte laten berekenen. Deze wijkt in kwantitatief opzicht af van die van de
provincie Noord-Brabant (2014). De gehanteerde methode is voor ons ondoorzichtig en
derhalve lastig te beoordelen. Het Beleidsplan acht de uitkomst realistisch.
De specifieke woningbehoefte van ouderen wordt hierin niet apart onderscheiden.
Bestuurlijk zijn er twijfels bij de provinciale prognose “ouderen en zorg” vanwege de
geconstateerde diffuusheid en veranderlijkheid van de vraag van deze doelgroep.
Aanbod
Woningen voor ouderen krijgen in het Beleidsplan Wonen 2014-2018 op diverse
manieren beleidsmatige aandacht: toevoegen appartementen en nultredenwoningen,
inspelen op lang zelfstandig wonen door realisering voldoende beschermd, verzorgd en
geschikt wonen, invulling geven aan vrijkomende verzorgingshuisplaatsen, aandacht
voor kleinschaligheid woon-zorgcomplexen, handhaving concept woonservicegebieden
en openstaan voor innoverende initiatieven.
De gemeente benadrukt in haar Beleidsplan Wonen 2014-2018 het toenemend belang
van de bestaande woningvoorraad, maar gaat niet in op de betekenis daarvan voor
ouderenhuisvesting, zowel wat betreft de huur- als de koopvoorraad. Dit speelt o.a. bij
herstructurering: in Bergen op Zoom Oost zullen veel mensen moeten (al dan niet
tijdelijk) verhuizen. Hun vertrouwde omgeving verdwijnt hierdoor waardoor het langer
zelfstandig wonen in de knel kan komen.
De gemeente heeft in het Beleidsplan Wonen 2014-2018 haar kwantitatieve en
kwalitatieve woningbouwprogramma neergelegd. Hierin zijn geen specifieke woningen
voor ouderen opgenomen, maar wel nultredenwoningen. Geconcludeerd kan worden dat,
indien het programma wordt gehaald, de door de provincie berekende behoefte tot 2025
kan worden gedekt.
De gemeente heeft wel het Woningbouwprogramma 2015-2025 vastgesteld. Daaruit kan
worden afgeleid dat, als het programma ook daadwerkelijk wordt gehaald, de door de
provincie voor 2025 berekende behoefte kan worden gedekt. Alleen voor “beschermd
wonen” is op basis van het woningbouwprogramma nog aanvullende planvorming nodig.
De gemeente Bergen op Zoom heeft een raming laten maken van het aantal woningen
in de gemeente dat mogelijk aan te passen zou zijn. De raming (doorzonscan) is afgeleid
van een aantal mogelijk relevante objectieve, statistische kenmerken van de
woningvoorraad. De uitkomsten van de scan zijn per wijk/kern gedifferentieerd
beschikbaar. De woningen zelf zijn dus niet onderzocht, noch de leeftijd of de specifieke
situatie van de eigenaren of bewoners. De resultaten geven dus een globaal inzicht,
maar zijn slechts beperkt geschikt voor concrete plannen of handelingen.
De gemeente heeft met Stadlander prestatieafspraken gemaakt voor de periode 20142018: uitgangspunten bij nieuwbouw zijn Woonkeur en Nultreden; alle woningen
geschikt voor mensen mt een beperken krijgen een zorgindicatie; meer nadruk op
verhuizen dan op Wmo-woningaanpassingen. Er zijn geen kwantitatieve afspraken
vastgelegd.
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Woonomgeving – fysiek
-

-

-

Uit de beleidsstukken en interviews blijkt dat (nog) geen concrete consequenties zijn
getrokken uit het langer zelfstandig wonen voor ouderen op het gebied van de fysieke
infrastructuur. Er is geen structureel beleid terzake ontwikkeld.
Het Beleidsplan Wmo 2015-2017 geeft aan dat moet worden bezien in hoeverre nog
voorzieningen getroffen moeten worden om personen met een lichamelijke, visuele of
auditieve beperking gebruik te laten maken van voorzieningen en de openbare ruimte.
De gemeente werkt wel samen met ziekenhuis Bravis aan een keurmerk voor Age
Friendly City. Dit Keurmerk krijgt de gemeente als men voldoet aan bepaalde
voorwaarden m.b.t. toegankelijkheid van de woonomgeving (o.a. openbare ruimte, maar
ook toegang tot gebouwen).

Woonomgeving – sociaal
Woonservicegebieden
Het Beleidsplan Wonen 2014-2018 geeft aan dat het principe van de woonservicegebieden
nog steeds wordt onderschreven, zij het dat de wijk als vastomlijnde geografische eenheid
is losgelaten. Het is echter niet duidelijk hoever de ontwikkeling van de woonservicegebieden
exact gevorderd is. De voorgenomen tweejaarlijkse evaluatie is niet uitgevoerd. Wel heeft
de gemeente jaarlijks gesprekken met de partijen die in Lepelstraat samenwerken. Op
andere plekken lijkt het woonservicegebied minder goed van de grond te zijn gekomen.
Verschil van inzicht, financiële belangen en persoonlijke verhoudingen spelen daarbij een
rol.
De randvoorwaarden voor een woonservicegebied worden ingekaderd door de
detailhandelsstructuurvisie 2016. Deze betreft echter alleen een specifiek deel van de
voorzieningen, n.l. winkels en zakelijke dienstverlening.
Mantelzorgwoningen
Het Beleidsplan Wonen 2014-2018 spreekt zich positief uit over het fenomeen
“mantelzorgwoning”, doch dat wordt daarin niet concreet gemaakt. De vraag blijkt nog
beperkt. Mogelijk heeft dit te maken met de beperkte buitenruimte in het stedelijk gebied.
Waar dat niet het geval is, kan het mantelzorgpunt mogelijk een stimulerende bijdrage
leveren, in de vorm van informatievoorziening.
Steunpunten en aanbod van activiteiten
De gemeente geeft al in de Nota Sociaal Domein het belang hiervan aan en constateert dat
er in de wijken en kernen voldoende plekken zijn die als steunpunten kunnen fungeren. De
gemeente is van oordeel dat de ontmoetingsfunctie zoveel mogelijk moet aansluiten bij het
reguliere verenigingsleven en de bestaande voorzieningen. Zelf wil zij de rol van regievoerder vervullen. Dat houdt in de praktijk vooral in het stimuleren van beheerders om
ontmoetingsfuncties te creëren. Het Beleidsplan Wmo 2015-2017 besteedt weinig aandacht
aan de concrete invulling.
Domotica
In de beleidsstukken van zowel de sector wonen als de sector maatschappelijke
ondersteuning wordt weinig tot geen uitwerking gegeven aan domotica en internetwinkelen.
De gemeente heeft wel het voornemen om meer aandacht te besteden aan domotica, als
belangrijke trend om de komende tijd op in te spelen.
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Woningaanpassingen
Over de sociale voorraad zijn afspraken gemaakt met Stadlander (hoe om te gaan met Wmoaanpassingen). De aanpassing van de particuliere voorraad is slechts in beperkte mate door
gemeentelijk beleid aan te pakken. Het beleid is vooral gericht op voorlichting en stimulering
van de eigenaren. Recentelijk is een mogelijkheid tot financiële ondersteuning ontstaan via
de Svn-Blijverslening1.
Maatschappelijke ondersteuning ouderen
Uitgangspunten
De gemeente gaat ervan uit dat de cliëntondersteuning vanuit het eigen netwerk wordt
geregeld. Lukt dit niet, dan zorgt de gemeente voor onafhankelijke ondersteuning.
Bij maatschappelijke ondersteuning wordt de doelgroep “ouderen” niet onderscheiden.
Informatievoorziening
Voor vragen op het vlak van wonen, welzijn en zorg kunnen inwoners terecht bij het loket
Vraagwijzer (niet specifiek voor ouderen). Het betreft een samenwerking tussen
gemeentelijke diensten, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, woning-stichtingen en vele
anderen. Het doel is om mensen met vragen in de goede richting te wijzen en indien gewenst
te ondersteunen met het doen van aanvragen om veilig en zelfstandig thuis te kunnen blijven
wonen. Er zijn twee fysieke locaties van Vraagwijzer (Bergen op Zoom en Halsteren).
Daarnaast kunnen mensen hun vragen ook per mail en telefonisch aan Vraagwijzer
voorleggen.
Daarnaast ontwikkelen de Brabantse Walgemeenten ontwikkelen samen een Integrale
Toegang tot het Sociale Domein. Dit wordt nog uitgewerkt.
Wijkteams
Het idee van ondersteunende wijkteams is na enige pilots door de gemeente verlaten. Er
kan teruggevallen worden op de reeds in de gemeente samenwerkingsvorm “Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen”. In de panelgesprekken is aangegeven dat dit niet als
optimaal wordt ervaren. Er wordt een integraal overleg tussen alle betrokken zorg- en
welzijnspartijen gemist.
Extramurale ondersteuning
Naast de bestaande gemeentelijke Wmo-taken, zoals hulp in de huishouding, verstrekking
van hulpmiddelen, vervoer, aanbod van welzijnsorganisaties e.d. heeft de gemeente in de
Wmo 2015 extra taken alsmede bezuinigingsdoelstellingen gekregen. Dit heeft geleid tot het
streven naar zoveel mogelijk gebruik van algemene voorzieningen door mensen met een
beperking en dus beperking van de maatwerkvoorzieningen. Ook ziet de gemeente innovatie
als middel om op bezuinigingen in te spelen.

De Blijverslening wordt verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. De lening is bestemd
voor ouderen die woningaanpassingen willen aanbrengen, gericht op het langer zelfstandig wonen,
maar over onvoldoende eigen vermogen beschikken en niet in aanmerking komen voor een extra
hypotheek. Het betreft een revolverend fonds. Bij verkoop van de aangepaste woning ontvangt de
gemeente het geleende bedrag terug en kan het weer gebruikt worden voor een volgende
woningaanpassing.
1
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Evaluatie en herijking
Woonbeleid
Het Beleidsplan Wonen 2014-2018 is een tussentijdse bijstelling ter verwerking van de
tegenvallende woningmarktontwikkelingen die al in het Beleidsplan 2011-2015 werden
gevreesd. In beide beleidsplannen is geen evaluatie van de voorafgaande periode
opgenomen. Het bevat wel het voornemen van een jaarlijkse evaluatie met partners.
In 2016 heeft een extra onderzoek plaatsgevonden in verband met de instroom van
vluchtelingen. De resultaten daarvan zullen worden verwerkt in een algemene bijstelling
van het beleidsplan Wonen in 2017.
Jaarlijks stelt de gemeente het in beginsel op het Beleidsplan Wonen geënte
woningbouwprogramma voor de korte en lange termijn bij.
In de prestatieafspraken met Stadlander is de afspraak opgenomen jaarlijks een
structurele voortgangsrapportage op te leveren. Dat is niet gebeurd. Bij de gemeente
bestaat het voornemen dit in de toekomst zeker te realiseren.
In het najaar van 2016 zullen nieuwe prestatieafspraken worden vastgesteld.
Woonservicegebieden
In het convenant Woonservicegebieden is een tweejaarlijkse evaluatie opgenomen. In de
gemeentelijke jaarbegroting wordt in de periode 2010-2014 kort de ontwikkelingen rond de
woonservicegebieden aangestipt. Hieruit blijkt dat er diverse gesprekken worden gevoerd
met professionals, vrijwilligersorganisaties en bewoners over de behoefte en opzet van de
woonservicegebieden. Informatie over fysieke realisatie van voorzieningen of andere
concrete maatregelen worden niet of nauwelijks benoemd. Vanaf 2015 wordt de voortgang
rond de woonservicegebieden niet meer benoemd in de jaarbegroting.
Wmo-beleid
Het Wmo-beleidsplan 2015-2017 gaat niet in op evaluatie en herijking. De monitoring
die plaatsvindt heeft een beperkt beleidsmatig karakter.
Wel worden jaarlijks achteraf klantevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.
Samenhang, afstemming en samenwerking
De relevante beleidsplannen op het gebied van wonen en zorg zijn alle tot stand gekomen
in nauwe samenwerking en/of interactie met betrokken partijen binnen de gemeente. Voorts
wordt ook regionaal veel samengewerkt in diverse verbanden.
De afstemming en de samenhang tussen het beleidsveld wonen en dat van de
maatschappelijke ondersteuning laat echter nogal te wensen over:
Waar het woonbeleid de doelgroep “ouderen” onderscheidt, gebeurt dat niet op het vlak
van de Wmo. Dat maakt afstemming in eerste instantie al tamelijk lastig.
De beleidsplannen van beide sectoren verwijzen niet of nauwelijks naar elkaar.
De beleidsevaluatie en –herijking vindt in beide sectoren strikt gescheiden plaats.
Dat geldt ook voor onderzoek naar de behoefte en het feitelijk aanbod.
De gemeente heeft veel energie gestoken in de implementatie van de Wmo 2015. De
focus is daardoor sterk gericht geweest op het eigen beleidsterrein en minder op
aangrenzende beleidsvelden.
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Actualiteit, doeltreffendheid en doelmatigheid
-

-

-

Bij de tussentijdse evaluatie van het Beleidsplan Wonen begin 2016 is geconstateerd dat
het plan nog actueel is en realiteitszin heeft, maar dat het tekortschiet wat betreft de
borging van de uitvoering. Eind 2016 wordt een aangepast uitvoeringsprogramma aan
het college voorgelegd naar aanleiding van de aanbevelingen en bevindingen uit de
evaluatie. Daarin worden geen aanpassingen met betrekking tot het thema
‘ouderenhuisvesting’ opgenomen, omdat er geen nieuwe behoeftecijfers bekend zijn. In
2018 vindt een volledige herziening van het Beleidsplan Wonen plaats, waarin zeer
waarschijnlijk de huisvesting van ouderen een nadrukkelijker plaats krijgt. Toekomstig
onderzoek en herziening van beleid rond ouderenhuisvesting wil de gemeente zoveel
mogelijk regionaal oppakken.
Het Beleidsplan Wmo 2015 sluit geheel aan bij de recente wetgeving en is derhalve
actueel. We sluiten echter niet uit dat de implementatie van de afgelopen periode
aandachtspunten heeft opgeleverd, die tot bijstellingen aanleiding kunnen geven.
Om tot uitspraken te komen over doeltreffendheid en doelmatigheid is nodig dat vooraf
meetbare afspraken zijn gemaakt, en op basis van monitoring de resultaten kunnen
worden beoordeeld:
1. Het Beleidsplan 2014-2018 en het daarop gebaseerde Woningbouwprogramma
2015-2025 lijkt op het vlak van de ouderenhuisvesting op het goede spoor te zitten,
gelet op de provinciale behoefteprognose. Alleen ten aanzien van het beschermd
wonen zou een tandje bijgezet moeten worden.
2. De gemeente heeft geen concrete doelen gesteld met betrekking tot het geschikt
maken van bestaande woningen in de particuliere markt, en behoudens de
woningaanpassingen waarvoor een bijdrage is betaald heeft de gemeente ook geen
inzicht in de feitelijke ontwikkelingen. Er is derhalve geen beoordeling mogelijk van
de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid;
3. De gemeente heeft in de afgelopen jaren veel gegevens bijgehouden over de Wmo.
Sinds de invoering van de Wmo 2015 is in het bredere kader van de decentralisatie
een gemeentelijke Monitor Sociaal Domein geïnitieerd. De monitor staat –
logischerwijze – nog in de kinderschoenen. Hij heeft een groei-karakter. Nog niet
alle gegevens zijn beschikbaar. Belangrijker nog in dit kader is dat de ouderen in
de monitor niet als aparte doelgroep worden onderscheiden. Ook op dit onderdeel
is derhalve geen beoordeling mogelijk van de doeltreffendheid en doelmatigheid van
het beleid.

1.4. Aanbevelingen
1. Aandacht voor bestaande woningvoorraad
De gemeente geeft aan dat de bestaande woningvoorraad van steeds groter belang wordt,
maar vertaalt dat niet in termen van ouderenhuisvesting. De realisering van
nultredenwoningen (deels ook geschikt voor ouderen) lijkt vooral een zaak van (al of niet
vervangende) nieuwbouw. Dat blijkt zowel uit het woningbouwprogramma als uit de
prestatieafspraken met de woningcorporatie. De Rekenkamer mist de betekenis van
aanpassing van de bestaande woningvoorraad tot geschikte woningen voor ouderen (dit
betreft geen Wmo-aanpassingen!), in ieder geval waar het huurwoningen van de corporatie
betreft waarover gemeente en corporatie afspraken kunnen maken. De gemeente heeft wel
een analyse gemaakt van de potentieel aan te passen woningvoorraad, zowel in de koopals huursector. Maar de resultaten zijn slechts beperkt geschikt voor concrete plannen of
handelingen en geven voornamelijk een globaal beeld.
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Naast nieuwbouw kunnen dergelijke aanpassingen een belangrijke bijdrage leveren aan het
langer zelfstandig wonen van ouderen; dit mede vanwege het feit dat in dat geval de
(potentieel) ondersteunende sociale omgeving intact blijft.
De Rekenkamer beveelt aan dit onderwerp expliciet aandacht te geven in zowel het
Beleidsplan Wonen 2017 als in de daarop volgende prestatieafspraken.
2. Herstructurering en ouderenhuisvesting
Herstructurering van stedelijke vernieuwingswijken leidt in een aantal gevallen tot de
noodzaak van verhuizen. Ook daardoor kan de ondersteunende sociale omgeving verloren
gaan. Zeker waar het om ouderen gaat, vraagt herstructurering dus om grote aandacht bij
herhuisvesting. Ook dit onderwerp verdient aandacht in het Beleidsplan Wonen 2017 en de
op grond daarvan te maken prestatieafspraken.
3. Eigenaren-bewoners
Omdat de koopwoningen ongeveer de helft uitmaken van de woningvoorraad van Bergen op
Zoom, is ook deze sector een belangrijke bron voor woningaanpassing tot nultredenkwaliteit.
De realisering hiervan is uiteraard veel lastiger dan bij de sociale huurwoningen. Het
gemeentelijk handelen betreft voornamelijk communicatie met de eigenaren-bewoners
teneinde hun bewustwording van de gevolgen van het langer zelfstandig wonen te vergroten.
De Rekenkamer adviseert dit uit te werken in een communicatieplan. Onderwerpen die
daarin een plek kunnen krijgen zijn:
voorlichting over beschikbare financiële ondersteuning (zoals de Blijverslening);
informeren over nieuwe woonvormen op het vlak van wonen met zorg. Bijvoorbeeld
door inspirerende voorbeelden uit den lande bredere bekendheid te geven, of door
informatie te geven over te volgen procedures;
meer bekendheid geven aan de mogelijkheden om knelpunten met betrekking tot de
toegankelijkheid van de woonomgeving bij de gemeente aan te dragen;
informeren over domoticagebruik in de woning en gebruik van internet voor
bijvoorbeeld haal- en bezorgdiensten. Dit kan mogelijk ook een deel van de terughoudendheid wegnemen die een deel van de huidige generatie ouderen soms nog
ervaart bij het gebruik van deze mogelijkheden;
het opstellen van een sociale kaart, in combinatie met in Brabantse Walkader het
project Integrale Toegang Sociaal Domein, dat in Brabantse Walkader wordt
ontwikkeld.
4. Betekenis woonservicegebieden
Uit het onderzoek blijkt dat onvoldoende duidelijk is wat het in 2010 ingezetten beleid inzake
woonservicegebieden heeft opgeleverd. De Rekenkamer vindt een verduidelijking daarvan
op z’n plaats. Gelet op het feit dat de gemeente aangeeft het concept van
woonservicegebieden te willen handhaven, is een duidelijker verband tussen de
aanwezigheid en bereikbaarheid van voorzieningen en het programma van nieuwbouw en
renovatie van nultredenwoningen van groot belang. Ook dit onderwerp verdient een expliciet
plaats in de Woonvisie 2017 en de prestatieafspraken.
5. Doelgroep “ouderen” (niet) onderscheiden in Wmo-beleid
In het Beleidsplan Wmo 2015-2017 worden de ouderen niet als aparte doelgroep benoemd.
Uitgangspunt is dat alle mensen met beperkingen moeten mee kunnen doen. Ook inwoners
op jongere leeftijd kunnen met beperkingen geconfronteerd worden, en aan hen komen
dezelfde rechten toe als aan ouderen met beperkingen. Een risico van deze benadering is
echter dat in het beleid daarmee zodanig van het begrip “ouderen” wordt geabstraheerd dat
ook belangrijke ontwikkelingen binnen die groep niet worden onderkend en gemonitord.
Alleen al op grond van de getalsmatige toename van het aantal ouderen is het van belang
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om (de gevolgen van) deze ontwikkeling in de relevante beleidsdocumenten op te nemen.
Daarbij komt dat overigens ook de omstandigheden in deze levensfase zodanig afwijken van
die van jongere inwoners dat de positie van deze ouderen ook vanuit dat perspectief
aandacht behoeft. Ook de noodzakelijke relatie tussen Wmo-beleid en woonbeleid maakt het
onderscheiden van de doelgroep “ouderen” relevant (zie aanbeveling 6).
De Rekenkamer beveelt aan de doelgroep “ouderen” aparte aandacht te geven bij de
actualisering van het Beleidsplan Wmo en de de Wmo-monitor.
6. Integrale beleidsvorming: wonen, welzijn, zorg
Uitgangspunt in de onderzoeksvraagstelling is dat de mogelijkheid om langer zelfstandig te
wonen de resultante is van een groot aantal samenhangende aspecten. Dat uitgangspunt is
bevestigt in o.a. de panelgesprekken. Het verdient aanbeveling om naar een integralere
aanpak toe te werken van beleid en uitvoering t.a.v. wonen, welzijn en zorg. Dit kan :
Op korte termijn bij de actualisering van het Beleidsplan Wonen in 2017; en
uiteraard ook bij de herijking van het Beleidsplan Wmo 2015-2017, waarvan het
tijdstip nog onbekend is.
Door bij de actualisering van het Wmo-beleid de categorie “ouderen” als aparte
doelgroep te onderscheiden en een bewuste uitgewerkte relatie te leggen met het
woonbeleid (zie ook aanbeveling 5);
Door ook de geschiktheid van het publieke domein voor mensen met een
beperking van structureel beleid en monitoring te voorzien (bijv. bij actualisering
Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2013-2017);
het instellen van een structureel, integraal overleg wonen-welzijn-zorg voor
ouderen, zowel op bestuurlijk- als op uitvoeringsniveau.
7. Bijzondere aandacht voormalige zorgzwaarteklasse 4
Na de invoering van de nieuwe WMO worden geen indicatiestellingen meer toegekend aan
inwoners in de vroegere zorgzwaarteklassen 1 t/m 4. Dat neemt niet weg dat er binnen de
doelgroep (van en jongere en oudere inwoners) wel belangrijke verschillen zijn in de aard
van de beperkingen, met doorwerking op de randvoorwaarden op het gebied van wonen,
woonomgeving, zorg en welzijn.
Geadviseerd wordt om bij de beleidsvorming in het bijzonder aandacht te geven aan de
randvoorwaarden waaraan dient te worden voldaan om ook de inwoners die voorheen in de
zorgzwaarteklasse 4 zouden zijn ingedeeld in staat te stellen om zo lang en goed mogelijk
zelfstandig te blijven wonen.
8. Concretisering beoogde resultaten
Vanuit de gemeente is aangegeven dat de woningvraag van ouderen en zorgbehoevenden
als zodanig “diffuus” “veranderlijk” wordt ervaren, dat behoeftecijfers – zoals o.a. door de
provincie berekend - een grote mate van onzekerheid bevatten. Alhoewel op grond van de
demografische ontwikkelingen aannemelijk is, dat er een aanzienlijke potentiële vraag is
naar een bij de levensfase passende woning en woonomgeving, onderkent ook de
Rekenkamer dat het lastig is om te voorspellen wanneer en in welke vorm deze vraag zich
zodanig voordoet, dat op grond daarvan (investerings)beslissingen genomen kunnen
worden.
Indien echter wordt gewacht tot de vraag zich daadwerkelijk manifesteert, is er een risico
dat voor het realiseren van de benodigde aanpassingen in de woningvoorraad zoveel tijd
nodig is dat niet binnen redelijk korte termijn en binnen de eigen wijk of kern aan de
woonbehoefte kan worden voldaan. De Rekenkamer adviseert daarom een methodiek
waarbij:
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-

-

-

op basis van lange termijn prognoses de potentiële woon- en zorgbehoefte in beeld wordt
gebracht en al randvoorwaarden worden gecreëerd waarbinnen op enig moment de “al
op de plank liggende” plannen daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd;
daarnaast gericht marktonderzoek wordt gehouden waarbij onzekerheden bij de
kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar wonen met zorg in kaart worden gebracht.
Bijvoorbeeld: wat is het effect van de aanwezigheid van verschillende zorg- en
welzijnsdiensten? Wat is de invloed van de toegankelijkheid van de woonomgeving? Wat
is het effect van de strengere toewijzingsregels in de sociale huur. Op basis van deze
onzekerheden kan een bandbreedte binnen de ‘basis-prognose’ worden opgesteld;
op basis van periodieke gesprekken met betrokken partners de actuele situatie en
ontwikkelingen binnen wonen en zorg in beeld worden gebracht, en op grond daarvan
tot concrete uitvoeringsplannen wordt gekomen, bijvoorbeeld in de vorm van jaarlijks
bij te stellen prestatieafspraken met de woningcorporatie.

9. Prestatieafspraken
De gemeente geeft aan dat in de afgelopen jaren geen rapportages zijn samengesteld
waaruit op te maken is in hoeverre de prestatieafspraken met Stadlander zijn gerealiseerd.
De Rekenkamer beveelt aan dat in het vervolg wel te doen en te komen tot jaarlijkse
evaluatie. Dit met het oog op de in punt 8 aangegeven onzekerheden van de behoefte.
Bovendien vraagt de werkwijze bij prestatieafspraken, zoals die is verwoord in de
Woningwet 2015 (“het bod op de woonvisie”), niet alleen om nauwkeuriger afgspraken maar
ook om nauwkeuriger monitoring.
De Woningwet 2015 schrijft verder voor dat ook de woonconsumenten volwaardig partner
zijn bij de prestatieafspraken. De Rekenkamer beveelt aan om te bevorderen dat daarbij ook
het geluid van de oudere huurders wordt ingebracht.
10. Beleidscycli Wonen en Wmo
Met het opnieuw bijstellen van het Beleidsplan Wonen in 2017 wordt het fundament gelegd
voor de beleidscyclus in de komende periode. Met het oog op de kaderstellende en
controlerende rol wordt geadviseerd om met de gemeenteraad afspraken te maken over de
concretisering van de te bereiken resultaten en de monitoring en informatievoorziening aan
de gemeenteraad over de realisatie daarvan.
De Rekenkamer adviseert om gezien de onderlinge samenhang daarbij navenante afspraken
te maken over de beleidscyclus met betrekking tot het WMO-beleid.
11. Verantwoordelijkheden van partijen vastleggen
In de prestatieafspraken is aangegeven dat bewoners zelf verantwoordelijk zijn om het
langer zelfstandig wonen te organiseren. De gemeente en Stadlander hebben daarbij een
faciliterende rol. Wel zijn er een aantal problemen, zoals de verouderde voorraad
verzorgingshuizen waarvoor het belangrijk is dat gemeente, Stadlander en zorgorganisa-ties
afspraken met elkaar maken over het aanbod aan intramurale instellingen en nabijgelegen
nultredenwoningen. Hierbij wordt echter niet aangegeven welke partij waarvoor verantwoordelijk is om deze faciliterende rol te vervullen en knelpunten op te lossen. Een aandachtspunt
is ook of alle betrokkenen daarover dezelfde opvatting hebben, en verantwoordelijkheden
op elkaar zijn afgestemd en gecommuniceerd. Uit de panelgesprekken komt naar voren dat
met name Stadlander en tante Louise-Vivensis hierover van mening verschillen.
Geadviseerd wordt de verantwoordelijkheden van alle partijen met betrekking tot de
huisvesting van ouderen duidelijk vast te leggen, op elkaar af te stemmen en met inwoners
te communiceren.
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2.

Vraagstelling, opzet en procedure

2.1. Vraagstelling
De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van wonen en zorg. Dit heeft, zowel
op rijks- als gemeentelijk niveau, geleid tot het uitgangspunt dat ouderen zo lang en zo goed
mogelijk zelfstandig blijven wonen. Om dit mogelijk te maken is het nodig, dat in voldoende
mate woningen beschikbaar zijn die geschikt zijn voor de huisvesting van ouderen met
verschillende mate van beperkingen. Daarnaast is het ook nodig dat naar behoefte ondersteuning wordt geboden op het gebied van zorg, en ook de woonomgeving en het
voorzieningenniveau aansluiten op de mogelijkheden en beperkingen van de ouderen.
De gemeenteraad van Bergen op Zoom heeft daarom de Rekenkamer West-Brabant
gevraagd om een onderzoek naar het gemeentelijke beleid inzake de huisvesting en leefomgeving van ouderen. Hierbij is de volgende centrale vraagstelling voor het onderzoek
geformuleerd:
´In hoeverre leidt het beleid van de gemeente er toe dat in samenwerking tussen de
gemeente en andere betrokkenen een zodanig samenhangend geheel van huisvesting, zorg,
voorzieningen en leefomgeving tot stand komt dat ouderen nu en in de toekomst in staat
worden gesteld om zelfstandig te kunnen blijven wonen?´
Om tot beantwoording te komen is de centrale vraagstelling uitgewerkt in zeven deelvragen:

1. In hoeverre is beleid gericht op een op ouderen toegesneden woningvoorraad?
2. In hoeverre is het beleid van de gemeente Bergen op Zoom gericht op een voor
ouderen geschikte woonomgeving (fysiek en sociaal)?

3. In hoeverre is het beleid van de gemeente Bergen op Zoom gericht op toereikende
voorzieningen ten behoeve van de maatschappelijke ondersteuning van ouderen?

4. In hoeverre wordt het ouderenbeleid van de gemeente Bergen op Zoom gekenmerkt
door periodieke evaluatie en herijking?
5. In hoeverre is het gemeentelijk ouderenbeleid actueel en doeltreffend?
6. In hoeverre is het gemeentelijke ouderenbeleid doelmatig?
7. In hoeverre wordt het gemeentelijk ouderenbeleid gekenmerkt door samenhang,
afstemming en samenwerking?
Aandachtspunten gemeenteraad
In de voorbereiding van het onderzoek heeft een gesprek plaats gehad met een aantal leden
van de gemeenteraad. Daarin is een aantal aandachtspunten benoemd die aan de orde
dienen te komen:
Hoe ziet het gemeentelijk beleid rond het langer zelfstandig wonen van ouderen eruit?
Wordt daarbij rekening gehouden met demografische trends, de woonvoorkeuren van
ouderen en actuele trends? Kijkt het gemeentelijk beleid verder dan alleen de
huisvestingscomponent (dus ook de openbare ruimte, voorzieningenniveau, welzijn,
etc.)?
Op welke wijze speelt de gemeente in op nieuwe initiatieven op het gebied van langer
zelfstandig wonen (bijvoorbeeld nieuwe woonvormen)? Staat de gemeente open voor
particuliere initiatieven? Waaruit blijkt dat?
Hoe werken partijen samen op het vlak van het langer zelfstandig wonen. Is er sprake
van een spanningsveld tussen bepaalde partijen?
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In bijlage 3 gaan we expliciet in op de vragen die vanuit de Raad bij dit onderzoek zijn
gesteld.

2.2. Werkwijze
Toekomstgericht normenkader
Door de maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en de decentralisaties in het
sociaal domein in het bijzonder zijn de afgelopen jaren belangrijke veranderingen opgetreden
in de positie en taken van de gemeente met betrekking tot de huisvesting van ouderen. Dat
leidt er toe dat evaluatie van het beleid in de voorafgaande periode wel nuttig is, maar op
zichzelf onvoldoende basis biedt om tot conclusies en aanbevelingen m.b.t. het toekomstig
beleid te komen. De Rekenkamer heeft daarom in deze situatie gekozen voor een toekomstgericht normenkader.
Het toekomstgericht normenkader is tot stand gekomen op basis van:
algemene (aan op landelijk niveau uitgebrachte beleidsnota’s en onderzoeksrapportages ontleende) inzichten m.b.t. de voorwaarden waaronder ouderen in staat
kunnen worden gesteld om zo lang en goed mogelijk zelfstandig te kunnen blijven
wonen;
factoren die specifiek van toepassing zijn voor de gemeente Bergen op Zoom (couleur
locale), te ontlenen aan documentenanalyse, interviews en panelgesprekken.
Het onderzoek bestond uit de volgende stappen:

analyse van gemeentelijke beleidsstukken

twee panelgesprekken met zorg- en welzijnspartijen, belangenorganisaties

interviews met wethouders op het thema Wonen en Zorg

schriftelijke vragen aan de gemeente

ambtelijk en bestuurlijk wederhoor
Een nadere toelichting op deze processtappen is terug te vinden in bijlage 1 (onderzoeksverantwoording). Bijlage 2 is expliciet gewijd aan de ervaringen en suggesties uit de
panelgesprekken.

2.3. Opzet rapportage
De Rapportage begint met een schets van de cijfermatige en beleidsmatige context rond het
onderwerp ´Langer Zelfstandig Wonen voor Ouderen´ (hoofdstuk 3). In hoofdstuk 4 gaan
we in op de inhoud van de beleidsnota´s uit de periode 2010-2015.
Hoofdstuk 5 bevat het normenkader dat is opgesteld om te toetsen of het beleid voldoende
is gericht op het scheppen van de randvoorwaarden voor langer zelfstandig wonen door
ouderen. In hoofdstuk 6 beschrijven we in hoeverre het huidige, vigerende beleid aan de
vastgestelde normen voldoet.
Tenslotte zijn in de bijlagen opgenomen: de onderzoeksverantwoording en begripsbepaling,
de ervaringen en de suggesties uit de panelgesprekken, de antwoorden op de vragen van
de Gemeenteraad en de geraadpleegde documentatie.

17

Langer zelfstandig wonen voor ouderen gemeente Bergen op Zoom

3.

Context

In dit hoofdstuk geven we inzicht in de feitelijke situatie rondom het langer zelfstandig wonen
in Bergen op Zoom. Hoe groot is het aandeel ouderen op de totale bevolking in Bergen op
Zoom, zowel nu als in de toekomst? Wat betekent dit voor de benodigde woningvoorraad?
Daarnaast geven we in hoofdlijnen de beleidsmatige context weer. Welke landelijke beleidskaders zijn van invloed op het gemeentelijke beleid?

3.1. Prognoses
Demografische ontwikkelingen
De demografische ontwikkelingen van Bergen op Zoom (en de regio) hebben een grote
invloed op de woningmarkt. De afgelopen 10 jaar is de bevolkingsomvang van Bergen op
Zoom totaal nog in beperkte mate toegenomen (+1%). De groei van het aantal 55-plussers
lag aanzienlijk hoger (+24%).
De bevolking van 45 jaar en ouder was op 1 januari 2015 als volgt over de wijken en kernen
van de gemeente verdeeld:
Figuur 3.1. Gemeente Bergen op Zoom, Verdeling 45-64 jarigen en 65-ers over de wijken
en kernen per 1 januari 2015
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
45 tot 65 jaar

65 jaar of ouder

Bergen op Zoom-Oude stad e.o.

Bergen op Zoom-Oost

Bergen op Zoom-West

Halsteren

Lepelstraat

Bron: Provincie Noord-Brabant (2015).
De vergrijzing van de bevolking zet zich het komende decennium in versterkte mate door:
Het totaal aantal inwoners neemt met ongeveer 900 toe;
Er is sprake van een dubbele vergrijzing: het zijn vooral de 75+-ers die in aantal en
percentage aanzienlijk groeien.
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Tabel 3.1. Prognose bevolkingsontwikkeling gemeente Bergen op Zoom naar leeftijd.
Leeftijd

2016

2021

2026

2016-2026

2016-2026

55-65 jaar

9.560

10.245

10.415

+855

+9%

65-75 jaar

7.910

8.675

8.860

+950

+12%

75-85 jaar

4.055

4.965

6.315

+2.260

+56%

85 jaar e.o.

1.425

1.525

1.825

+400

+28%

Totaal 65+

13.390

15.165

17.000

+3.610

+27%

Bevolking totaal

66.735

67.310

67.650

+915

+1%

Bron: Prognose 2014 Provincie Noord-Brabant.
Ondanks de beperkte groei van het aantal inwoners zal de woningbehoefte in de gemeente
nog toenemen, met ruim 3.000 in 16 jaar. De gemiddelde huishoudensgrootte neemt
immers mede door de vergrijzing af (gezinsverdunning).
Tabel 3.2. Gemeente Bergen op Zoom. Woningbehoefteontwikkeling 2016-2026.
2016
2021
2026
20162026
Woningbehoefte
30.165
31.460
32.335
+2.170

20162026
+7%

Bron: Prognose 2014 Provincie Noord-Brabant.
Woningvoorraad
De toename van het aantal senioren in de gemeente vraagt een verandering in de
samenstelling van de woningvoorraad, met name wat betreft de levensloopbestendigheid.
De woningcorporatie Stadlander is daarin een belangrijke partij. In Bergen op Zoom bestaat
bijna de helft van de woningvoorraad uit huurwoningen, waarvan het merendeel in bezit is
van de corporatie. Zij heeft vaak goed zicht op de levensloopgeschiktheid van haar voorraad.
Over de levensloopbestendigheid van de particuliere woningvoorraad bestaat geen of
nauwelijks inzicht. Dit betreft in belangrijke mate koopwoningen, vooral in Bergen op ZoomWest en in de kernen Halsteren en Lepelstraat.
Tabel 3.3. Gemeente Bergen op Zoom. Woningvoorraad naar eigendom per 1 januari 2015.
Totaal

Koop

Huur

Bergen op Zoom-Oude stad
e.o.
Bergen op Zoom-Oost

4.620

56%

44%

8.530

42%

58%

Bergen op Zoom-West

3.420

66%

34%

Halsteren

5.185

65%

35%

830

62%

38%

29.740

52%

48%

Lepelstraat
Gemeente totaal
Bron: CBS (2016).

Potentieel aan te passen woningen
De gemeente Bergen op Zoom heeft een raming laten maken van het aantal woningen in de
gemeente dat mogelijk aan te passen zou zijn. De raming (doorzonscan) is afgeleid van een
aantal mogelijk relevante objectieve, statistische kenmerken van de woningvoorraad. De
uitkomsten van de scan zijn per wijk/kern gedifferentieerd beschikbaar.
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De woningen zelf zijn dus niet onderzocht, noch de leeftijd of de specifieke situatie van de
eigenaren of bewoners. De resultaten geven dus een globaal inzicht, maar zijn slechts
beperkt geschikt voor concrete plannen of handelingen. De uitkomsten zijn in de volgende
tabel samengevat:
Tabel

3.4. Gemeente Bergen
eengezinswoningen.

Bouwjaar

op

Zoom.

Potentieel

levensloopgeschikt

te

maken

Huur

Koop

Totaal

80

1.635

1.715

1965-1980

475

3.725

4.200

1980 en later

965

4.940

5.905

1.520

10.300

11.820

tot 1965

Totaal

Bron: Gemeente Bergen op Zoom; doorzonscan Laagland Advies (2014)
Bijna 12.000 woningen zijn op basis van dit onderzoek (theoretisch) levensloopgeschikt te
maken. Dat is 40% van de totale gemeentelijke woningvoorraad. De (theoretische)
mogelijkheden zijn vooral in de koopvoorraad groot. De mate waarin de theoretische
mogelijkheden in praktijk worden gebracht, is uiteraard afhankelijk van de eigenaren.
Tabel 3.5. Gemeente Bergen op Zoom. Aantal potentieel levensloopgeschikt te maken
woningen per wijk
Totaal

Koop

Bergen op Zoom-Oude stad e.o.

1.210

17%

Bergen op Zoom Noord

2.510

55%

Bergen op Zoom-Oost

2.730

32%

Bergen op Zoom-West

2.130

61%

Halsteren

2.830

55%

410

49%

11.820

40%

Lepelstraat
Gemeente totaal

Bron: Gemeente Bergen op Zoom; doorzonscan Laagland Advies (2014)
Wat opvalt is dat met name in de Oude Stad en Bergen op Zoom Oost het aandeel
levensloopgeschikt te maken woningen ver onder het gemeentelijk gemiddelde ligt, terwijl
dit juist de wijken zijn die het sterkst vergrijsd zijn (en waar dus de grootste behoefte zou
moeten liggen).
Specifieke woningbehoefte ouderen tot 2025 en 2040
Op basis van de bevolkingsprognoses van de Provincie Noord-Brabant is een raming
opgesteld voor de toekomstige woningbehoefte van ouderen2.

Voor een nadere toelichting op de definities van de verschillende vormen van wonen met zorg: zie
bijlage 1: onderzoeksverantwoording
2
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Tabel 3.6. Gemeente Bergen op Zoom. Ontwikkeling behoefte aan specifieke woonvormen
voor ouderen 2012-2040 (excl. inlopen tekort)
Specifieke woonvorm
Beschermd wonen

2012-2025

2025-2040

+120

+90

-205

+20

Verzorgd wonen

+295

+110

Geschikt wonen

+1.510

+385

Beschut wonen

Bron: Provincie Noord-Brabant.
Het meest opvallend is de groei van de behoefte aan geschikt wonen en, in mindere mate,
verzorgd wonen. Dit laatste heeft vermoedelijk te maken met de verminderde
beschikbaarheid van plaatsen in verzorgingstehuizen, die door de scheiding van wonen en
zorg in belangrijke mate hun capaciteit zullen gaan afbouwen. Dit resulteert in een
toenemende behoefte aan zelfstandige woningen (met zorg en ondersteuning aan huis).
Verder is een toename aan verpleeghuisplaatsen (beschermd wonen) te constateren. Dit
komt doordat met de toename van het aantal ouderen, ook het aantal mensen dat zwaardere
zorg nodig heeft, zal toenemen.

3.2. Randvoorwaarden naar zorgzwaarte
De prognose van de toekomstige opgave aan verschillende woonzorgvormen laat zien dat er
duidelijke verschillen zijn in de woningbehoefte van ouderen / mensen met een
zorgbehoefte. In het kader van het langer zelfstandig wonen is met name van belang welke
randvoorwaarden voor mensen met een lichte zorgvraag van belang zijn. In dit kader is in
2014 (door Rigo) onderzoek uitgevoerd naar de belangrijkste randvoorwaarden per
zorgzwaarte (van 1 tot 4)3, uitgesplitst naar woning, woonomgeving en verdere
ondersteuning. De benodigde randvoorwaarden zijn sterk afhankelijk van de aanwezigheid
van een inwonende mantelzorger.

3

Wij hanteren hier nog de Zorgzwaartecategorieën (ZZP’s), omdat deze via het genoemde onderzoek
een verfijnd beeld geven van de noodzakelijke lichtere zorg. Deze zorgcategorieën worden sinds de
Wmo 2015 niet meer gehanteerd, maar geven wel een beeld van de diversiteit van de groep met een
lichte zorgvraag die niet meer in aanmerking komt voor intramurale huisvesting.
ZZP 1: verminderd sociaal redzaam, ZZP 2a: beginnende psychogeriatrische problematiek, ZZP 2b:
verzorging bij somatiek, ZZP 3: intensieve verzorging bij somatiek, ZZP 4a: Matige psychogeriatrische
problematiek, ZZP 4b: Ernstige zintuiglijke beperkingen i.c.m. fysieke beperkingen, ZZP 4c:
Psychiatrische problematiek i.c.m. fysieke beperkingen.
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Figuur 3.2: Randvoorwaarden langer zelfstandig wonen per ZZP (met inwonende
mantelzorger)

Figuur 3.3: Randvoorwaarden langer zelfstandig wonen per ZZP (zonder inwonende
mantelzorger)

Bron: Rigo (2014).
Zodra er geen sprake is van een inwonende mantelzorger (bijvoorbeeld de partner of een
van de kinderen), neemt het aantal randvoorwaarden om zelfstandig te kunnen blijven
wonen toe. Dat geldt vooral voor de doelgroep ZZP 2 t/m 4.

Voor de groep met de lichtste zorgvraag (ZZP 1) gelden de minste randvoorwaarden.
Voor hen is vooral de toegankelijkheid van woning en woonomgeving belangrijk. Bij de
woonomgeving gaat het met name om de sociale veiligheid (voldoende verlichting),
autoluwe straten, stroeve bestrating, rollatorhellingen en bankjes om uit te rusten.
Verder kunnen zij nog goed zelfstandig in de wijk wonen.

Bij ZZP 2 is er een duidelijk verschil tussen beginnende psychogeriatrische problematiek
(2a) en beginnende somatiek (2b). De doelgroep ZZP 2a heeft behoefte aan een
duidelijke structuur en een vertrouwde woonomgeving. In deze beginnende fase zal deze
doelgroep daarom zelden uit de vertrouwde omgeving verhuizen. Het is vooral belangrijk
dat er mensen in de nabijheid zijn die een oogje in het zeil houden. Ontmoeting en
activiteiten zijn wenselijk en kunnen voor een vorm van dagstructuur zorgen. Omdat
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deze groep minder vaak zelfstandig de deur uitgaat, is toegankelijkheid in de woning
belangrijker dan de woonomgeving. Bij de doelgroep ZZP 2b is toegankelijkheid van de
woonomgeving wel belangrijk. Voor beide groepen geldt dat bij afwezigheid van een
mantelzorger alarmopvolging voor eventuele noodsituaties aanwezig is.
Bij ZZP 3 gaat het om mensen met behoefte aan intensieve verzorging bij somatische
problematiek. Te denken valt aan mensen met COPD of hartfalen. Bij het ontbreken van
een mantelzorger is het van belang dat zorg en ondersteuning voortdurend in de
nabijheid zijn. Hulpmiddelen in de woning en/of nultredenwoning zijn gezien de
zorgzwaarte van groot belang. Een toegankelijke woonomgeving weegt doorgaans
minder zwaar gezien de geringe mobiliteit van deze groep.
De doelgroep ZZP 4 vormt de groep met de zwaarste zorgvraag die nog zelfstandig dient
te wonen. Vooral bij ZZP 4a (matige psychogeriatrische problematiek) spelen (door het
ontbreken van een inwonende mantelzorger) veel randvoorwaarden mee. Ook hierbij
geldt dat als er sprake is van dementie, verhuizing niet voor de hand ligt. De zorgbehoevende kan zich nauwelijks meer aanpassen aan een nieuwe woonsituatie. Bij ZZP
4b gaat het vaak om zintuiglijke beperkingen (zoals visuele beperkingen). Voor hen is
met name een aangepaste woning van belang. Het is een doelgroep die meestal alleen
onder begeleiding naar buiten gaat. Nabijheid van voorzieningen of goed vervoer is dan
belangrijk. Ongeplande hulp is nodig voor onvoorziene gebeurtenissen die een
alleenwonende zorgvrager zelf niet kan oplossen. Alarmopvolging binnen 20-30 minuten
is vaak voldoende. Bij ZZP 4c gaat het om mensen met langdurige psychiatrische
problematiek, gecombineerd met ouderdomsbeperkingen. Belangrijk is dat zij 24 uur per
dag een beroep kunnen doen op iemand. Deze doelgroep heeft doorgaans weinig
belangstelling om deel te nemen aan activiteiten. Voorzieningen hoeven niet heel dichtbij
te zijn. Belangrijker is dat er iets georganiseerd wordt zodat de zorgvrager niet
vereenzaamt.

Bereikbaarheid zorg- en winkelvoorzieningen
Verder geeft het Rigo-onderzoek aan dat met name voor de doelgroepen met (beginnende)
somatiek zorg- en winkelvoorzieningen goed bereikbaar moeten zijn. Bij psychogeriatrische
problematiek ligt dit anders, omdat zij doorgaans alleen onder begeleiding nog de deur uit
gaan.

3.3. Beleidscontext
Decentralisatie
De gemeente heeft recentelijk een groot aantal nieuwe taken gekregen op basis van de
Jeugdwet, de Participatiewet (werk en inkomen) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(Wmo). Diverse delen van de Wmo zijn al eerder naar de gemeente overgeheveld en in 2015
is e.e.a. afgerond.
Wmo
De Wmo 2015 is het voorlopige sluitstuk van een al jaren durende discussie over de
extramuralisering en de wens de huisvesting en de zorg in afzonderlijke financieringsstromen
onder te brengen (scheiding van wonen en zorg). De Wmo 2015 dient in relatie te worden
gezien met de afbouw van de AWBZ, waarbij ook de zorgverzekeraar (onder de
Zorgverzekeringswet) en het Zorgkantoor (onder de Wet Langdurige Zorg) nieuwe taken
hebben gekregen. Het schema op de volgende pagina geeft de veranderingen weer:
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Bron: Gemeente Bergen op Zoom, Beleidsplan Sociaal Domein 2015 t/m 20174
Herziene Woningwet
In 2015 is de herziene Woningwet van kracht geworden. Deze wet geeft duidelijke kaders
voor het werkterrein van woningcorporaties. Daarnaast geeft de Woningwet kaders voor de
samenwerking tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties bij het maken van
prestatieafspraken. Daarin is het onder andere belangrijk dat de gemeente duidelijk haar
zienswijze over de rol van de corporatie in de Woonvisie beschrijft. Dit geldt bijvoorbeeld
voor het thema ‘ouderenhuisvesting en wonen met zorg’. Dit betekent overigens niet dat de
gemeente verplicht is om in haar Woonvisie een zienswijze over deze en andere thema’s op
te nemen. Maar om invloed uit te kunnen oefenen op de rol van de corporatie is een heldere
en zoveel mogelijk concrete beschrijving van hoe de gemeente de opgave van de corporatie
ziet, wel belangrijk.

3.4. Nieuwe ontwikkelingen
Nu de extramuralisering van de zorg grotendeels uitgekristalliseerd is, zijn veel gemeenten,
corporaties, zorgaanbieders en particuliere ontwikkelaars actief om te kijken hoe het langer
zelfstandig wonen het best kan worden vormgegeven. Een aantal voorbeelden:

Blijverslening. Deze lening is gericht op oudere woningbezitters die hun woning willen
aanpassen, maar daarvoor te weinig financiële middelen hebben. Bovendien krijgen
ouderen van banken vaak geen hypotheek meer, ook al is de woning (bijna) helemaal
vrij van hypotheek. Na overlijden of opname in het verpleeghuis kan de lening worden
Ook de gemeente heeft een taak bij de persoonlijke verzorging, namelijk voorzover die samenhangt
met de behoefte aan begeleiding. Die is niet expliciet in het schema opgenomen. Persoonlijke
verzorging op grond van de Zvw is aan de orde bij een behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog
risico daarop.
4
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afgelost vanuit de verkoopopbrengsten. Net als bij de Starterslening staat de gemeente
garant.
Nieuwe woonvormen. In den lande komen verschillende nieuwe woonconcepten op die
zich richten op ouderen die langer zelfstandig wonen, zoals:
- Meergeneratiewoningen. Woningen die onder één dak huisvesting bieden aan
meerdere generaties, meestal uit een familie. Zowel jong als oud kunnen elkaar
helpen. De oudere bewoners letten op huisdieren of kleinkinderen als de ouders
overdag werken. De jongere bewoners ondersteunen oudere bewoners waar nodig
bij het huishouden. Het kan hierbij gaan om nieuwe woningen, maar ook om splitsing
van bestaande woningen.
- Meegroeiwoningen. Een woning die modulair is ontworpen, zodat het gefaseerd
kan worden gebouwd. Het huis ‘groeit mee’ met de huishoudensituatie van de
bewoners. Zo is er ruimte om op de begane grond in een latere fase een extra
badkamer en/of slaapkamer te realiseren. Doordat aanbouwmogelijkheden van
tevoren zijn uitgedacht hoeven eigenaren geen onnodige sloop- en verbouwkosten
te maken en maar eenmaal een architect te betalen.
- Moderne hofjes. Ouderen wonen samen rondom een beschutte binnenplaats.
Privacy en wooncomfort staan centraal in een veilige en afsluitbare hof. Ieder heeft
een eigen voordeur, inpandige berging, terras, zolder en eigen afsluitbare schuur op
het terrein. Door de gemeenschappelijke ruimte en tuin is er de mogelijkheid voor
ontmoeting, zonder dat dit verplicht wordt gesteld. Wel organiseren de bewoners
samen het onderhoud, de zorg en de energie.
- Thuishuis. Ongeveer vijf tot zeven bewoners wonen in een huis van 400-450 m2,
gelegen op een locatie waar mensen op loopafstand de boodschappen kunnen halen.
Iedere bewoner heeft een eigen (kleine) woonkamer, slaapkamer, badkamer en
pantry. Men deelt de keuken, een gemeenschappelijke woonkamer, een hobbyruimte
en een logeerkamer. Als het nodig is, kan er zorg geregeld worden. In principe wonen
de mensen zelfstandig. Het is zodanig ingericht dat bewoners maximaal uitgenodigd
worden activiteiten te ondernemen. Het is met name gericht op ouderen die niet
alleen willen wonen of dreigen te vereenzamen.
- Gestippeld / harmonicawonen. Hierbij gaat het om een woongroep van ouderen
of andere groepen met een zorgvraag die gespreid (gestippeld) of geclusterd binnen
een groter appartementencomplex wonen. Er is een gemeenschappelijke ruimte
aanwezig, er worden activiteiten samen ondernomen en mensen zorgen voor elkaar.
Maar doordat men onderdeel is van een grotere gemeenschap is er geen last van te
sterke sociale controle en ontmoet men ook andere mensen.
Woonadviseurs: In steeds meer gemeenten zal –gezien de geringe nieuwbouwmogelijkheden- de focus liggen op het aanpassen van de bestaande woningvoorraad.
Bewustwording bij particuliere woningeigenaren is daarbij belangrijk. Zo kunnen ouderen
/ mensen met een lichte zorgzwaarte in verschillende gemeenten een afspraak maken
met een woonadviseur / wooncoach die bij hen langs komt om te kijken welke woningaanpassingen wenselijk zijn en welke lokale voorzieningen aanwezig zijn (zoals bijv. de
Blijverslening) om het langer thuis wonen mogelijk te maken. Daarbij is samenwerking
met betrokken zorg- en welzijnsorganisaties belangrijk, zodat de adviseur de juiste
adviezen kan geven, passend bij de specifieke zorgbehoefte. Verder is samenwerking
met (het liefst) lokale aannemers/installatiebedrijven belangrijk. Na gesprekken kunnen
mensen zo nodig aangespoord worden bij de vervolgstap om woningaanpassingen te
realiseren.
Flexibel zorgvastgoed. Doordat mensen met een lichte zorgvraag niet langer in
aanmerking komen voor een intramurale woonvorm, is de kans aanwezig dat –bij een
te beperkt aantal mensen met een zware zorgvraag- een deel van het intramurale zorg-
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vastgoed leeg komt te staan. Op dit moment geldt dat vooral voor verzorgingshuisplaatsen. Maar ook een deel van de verpleeghuiscapaciteit in Nederland heeft
hiermee te maken. In veel gemeenten kijken gemeenten en eigenaren van het vastgoed
naar de mogelijkheden om dit vastgoed flexibel in te zetten. Door kamers /
appartementen in het complex zodanig in te richten dat er met enkele eenvoudige
aanpassingen een intramurale plaats kan worden omgezet tot een zelfstandige
wooneenheid en andersom. Belangrijk is daarbij dat het zorgvastgoed dusdanig
aantrekkelijk is (of wordt gemaakt) dat ouderen bereid zijn hun zelfstandige woning te
verlaten voor een woonruimte in een complex.
Zorgcoöperaties. Hierbij gaan bewoners zelf een collectief vormen en samen investeren
om zorg- en welzijnsdiensten op te zetten / te behouden in hun wijk of dorp. Deze
investering kan financieel zijn (waardoor men diensten van professionele organisaties
kan financieren), maar ook organisatorisch (zodat men zelf als vrijwilliger voorzieningen
in stand houdt of ondersteuning aan ouderen biedt).
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4.

Ouderenbeleid 2010-2015

Het voor ouderen relevante beleid van Bergen op Zoom in de eerste helft van dit decennium
is met name vastgelegd in de volgende beleidsdocumenten:
-

Prestatieafspraken 2008-2011
Convenant Woonservicegebieden (2010)
Beleidsplan Wonen 2011-2015
Nota Sociaal Domein (2013)

In dit hoofdstuk bespreken we de inhoud van deze nota’s en de mate waarin zij inspeelden
op het langer zelfstandig wonen van ouderen. Bij de bespreking van de nota´s voegen wij
voorzover van toepassing de resultaten in van de (panel)gesprekken en interviews.
In de periode 2010-2015 heeft de gemeente tevens een aantal belangrijke aanzetten gedaan
voor het voor ouderen relevante beleid in de tweede helft van het decennium: het
Beleidsplan Wonen 2014-2018, de Prestatieafspraken 2014-2018, het Integraal Beleidsplan
Openbare Ruimte 2014-2017 en het Beleidsplan Wmo 2015-2017. Omdat deze
beleidsdocumenten met name naar de toekomst verwijzen, behandelen we die niet hier,
maar in hoofdstuk 6 “het beleid getoetst”. Daarmee geven wij uitwerking aan het
toekomstgerichte karakter van het voorliggende onderzoek.

4.1. Prestatieafspraken 2008-2011
In 2008 hebben de drie corporaties die later zijn gefuseerd tot Stadlander (Castria,
Soomland, Wonen West-Brabant) prestatieafspraken gemaakt met de gemeente Bergen op
Zoom. De daarin opgenomen afspraken omtrent ouderenhuisvesting hebben vooral het
karakter van voornemens. Een aantal voorbeelden:
1. “om te komen tot adequate definities op het gebied van wonen en zorg”,
2. “om te komen tot inventarisatie en beleid inzake stallingsplaatsen voor scootmobielen”,
3. “om de woonzorgzonering samen in te gaan vullen” en
4. “om de bestaande afspraken in het kader van de stadsvernieuwing na te komen”.
In de periode 2011-2013 waren er geen prestatieafspraken tussen corporatie en gemeente.
Per 1 januari 2011 is een besluit genomen tot het fuseren van de drie toen in de gemeente
werkzame woningcorporaties. In 2011 en 2012 heeft het integreren van de drie organisaties
tot Stadlander prioriteit gekregen. In 2013/2014 zijn vervolgens de nieuwe prestatieafspraken voorbereid, met name op basis van het Beleidsplan Wonen 2014-2018. Hierop
gaan wij in hoofdstuk 6 in, evenals op het Beleidsplan 2014-2018 zelf.

4.2. Convenant Woonservicegebieden (2010)
Totstandkoming convenant
Het Convenant Woonservicegebieden uit 2010 vormt een nadere aanscherping van de
gemeentelijke visie op uit de nota Voor(uit)zien in voorzieningen. Daarin werden 11
woonervicegebieden aangewezen (binnen stedelijk gebied 5.000 tot 10.000 inwoners per
gebied; daarbuiten 4.000 tot 7.000 inwoners per gebied). Daarin is ook aangegeven over
welke basisinfrastructuur elk woonservicegebied zou moeten beschikken:
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Sociale basisinfrastructuur per woonservicegebied (Voor(uit)zien in voorzieningen, 2008)











Dagelijkse levensbehoeften
Postagentschap / pinautomaat
Wijkagent
Vrijetijdsvoorzieningen
Wijkcommissie, Wijktafel, Wijkmanager, Wijkaccommodatie
Samenlevingsopbouw / agogisch werk
Buurtpreventieteam
Openbaar vervoer
Huisarts, Apotheek, Tandarts, Fysiotherapeut

In de nota wordt aangegeven dat de sociale infrastructuur het sterkst is ontwikkeld in Bergen
op Zoom Centrum en het zwakst in halsteren Noor den Lepelstraat.
Vanaf 2009 heeft de gemeente Bergen op Zoom uitvoering gegeven aan de door de Raad
vastgestelde beleidsnota’s “Voor(uit)zien in voorzieningen” en “Wonen in relatie met welzijn
en zorg”. Het convenant is in samenwerking met diverse maatschappelijke partijen, zoals
woningcorporaties, welzijnsaanbieders en zorgaanbieders in 2010 tot stand gekomen. De
Raad heeft voor de uitvoering van het convenant in 2010 middelen ter beschikking gesteld.
In het Raadsvoorstel wordt een woonservicegebied omschreven als “een gebied waarin een
samenhangend pakket van welzijn, zorg en wonen is gerealiseerd. Het is een gebied waar
het voor iedereen, jong en oud, al dan niet met een zorgbehoefte aangenaam wonen en
leven is.”(…)”De gemeente Bergen op Zoom wil ervoor zorgen dat in alle
woonservicegebieden een sociale basisinfrastructuur aanwezig is. Dit zijn voorzieningen die
in elk gebied voor alle inwoners beschikbaar moeten zijn. Daarnaast zal er per woonservicegebied een sociale infrastructuur voor ondersteuning en zorg moeten zijn.”
Met de ter beschikking gestelde gelden werd beoogd binnen de toenmalige collegeperiode te
starten met de ontwikkeling van 6 woonservicegebieden: Borgvliet, Gageldonk-West,
Lepelstraat, Halsteren-Zuid, Halsteren-Noord en een nog nader te bepalen gebied. Daarmee
is het aantal woonservicegebieden naar beneden bijgesteld ten opzichte van de nota
Voor(uit)zien in Voorzieningen (destijds 11 beoogde gebieden).
De afspraken in het convenant hebben merendeels het karakter van intenties en
inspanningsverplichtingen, en niet van harde, toetsbare resultaten. Zo staat in het convenant
bijvoorbeeld: “de gemeente spant zich in om de voorwaarden te scheppen om te komen tot
een adequate woningvoorraad in de woonservicegebieden”(artikel 6.d); en: “corporaties
spannen zich in om het aantal kleinschalige woonvormen te vergroten op locaties in de
woonservicegebieden”(artikel 6.e).
Ontwikkeling uitvoering convenant
In ons onderzoek zijn geen inhoudelijke evaluaties aangetroffen, waaruit blijkt hoe de
ontwikkeling van woonservicegebieden is verlopen. De stand van zaken anno 2015 is
daarmee niet vast te stellen. Wel vermeldt het Beleidsplan Wonen 2014-2018 dat “het
concept van de woonservicegebieden nog steeds overeind (staat), namelijk een samenhang
aanbrengen tussen woningen, voorzieningen, zorg en welzijn”(p.15). Daarnaast is de
geografische schaal waarop de sociale basisinfrastructuur gerealiseerd moet worden, in de
loop der jaren losgelaten. Hierop komen wij in hoofdstuk 6 terug.
In de interviews gaf de gemeente aan dat in Lepelstraat in 2011 een plan van aanpak is
opgesteld. Daarin is aangegeven dat de implementatie eind 2013 gereed zou zijn. Uit de
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stand van zaken anno 2013 blijkt dat (mede door veranderde omstandigheden5) niet alle
voornemens zijn gerealiseerd, hetgeen niet per definitie een probleem behoeft te zijn. De
gemeente heeft jaarlijks contact met de lokaal samenwerkende partijen over de voortgang
van het woonservicegebied en eventuele aandachtspunten. In andere wijken / kernen lijkt
de voortgang minder ver te zijn gevorderd. Hierbij speelt ook mee dat zorgpartijen,
corporatie en gemeente niet altijd op een lijn zitten, zowel inhoudelijk als qua financieel
belang.
In de jaarlijkse gemeentelijke begroting wordt in de jaren 2010 t/m 2014 kort ingegaan op
de stand van zaken rondom de woonservicegebieden. Er wordt vooral melding gemaakt van
diverse gesprekken tussen professionele organisatie, vrijwilligersorganisaties en bewoners
in de aangewezen gebieden om scherp te krijgen waar behoefte aan is. Toelichting over
fysieke realisaties of concrete projecten worden zelden benoemd. In de jaarrekeningen van
2015 en 2016 wordt de voortgang rond de woonservicegebieden niet meer aangestipt.

4.3.

Beleidsplan Wonen 2011-2015

Algemene uitgangspunten
Het Beleidsplan Wonen 2011-2015 voorziet op hoofdlijnen in voortzetting van het huidig
volkshuisvestingbeleid, maar wil daarbij inspelen op twee belangrijke ontwikkelingen:
op korte termijn: de beheersing van de gevolgen van de krediet- en economische crisis
op de woningmarkt; gevolgen waarvan de tijdsduur en de ernst toen nog niet ten volle
bekend waren;
op de lange termijn: rekening houden met toekomstige bevolkingskrimp.
In verband met de actuele woningmarkt biedt het beleidsplan een kader dat zich richt op:
een nieuwe werkwijze waarmee op een nieuwe actualiteit van een vragersmarkt kan
worden ingespeeld;
een kwantitatieve eindvoorraad van ca. 32.800 woningen en beheersing van de
planologische toename;
meer maatwerk naar de woonconsument.
Woningbouwprogramma
In het beleidsplan is het volgende woningbouwprogramma voor de lange termijn opgenomen:

Te noemen zijn: het gewijzigd beleid in de zorgwereld, de verkoop van de Lepelaar, het onzeker
worden van de Plusbus, de positie van de buurtsuper en het inkaderen van maatregelen in het
gemeentelijk niveau.
5
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Tabel 4.1. Gemeente Bergen op Zoom. Woningbouwprogramma 2010-2030

Bron: Beleidsplan Wonen Bergen op Zoom 2011-2015
Voor de kortere termijn is een tempo van 225 woningen per jaar voorzien. Wat betreft de
kwalitatieve woningvoorraadontwikkeling zijn in het beleidsplan de volgende voor ouderen
relevante zaken vastgelegd:
Grondgebonden versus gestapeld

Deze relatief kleine verschuiving van 1% op de lange termijn betekent wel een toename van
1.400 gestapelde woningen. Over de ontwikkeling van het aantal grondgebonden nultredenwoningen laat het beleidsplan zich (kwantitatief althans) niet uit.
De gegevens over de tussen 2011 en 2016 gerealiseerde nultredenwoningen (grondgebonden en gestapeld) en de woningbouwplannen vanaf 2016 tot 2025 geven aan dat de
gemeente een aanzienlijke inspanning doet om het aantal nultredenwoningen te vergroten.
In de periode 2011 t/m 2015 zijn 328 nultredenwoningen gerealiseerd (46% van de
totale woningproductie)
Voor de periode 2016 t/m 2025 staan er 900 op het programma (39% van de beoogde
woningproductie).
Dit betekent dat er in de periode 2011 t/m 2025 goede mogelijkheden bestaan om in
totaal ruim 1.200 (328 + 900) nultredenwoningen te realiseren. De bovengenoemde
toename van 1.400 woningen tot 2030 lijkt dus haalbaar.
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Specifieke ouderenhuisvesting
Het beleidsplan citeert met instemming de hiernaast geplaatste tekst over de groeiende
diversiteit van de groep “ouderen”:

Verder stelt het plan: “Om de groeiende groep senioren in de toekomst ruimte te bieden,
moet nu al ingespeeld worden op voldoende adequate huisvesting.
Een deel van de senioren is onvermijdelijk aangewezen op intramurale zorg.
Daarnaast is, passend bij de tijdgeest van individualisme en zelfredzaamheid, aandacht
nodig voor woonvormen die daar op inspelen. De gemeente heeft met de eerder
gepubliceerde notities “Lokaal Sociaal Beleid”, “Voor(uit)zien in Voorzieningen” en
“Wonen in relatie met welzijn en zorg”(2010) haar visie op dit thema uiteengezet. De
notitie “Lokaal Sociaal Beleid” stelt de burger centraal en formuleert initiatieven die
moeten leiden tot netwerken en organisatiestructuren waardoor diensten en
voorzieningen ten behoeve van de burger zo optimaal mogelijk kunnen functioneren. De
notitie “Wonen in relatie met welzijn en zorg” voorziet in een uitwerking van het Lokaal
Sociaal Beleid op het gebied van wonen en de fysieke omgeving daaromheen. Daarmee
wordt beoogd de regierol van de gemeente vorm te geven. De nota Voor(uit)zien in
voorzieningen (2008) beschrijft de gemeentelijke visie op de sociale infrastructuur
(bestaande uit fysieke voorzieningen, diensten en netwerken). Hierin wordt aangegeven
welke basisvoorzieningen in elk woonservicegebied aanwezig zouden moeten zijn.
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De aan zorg gerelateerde woonvormen die hierin zijn opgenomen, zijn te typeren als :

De gemeente richt zich primair op het realiseren van voldoende verzorgd en geschikt wonen.
Het beleidsplan geeft aan dat voor het realiseren van deze zorggerelateerde woningen niet
alleen de woningcorporatie, maar ook de particuliere projectontwikkelaar en institutionele
beleggers zullen worden aangesproken.
Primaire taak voor de zorginstellingen is het realiseren van voldoende intramurale zorg bij
voorkeur in kleinschalige woonprojecten.
In het in 2010 gesloten convenant inzake woonservicezones (zie onder) hebben de
corporaties, zo stelt het beleidsplan, hun medewerking aan bovengenoemde taak
uitgesproken.
Het Beleidsplan raamt de behoefte aan specifieke woonvormen voor ouderen als volgt:
Tabel 4.2. Gemeente Bergen op Zoom. Behoefte aan specifieke woonvormen voor ouderen
in 20156

Bronnen: Bergen op Zoom, Beleidsplan Wonen 2011-2015 (cijfers van ABF Research en
Provincie Noord-Brabant)

* Basisvariant: uitgangspunt zijn reguliere demografische ontwikkelingen, verhoogd met inhaalslag
om huidige tekorten weg te werken.
** Plusvariant: Basisvariant + de effecten van (een verregaande) extramuralisering, van plaatsen in
de verzorgingstehuizen en van plaatsen in de gehandicaptensector en GGZ.
6
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Om een kwaliteitsslag in de bestaande huisvesting (en dienstverlening) te bereiken, willen
de grotere instellingen gaan deconcentreren naar bestaande en nieuw te bouwen
woonwijken. Dit zal gebeuren door het realiseren van kleinere eenheden in de wijk met veelal
een zorgsteunpunt in de directe omgeving. Behalve dat hiermee een betere woonkwaliteit
voor betrokken kan worden geboden, is het tevens mogelijk om van hieruit extramurale
diensten aan te bieden. Daarnaast willen de instellingen komen tot kwaliteitsverbetering op
bestaande locaties (upgraden).
Door de stelselwijziging in de zorg zijn de verhoudingen thans uiteraard anders komen te
liggen. Verzorgd wonen wordt niet meer onderscheiden c.q. wordt geheel afgebouwd.
Beschermd wonen is nog de enige intramurale vorm.
Uit de woningbouwcijfers van de gemeente blijkt niet dat de geconstateerde behoefte in de
periode 2011-2015 is ingelopen. Wat betreft het geschikt wonen heeft de gemeente wel
vorderingen gemaakt.
Zoals hierboven is aangegeven, zijn er in de periode 2011-2015 328 levensloopbestendige
woningen bijgekomen (46% van de totale woningproductie in een tijd van grote crisis in de
woningbouw), terwijl er tot 2025 nog 900 gepland zijn.
Of hiermee zowel de achterstand kan worden weggewerkt als de groei in de behoefte kan
worden bijgehouden, is niet goed vast te stellen. Het gaat alleen om nieuwbouwcijfers.
Aanpassingen van bestaande woningen in huur en koop zijn in de berekeningen niet
meegenomen. Bovendien is het de vraag in hoeverre de provinciale schatting van het
aanbod, zoals weergegeven in tabel 3.2 correct is. Wel heeft de gemeente met de uitgevoerde “doorzonscan” (zie tabel 3.5) voor elke wijk en kern inzichtelijk hoe groot de
potentiele aanpasbaarheid de bestaande huur- en koopwoning voorraad is. Daarmee wordt
duidelijk hoeveel woningen in potentie zijn aan te passen tot nultredenwoning. Die potentie
is groot. Het hangt uiteraard van de eigenaren af in hoeverre die potentie ook gerealiseerd
wordt.

4.4.

Nota Sociaal Domein (2013)

Gemeenten zijn al sinds 2007 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Bergen op Zoom heeft, voortbouwend op de
Kadernota Wmo uit 2005, het Beleidsplan Wmo 2008-2012 uitgebracht. Kern hiervan is de
doelstelling: “De gemeente Bergen op Zoom wil - uitgaande van de zelfredzaamheid en eigen
verantwoordelijkheid van de burger- het wonen, werken, leren en recreëren voor alle burgers
in een sfeer van welbevinden en veiligheid bevorderen door:
de sociale samenhang te versterken;
maatschappelijke participatie te bevorderen;
achterstanden te bestrijden en te voorkomen.
Deze algemene doelstelling wordt uitgewerkt voor de toen nog geldende 9 prestatievelden.
In de eerste helft van het huidige decennium is de gemeentelijke verantwoordelijkheid sterk
uitgebreid, niet alleen op het gebied van de Wmo, maar ook op het terrein van de Jeugdzorg
en Werk en Inkomen.
Als uitwerking van het collegeprogramma “iedereen doet mee” heeft Bergen op Zoom in
2013 de Nota Sociaal Domein tot stand gebracht, in samenwerking met inwoners en
professionele en maatschappelijke organisaties. De Nota markeert de inzet van “de
Kanteling”7 en bestrijkt het brede terrein van “opgroeien & ontwikkelen”, “gezondheid &
Onder de Kanteling wordt verstaan de beweging waarbij de zelfredzaamheid van de burger voorop
staat alvorens een beroep wordt gedaan op zorg- en welzijnsvoorzieningen.
7
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maatschappelijke ondersteuning” en “werk, inkomen & vrije tijd”, vooruitlopend op de
wetgeving in de jaren daarna.
Kernpunt bij de Kanteling is de eigen kracht van het individu en van de samenleving. In de
Nota geeft de gemeente aan dat, daar waar individuen onvoldoende eigen kracht kunnen
opbrengen, vrijwilligers en mantelzorgers in eerste instantie in zullen moeten springen. De
gemeente faciliteert dit o.a. met het vrijwilligersloket, ondersteunt nieuwe initiatieven van
bewoners inzake ontmoeting en activiteiten, verstrekt mantelzorgcomplimenten, stimuleert
dat mensen met een uitkering een bijdrage leveren aan de ondersteuning van kwetsbare
inwoners.
De Nota heeft het karakter van een uitgangspuntendocument en is wat betreft de
maatschappelijke ondersteuning nader uitgewerkt in het Beleidsplan Wmo 2015-2017 (zie
hoofdstuk 6). De Nota Sociaal Domein kenmerkt zich door:
Het alleen verbaal formuleren van voornemens;
Het samenvoegen van alle inwoners met een beperking, ongeacht leeftijd; de
categorie “ouderen” wordt niet onderscheiden.
De Nota Sociaal Domein wordt niet telkens geactualiseerd. De gemeente verwacht dat de
hoofdlijnen vooralsnog niet zullen veranderen. De Nota geeft aan dat één regiedocument
voor de beleidsuitvoering wordt uitgewerkt, dat waar nodig telkens wordt aangepast. Men
beschouwt dit als een groeidocument. Dat regiedocument is inderdaad tot stand gekomen,
en wel samen met de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht. De drie gemeenten willen
het totale ondersteuningsaanbod zo dicht mogelijk bij hun inwoners organiseren en vinden
de Brabantse Wal hiervoor een passende schaal vinden. De visies van de drie gemeenten op
het sociale domein stemmen in grote mate overeen. Zij vonden dat samenwerking dus voor
de hand ligt, hetgeen naar hun oordeel meer efficiency, volume en denkkracht zou opleveren.
In het regiedocument worden de gedeelde visie van de gemeenten en een gezamenlijke
organisatiestructuur beschreven. Voorts bevat het regiedocument een dynamisch gedeelte.
De inhoud hiervan wordt steeds afgestemd op ontwikkelingen, zoals een college-programma,
nieuw rijksbeleid, lokale initiatieven e.d. In dit deel wordt ook aangegeven aan welke
projecten de drie gemeenten nu al samen (gaan) werken. Het regiedocument werd tevens
beschouwd als een (sturings)document voor de nog aan te stellen programmaregisseur.
Volgens plan is deze samenwerking in 2015 geëvalueerd. De drie gemeenten hebben toen
besloten om te blijven samenwerken en nieuwe afspraken vast te leggen. Zij voeren nu
gezamenlijk de zogenaamde “scriptaanpak: transformatie Sociaal domein” uit. Hierin is
afgesproken dat er aan drie programmalijnen wordt gewerkt: transformatie in mensen,
transformatie in voorzieningen, transformatie in toegang.

4.5. Samenvattende constateringen
In deze laatste paragraaf van dit hoofdstuk vatten we de constateringen samen:
-
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Het onderwerp “huisvesting, zorg en welzijn” speelt al lange tijd een rol in de
gemeentelijke beleidsdocumenten.
In het beleid op het gebied van het wonen heeft daarbij de doelgroep “ouderen” een
prominente plaats.
Het woonbeleid in de eerste helft van dit decennium (het Beleidsplan Wonen 2011-2015)
staat in belangrijke mate in het teken van de beheersing van de mogelijke
woningmarktgevolgen van de krediet- en economische crisis. Dit met name door een
strakke regie over de planologische ruimte. In hoofdstuk 6 komen wij terug op de mate
waarin het programma is gerealiseerd.
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-

-

-

-

Wonen en zorg voor ouderen krijgt in het Beleidsplan Wonen 2011-2015 op twee
manieren een plaats:

Door een beoogde substantiële verhoging in het woningbouwprogramma van
gestapelde bouw; grondgebonden nultredenwoningen krijgen minder aandacht.

Door een inzet in het op z’n minst wegwerken van de achterstand in specifieke
woningen voor ouderen, primair van het geschikt wonen. Verder in overleg met
corporaties en zorginstellingen: het vergroten van het intramurale aanbod8. Wij
constateren dat de gemeente in tijden van woningbouwcrisis een relatief grote
inspanning heeft verricht om het aantal nultredenwoningen op te voeren.
Het Beleidsplan Wonen 2011-2015 bevat het voornemen van een jaarlijkse evaluatie
met partners.
Het is opvallend dat in de periode 2011-2013 geen actuele prestatieafspraken met de
woningcorporaties gemaakt zijn. In de periode daarvóór en daarna wel.
Het in 2010 gesloten Convenant Woonservicegebieden bestaat voornamelijk uit intenties
en niet uit harde toetsbare resultaten. Het heeft betrekking op vooralsnog 6 gebieden
binnen de gemeente. Er is ons geen informatie bekend hoever de uitvoering is gevorderd.
Het wordt niet geëvalueerd of bijgesteld. Dat gebeurt wel in uitwerkingsplannen zoals
de beleidsplannen Wmo.
Wat betreft de maatschappelijke ondersteuning zien we dat Bergen op Zoom zich in
samenwerking met haar partners in de periode 2010-2015 intensief aan het
voorbereiden is op de komende stelselwijziging, die uiteindelijk in de Wmo 2015 zijn
beslag heeft gekregen. De Nota Sociaal Domein uit 2013 zet hiervoor de kaders, ook op
de gebieden Jeugdzorg en Werk en Inkomen. Op het Beleidsplan Wmo 2015-2017 komen
we in hoofdstuk 6 terug.
Belangrijk voor de relatie met de onderzoeksvraagstelling is dat in het kader van de
maatschappelijke ondersteuning geen onderscheid wordt gemaakt naar doelgroepen of
leeftijdscategorie. Er wordt slechts één doelgroep onderscheiden: mensen met een
beperking. Er is derhalve geen sprake van een specifiek Wmo-ouderenbeleid.

Let wel: het beleidsplan is geschreven ver voor de grote veranderingen in de zorg, zoals die vandaag
de dag opgeld doen.
8
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5.

Normenkader

5.1. Waartoe een normenkader en hoe het tot stand is gekomen
De toetsing van de beleidsvoornemens van de gemeente Bergen op Zoom inzake ouderenhuisvesting kan alleen dán zuiver gebeuren indien tevoren een normenkader is
geformuleerd, een meetlat waarlangs het voorgenomen beleid wordt gelegd. Toepassing van
het normenkader heeft primair ten doel om te bezien in hoeverre de gemeente thans op het
goede spoor zit, in hoeverre het beleid voldoende rekening houdt met de huidige en
toekomstige trends op het vlak van langer zelfstandig wonen voor ouderen, en of er
aanpassingen van de koers nodig zijn. Toekomstgericht dus. Het normenkader sluit nauw
aan bij de centrale onderzoeksvraag en de zeven deelvragen.
Het normenkader is gebaseerd op landelijke onderzoeken en publicaties op het vlak van
langer zelfstandig wonen, aangevuld met informatie uit de onderzochte lokale
beleidsstukken, de interviews met wethouders en ambtelijke organisatie en de
aandachtspunten in de panelgesprekken (voor de inbreng van de couleur locale).

5.2. Thema’s en normstellingen
Het normenkader bestaat uit zeven thema’s. Per thema zijn één of meer
normstellingen geformuleerd.
Thema 1. Het gemeentelijk beleid is gericht op een woningvoorraad, die is
toegesneden op de huisvesting van ouderen
1.
2.
3.

4.
5.
6.

De gemeente heeft een woonbeleid vastgelegd in plannen, zoals een woonvisie.
De gemeente houdt binnen het woonbeleid rekening met de differentiatie van de groep
´ouderen´, onder meer naar huurders en koopwoningbezitters en leeftijdscategorieën.
De gemeente houdt bij haar woonbeleid rekening met de verschillen tussen drie kernen
(te weten Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat) als het gaat om de
woningvoorraad, de toekomstige woningbehoefte en kenmerken van de woonomgeving
die van belang zijn voor het langer zelfstandig wonen.
De gemeente baseert zich op een realistische behoefteprognose9, die periodiek wordt
gemeten.
De gemeente heeft het beleid uitgewerkt in uitvoeringsplannen.
Het gemeentelijk beleid en de uitvoeringsplannen zijn actueel10.

Thema 2. Het gemeentelijk beleid is gericht op een voor ouderen geschikte
woonomgeving (fysiek en sociaal)
1.

De gemeente heeft beleid geformuleerd ten aanzien van de geschiktheid 11 van de
fysieke, openbare ruimte voor mensen met een beperking. Dit beleid ligt vast in actuele
uitvoeringsplannen.

Een realistische prognose verstaan we hier: een prognose die is opgesteld door een op het
desbetreffende vakgebied algemeen erkende, gezaghebbende instantie waarbij een wetenschappelijke
methode wordt gehanteerd die navolgbaar en herhaalbaar is.
10
Onder actueel verstaan we hier: aansluitend bij de behoefte en de beleidscontext die thans of, naar
verwachting, de komende jaren aan de orde is c.q. zal zijn.
11
Onder geschikt verstaan we een begaanbaar, veilig openbaar gebied waarin mensen met een
rollator of rolstoel en mensen met andere beperkingen (bijv. visueel) zich zonder fysieke obstakels
kunnen bewegen.
9
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2.

De gemeente heeft beleid geformuleerd ten aanzien van de goede toegankelijkheid van
algemene voorzieningen voor ouderen/mensen met een beperking. Dit beleid ligt vast
in actuele uitvoeringsplannen.
De gemeente heeft beleid geformuleerd ten aanzien van stimulering en ondersteuning
van vrijwilligerswerk en mantelzorg. Dit beleid is uitgewerkt in maatregelen.
De gemeente heeft in haar beleid aandacht voor het vergroten van het veiligheidsgevoel
in de wijken van Bergen op Zoom.

3.
4.

Thema 3. Het gemeentelijk beleid is gericht op toereikende voorzieningen voor de
maatschappelijke ondersteuning van ouderen.
1.

De gemeente heeft actueel beleid geformuleerd ten aanzien van communicatie met en
ondersteuning van ouderen, adequate extramurale zorg en ondersteuning, woningaanpassing, vervoer en dagopvang voor ouderen. Dit beleid is uitgewerkt in actuele
maatregelen.
De gemeente koppelt haar Wmo-beleid nadrukkelijk aan het woonbeleid. Dit blijkt ook
uit beleid en uitvoeringsmaatregelen.
Het beleid ten aanzien van maatschappelijke ondersteuning heeft effect op het langer
thuis wonen van ouderen.

2.
3.

Thema 4. De gemeente draagt zorg voor een periodieke evaluatie en herijking van
het ouderenbeleid
1.

De gemeente evalueert het woonbeleid in ruime zin en het beleid inzake de
maatschappelijke ondersteuning en stelt waar nodig het beleid bij. Zij doet dit minimaal
één keer per vier jaar.
Bij die evaluatie en herijking wordt expliciet een relatie gelegd tussen beide beleidsvelden.

2.

Thema 5. Het gemeentelijke ouderenbeleid is actueel12 en doeltreffend13
1.
2.

Het gemeentelijk ouderenbeleid speelt in op de actuele vraagstukken.
De beleidsdoelen van de gemeente worden gehaald.

Thema 6. Het gemeentelijke ouderenbeleid is doelmatig14
1.

De beleidsdoelen worden bereikt binnen de gestelde kaders van tijd en geld

Thema 7. Het gemeentelijk ouderenbeleid wordt gekenmerkt door samenhang,
afstemming en samenwerking
1.

De gemeente zoekt voor haar beleidsformulering en –uitvoering contact met de bij het
beleid betrokken partijen, zowel aan de vraagzijde (woonconsumenten) als de
aanbodzijde (corporatie, zorginstellingen etc.).

2.

De gemeente maakt prestatieafspraken c.q. sluit contracten met de corporatie en
zorginstellingen. Hierin worden meetbare afspraken gemaakt over ieders aandeel in de

12
13

14

Onder actueel verstaan we hier inspelend op de vraag c.q. problematiek van vandaag.
Onder doeltreffend verstaan we in dit verband het bereiken van het gestelde doel, zoveel mogelijk
in meetbare termen verwoord.
Onder doelmatig verstaan we het bereiken van een doel binnen de vooraf gestelde tijd en
budgettaire randvoorwaarden.
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3.
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totstandkoming van een op de behoefte aansluitend aanbod. De voortgang van de
realisatie wordt gemonitord en waar nodig wordt tijdig bijgestuurd (zie ook thema 4, 5
en 6).
Tussen gemeente, woningcorporaties en zorginstellingen zijn afspraken gemaakt om te
voorzien in een (nood)oplossing in situaties waarin door acute achteruitgang in gezondheid het voor de oudere niet meer mogelijk is zelfstandig te blijven wonen maar opname
in een verpleeghuis (nog) niet mogelijk is.
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6.

Het beleid getoetst

In dit hoofdstuk toetsen wij het ouderenbeleid aan het normenkader uit het vorige hoofdstuk.
Hierbij volgen we dezelfde indeling als het normenkader. De informatie over het beleid
hebben wij ontleend aan de documentatie, die ons door de gemeente en de woningcorporatie
ter beschikking is gesteld. Verder hebben we ons gebaseerd op de (panel)gesprekken en de
interviews. In bijlage 2 is het overzicht van de ter beschikking gestelde documentatie
opgenomen. Bijlage 3 bevat de namen van de deelnemers aan de (panel)gesprekken en de
geïnterviewden.
De toetsing heeft betrekking op het actuele beleid. Zoals we in hoofdstuk 3.1 al hebben
aangegeven, is dit beleid met name vastgelegd in het Beleidsplan Wonen 2014-2018, de
Prestatieafspraken 2014-2018, het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 2014-2017 en
het Beleidsplan Wmo 2015 - 2017.

6.1. Vraag 1. In hoeverre is beleid gericht op een op ouderen toegesneden
woningvoorraad?
Norm 1: De gemeente heeft een woonbeleid vastgelegd in plannen, zoals een
woonvisie.
In 2014 heeft de gemeente Bergen op Zoom haar nieuwe Beleidsplan Wonen (2014-2018)
vastgesteld. Vanwege de gevolgen van de economische crisis (en de daardoor veranderde
woningbehoefte en gronduitgifte) zag de gemeente zich genoodzaakt om haar vorige
Beleidsplan uit 2011, eerder dan de bedoeling was, te actualiseren.
Beleidslijnen ouderenhuisvesting
De crisis was weliswaar de belangrijkste reden voor het nieuwe Beleidsplan, toch is er in het
document wederom aandacht besteed aan het thema ‘wonen en zorg’15 en de doelgroep
“ouderen”:
a) Vanwege de groei van het aantal senioren en alleenstaanden moeten appartementen en
nultredenwoningen aan de voorraad worden toegevoegd. Deze woningen moeten van
betere kwaliteit zijn dan de huidige meergezinswoningen.
b) Inspelen op zo lang mogelijk zelfstandig (moeten) blijven wonen van ouderen. Dit vereist
voldoende aanwezigheid van beschermd, verzorgd en geschikt wonen (zie ook de
onderstaande paragraaf “realistische behoefte-prognose”).
c) Invulling geven aan de afbouw van verzorgingshuisplaatsen en het samen met zorgpartijen zoeken naar mogelijkheden om de vrijkomende plaatsen anders in te vullen
(hetzij als verpleeghuisplaats, hetzij als zelfstandige woonruimte). In de bestuurlijke
interviews is dit ook als belangrijk aandachtspunt voor de gemeente aangegeven.
d) Aandacht voor kleinschaligheid in woon-zorgcomplexen (waar mogelijk) die aansluiten
op voorzieningen in de nabije omgeving.
e) Ontwikkeling van woonzorgclusters.
f) Het soepel opstellen bij initiatieven gericht op particuliere woonzorg-opgaves; de
gemeente vindt dat zij hierin moet meedenken en zorgen dat regelgeving/
bestemmingsplannen initiatiefnemers niet in de weg staan. Dat is in de bestuurlijke
interviews nog eens bevestigd. Als voorbeeld daarvan is de voormalige brandweerkazerne genoemd. De wijze waarop men initiatieven exact ondersteunt, verschilt per
situatie (maatwerk).

15

Sinds 2013 is het thema ook opgenomen in de Regionale Agenda Wonen West-Brabant.
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g) Niches: stimuleren van vernieuwende woonproducten (o.a. op het vlak van wonen met
zorg). Een voorbeeld daarvan is de zorgcoöperatie. Recentelijk heeft een organisatie uit
Halsteren het initiatief genomen om te bezien of en hoe er een aanbod voor ouderen in
die kern ontwikkeld kan worden. De gemeente Bergen op Zoom speelt daarbij in eerste
aanleg een faciliterende rol. Zodra er meer partijen wensen mee te doen, zal er sprake
kunnen zijn van een regierol.
h) Herbevestiging van het concept “woonservice-gebieden”, waarover in 2010 in de
gemeente een convenant is afgesloten. Het Beleidsplan constateert dat de wijk als enige
geografische eenheid is losgelaten. In het Beleidsplan wordt niet aangegeven wat deze
veranderde visie betekent voor de wijze waarop de gemeente werkt aan het verder
uitrollen van de woonservicegebieden. Uit de bestuurlijke interviews blijkt dat de
gemeente nog steeds als streefdoel hanteert, dat in de zes beoogde gebieden ouderen
en andere zorgvragers daar zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, waar het voorzieningenniveau en de woningvoorraad op afgestemd is. In de recentelijk opgestelde
detailhandelsstructuurvisie (2016) is aangegeven wat het basisniveau aan voorzieningen
is waaraan een woonservicegebied moet voldoen. Deze structuurvisie vormt daarmee
een belangrijke kader voor de te realiseren woonservicegebieden, maar gaat wel voornamelijk in op het benodigde winkelaanbod en niet over zaken als toegankelijkheid van
de woonomgeving, benodigde zorg- en welzijnsvoorzieningen.

Bron: Detailhandelsstructuurvisie Bergen op Zoom (2016)

Verschuiving van nieuwbouw naar bestaande voorraad
De gemeente benadrukt in het Beleidsplan dat met het oog op mogelijke krimp in de
toekomst, de aandacht steeds meer komt te liggen op de kwaliteit van de bestaande
woningvoorraad. Hierbij wordt vooral het gevaar van onverkoopbare woningen als gevolg
van achterstallig onderhoud benoemd, maar ook het tijdig levensloopgeschikt maken van
woningen door de particuliere woningeigenaar wordt aangestipt. Het Beleidsplan kondigt een
pilot aan van gemeente en Stadlander om in de wijk Gageldonk-West een onderzoek uit te
voeren naar de mogelijkheden voor particuliere woningverbetering. Doel was om eigenaarbewoners mee te laten liften om onderhoudsprojecten van Stadlander bij nabijgelegen
huurcomplexen. De woningverbetering was vooral ingestoken om energetische maatregelen
te treffen, maar zijdelings ook woningaanpassingen voor het vergroten van het aantal
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levensloopgeschikte woningen. Ondanks diverse wijkavonden waarbij gemeente en
corporatie voorlichting hebben gegeven aan wijkbewoners en de aanbieding van cheques die
besteed konden worden aan woningaanpassingen, zijn er nauwelijks eigenaar-bewoners
geweest die hebben meegelift op het project. Veel mensen zijn er naar de ervaring van de
gemeente toch te weinig mee bezig of men vindt de kosten te hoog. Hier ligt volgens de
gemeente nog een opgave om de bewustwording onder bewoners te vergroten om hun
woning tijdig aan te passen. Misschien ook dat de animo groter wordt als de herstructurering
in de huur in Gageldonk-West echt gaat beginnen.
Het Beleidsplan Wonen 2014-2018 gaat niet in op aanpassingen in de bestaande
woningvoorraad ten behoeve van senioren. Er is weliswaar later een prestatieafspraak met
Stadlander gemaakt over aanpassingen in de sociale huursector (zo weinig mogelijk) en
nieuwbouw (woonkeur en nultreden), maar op de eventuele noodzaak tot ouderenbeleid
inzake de particuliere eigen woningen (58% van de voorraad) wordt niet ingegaan.
In de panelgesprekken is aangegeven dat voldoende betaalbare woningen voor ouderen
beschikbaar moeten zijn. Specifieke woningen voor ouderen kennen vaak een huurprijs
boven de aftoppingsgrens. Voor ouderen met een inkomen tot de huurtoeslaggrens zijn deze
woningen vanwege de verplichting tot passend toewijzen niet bereikbaar.
Panelleden maken zich ook zorgen over de gevolgen voor de huur(verhoging) als gevolg van
het meer “levensloopgeschikt” maken van bestaande woningen.
Norm 2: De gemeente houdt binnen het woonbeleid rekening met de differentiatie
van de groep ”ouderen”, onder meer naar huurders en koopwoningbezitters en
leeftijdscategorieën.
Het gegeven dat de doelgroep “ouderen” steeds diverser wordt en daarmee gekenmerkt
wordt door een steeds grotere diversiteit in leefstijlen, inkomens en woonvoorkeuren krijgt
als zodanig weinig of geen aandacht in het Beleidsplan 2014-2018. Niettemin blijkt op
diverse plaatsen in de tekst dat de gemeente zeker oog heeft voor de diversiteit van de
doelgroep “ouderen”. Dit kan worden afgeleid uit vooral de typen woningen en initiatieven
die worden besproken: kwalitatief hoogwaardiger appartementen, grondgebonden
nultredenwoningen, kleinschalige woonoplossingen in bestaand stedelijk gebied (en niet in
grotere uitleglocaties), beschermd en verzorgd wonen in nieuwe intramurale kleinschalige
zorgclusters, mantelzorgwoningen, collectief particulier opdrachtgeverschap, ouderen met
een koopwoning die zij nog moeten zien te verkopen voor ze kunnen doorstromen, SIR55+,
onderscheid in leefstijlen, e.d.
Het Beleidsplan besteedt geen speciale aandacht aan de woningvoorkeuren van ouderen van
buitenlandse herkomst. Met name in Bergen op Zoom Oost is deze doelgroep relatief groot.
Panelleden zeggen dat deze groep “nauwelijks op de radar bij zorg- en welzijnsinstellingen”
staat. Deels doordat mantelzorg in deze groep sterk aanwezig is, maar ook deels doordat
deze groep ouderen het lastig vindt om professionele ondersteuning te vragen bij langer
zelfstandig wonen. Gedeeltelijk is dit ook een generatieprobleem.
Norm 3: De gemeente houdt bij haar woonbeleid rekening met de verschillen
tussen drie kernen (te weten Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat) als het
gaat om de woningvoorraad, de toekomstige woningbehoefte en kenmerken van
de woonomgeving die van belang zijn voor het langer zelfstandig wonen.
In het Beleidsplan Wonen 2014-2018 wordt geen specifiek beleid geformuleerd ten aanzien
van de wijken of kernen in de gemeente. Af en toe worden wel wijken en/of kernen genoemd.
Voorbeelden daarvan zijn het plan van aanpak van het woonservicegebied Lepelstraat en de
(niet specifiek op ouderen gerichte) vernieuwing van Gageldonk-West. Maar er is geen
sprake van een naar afzonderlijke wijken en kernen gedifferentieerd woonvisie-beleid, dus
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ook niet op het gebied van ouderenhuisvesting. Het woningbouwprogramma verdeelt
uiteraard wel de woningen naar wijk en/of kern, met name in kwantitatieve zin.
Norm 4: De gemeente baseert zich op een realistische behoefteprognose, die
periodiek wordt gemeten.
De gemeente heeft ten behoeve van het Beleidsplan Wonen 2014-2018 de algemene
woningbehoefte laten berekenen door de bureaus Fakton en Smart Agent. Deze geïnventariseerde woningbehoefte wijkt in kwantitatief opzicht af van de prognose van de provincie
Noord-Brabant (2014). De gemeente berekent over de periode 2014-2020 een bouwopgave
van 1.450 nieuwe woningen, de provincie komt voor dezelfde periode op een behoefte-aantal
van 1.680. Het verschil betreft met name de ontwikkeling in de tijd. De gemeente hanteert
een groeimodel, mede gelet op de verwachte achterblijvende vraag op de kortere termijn,
namelijk in de jaren 2014, 2015 en 2016. Na verloop van tijd zal de jaarlijkse woningbehoefte dus toenemen. De gemeente gaat uit van gemiddeld 250 woningen per jaar over
de periode 2017-2020, de provincie van gemiddeld 259. Daar ontlopen beide elkaar dus niet
veel. De gemeente voorziet geen inhaalslag voor de voorzichtige planning in de jaren 2014,
2015 en 2016. Het Beleidsplan ziet de gemeentelijke opgave als realistisch, bezien vanuit de
lokale en regionale woningmarktsituatie tijdens de opstelling van het plan in 2013/2014.
De gehanteerde gemeentelijke methode (Fakton/Smart Agent) is lastig te beoordelen in het
kader van ons onderzoek. In de aanpak worden diverse bronnen benoemd, maar de invloed
van de bronnen en factoren op de totale prognose is in het onderzoek niet gekwantificeerd16.
De specifieke woningbehoefte van ouderen wordt hierin niet apart onderscheiden. Dat is ook
van bestuurlijke zijde bevestigd. De nota presenteert wel de door de provincie (in 2010)
berekende behoefte aan beschermd, verzorgd en geschikt wonen voor de gehele regio WestBrabant in de periode 2010-2040. Deze houdt rekening met het bestaande aanbod. Op
gemeentelijk niveau is een vergelijkbare berekening echter niet beschikbaar17. De
ontwikkeling van de behoefte in Bergen op Zoom is in de nieuwe Provinciale prognose (2014)
wel berekend (zie hoofdstuk 2 van de voorliggende rapportage), maar die houdt geen
rekening met het bestaande aanbod.
In de bestuurlijke interviews is gesteld dat men de nodige twijfels heeft bij de provinciale
berekeningen. Men geeft aan dat de behoefte aan ouderenhuisvesting snel verandert en
nogal diffuus is. Bovendien, zo stelt men, zijn steeds meer ouderen honkvast en niet langer
verhuisgeneigd.
Probleem voor zowel gemeente als provincie is dat er geen inzicht bestaat in het totale
bestaande aanbod op lokaal niveau. Overigens ligt het voor de hand dat Stadlander de
geschiktheid van haar bezit, geschikt voor ouderen (met en zonder beperkingen) kent en
dat de gemeente op de hoogte is van de met Wmo-gelden aangepaste woningen. De
onduidelijkheid betreft met name de particuliere voorraad waar geen aanpassingen in het
kader van de Wmo zijn gedaan.

Het Beleidsplan Wonen 2014-2018 geeft in par. 3.2.1. aan: “De effectieve vraag is bepaald op basis
van werkelijk gerealiseerde verhuisbewegingen, -behoefte en –kansen uit het verleden. Die resultaten
zijn gecombineerd met verschillende databestanden uit CBS, BAG, Primos, PostNL en Sanoma, waaruit
de daadwerkelijke verhuisbewegingen zijn gedistilleerd. Vervolgens zijn de daadwerkelijke
verhuisbewegingen gevalideerd door correcties toe te passen op basis van trendanalyses,
migratiepatronen en verwachte demografische ontwikkelingen van CBS-cijfers, Provinciale Prognoses
en eerdere onderzoeken.”
17
Wel wordt aangegeven dat Stadlander als “partner” van zorgondernemers onderzoek heeft
uitgevoerd naar de behoefte aan woon- en verblijfsvoorzieningen onder ouderen op langere termijn.
Daarbij wordt geconcludeerd dat er vooral behoefte is aan intramuraal verblijf, zowel somatisch (41%
te weinig) als psychogeriatrisch (43% te weinig).
16
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Verder refereert het Beleidsplan Wonen aan de door Stichting tante Louise-Vivensis (de
belangrijkste zorginstelling binnen de gemeente) aangegeven noodzaak tot herziening van
haar portefeuille aan verzorgingsplaatsen (totaal 700 in Bergen op Zoom). Panelleden geven
aan dat de verzorgingshuizen op dit moment vol zitten. Dit komt, zo zeggen panelleden,
door de vele spoedopnames van mensen met een zwaardere zorgbehoefte die vooralsnog
niet geplaatst kunnen worden in een verpleeghuis wegens capaciteitsgebrek. Dit komt
overeen met de in hoofdstuk 4 aangegeven verwachte groei in de behoefte aan beschermd
wonen.
Tenslotte vraagt het Beleidsplan aandacht voor een “recent” onderzoek van de Provincie en
het PON waaruit blijkt dat bij senioren een sterke behoefte bestaat aan grondgebonden
woningen met een kleine tuin18. Dat zal naar onze ervaring vooral voor Halsteren en
Lepelstraat gelden, maar in mindere mate ook voor Bergen op Zoom.
Norm 5: De gemeente heeft het beleid uitgewerkt in uitvoeringsplannen.
Kwantificering Beleidsplan Wonen
In het Beleidsplan Wonen 2014-2018 zijn twee kaderstellende nieuwbouwopgaven
opgenomen, kwantitatief en kwalitatief.
Tabel 6.1: Gemeente Bergen op Zoom. Kaderstellende kwantitatieve nieuwbouwopgave
2014-2018.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020 20142020
Aantal woningen
100
150
200
250
250
250
250
1.450
Bron: Gemeente Bergen op Zoom, Beleidsplan Wonen 2014-2018
Tabel 6.2: Gemeente Bergen op Zoom. Kwalitatieve nieuwbouwopgave 2014-2020.
Bron: Gemeente Bergen op Zoom, Beleidsplan Wonen 2014-2018
Woningcategorie

Aantal woningen per
jaar

%

Huur

120

60%

Koop

80

40%

Totaal

200

100%

Eengezins

100

50%

Meergezins

100

50%

Totaal

200

100%

Goedkoop (< €225.000)

120

60%

Middelduur (€225.000 – €300.000)

40

20%

Duur (> €300.000)

40

20%

200

40%

Totaal

Provincie Noord-Brabant en PON, Wonen met zorg en welzijn, 2013. Dit betreft een algemene studie
naar de opgave voor Brabant. We citeren: “Zo is ‘geschikt wonen’ aanvankelijk vooral ingevuld met
het aanbieden van (senioren)appartementen. Deze ‘nultredenwoningen’ lijken op het eerste gezicht
immers uitermate geschikt voor ouderen. Maar een grote groep ouderen, zo heeft de praktijk geleerd,
geeft juist de voorkeur aan een grondgebonden woning met een kleine tuin.” (p.11)
18
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In vergelijking met het Beleidsplan Wonen 2011-2015 is het bouwtempo verder
teruggeschroefd van 225 à 266 naar 200 per jaar). In de kwalitatieve opgave wordt niet
duidelijk hoe groot het aandeel seniorenwoningen of nultredenwoningen binnen de totale
opgave zal zijn.
Woningbouwprogrammering
Binnen het kader van het Beleidsplan Wonen stelt de gemeente periodiek haar (korte en
lange termijn) woningbouwprogramma op, gespecifieerd naar typen, prijsklassen en
locaties. Het meest recent is het programma per 1.1.2016:
Tabel 6.3. Gemeente Bergen op Zoom. Het woningbouwprogramma per 1.1.2016
samengevat
Woningtype

Totaal

2015-2020

2021-2025

2015-2025

Na 2025

1.353

933

2.286

845

30819

1.208

Onbekend

- Waarvan nultreden koop

412

- Waarvan nultreden huur

488

Beschermd wonen
Verzorgd wonen

51
Onbekend

0

Onbekend

Geschikt wonen

Onbekend

1.157

Bron: gemeente Bergen op Zoom
Op de kortere termijn (2015-2020) bestaat 67% van de verwachte nieuwbouwproductie uit
nultredenwoningen. Dat is een zeer grote inzet, die mede ten goede kan komen van ouderen.
Op de langere termijn (2021-2025) neemt dat aandeel af, hoewel de planvorming over
langere tijd uiteraard nog aan allerlei wijzigingen onderhevig kan zijn. Vanaf het jaar 2026
is alleen de vermoede plancapaciteit aangegeven, zonder uitsplitsing naar het aandeel
nultredenwoningen.
Van de 1.208 nultredenwoningen die voor de komende 10 jaar zijn geprogrammeerd,
worden 1.157 gerekend tot het “geschikt wonen”. In tabel 6.3 hebben wij de behoefte
aan geschikt wonen volgens de Provincie Noord-Brabant aangegeven. Deze bedraagt
voor de periode 2012-2025 1.510. In de periode 2012 t/m 2015 heeft Bergen op Zoom
222 nultredenwoningen opgeleverd.
Als we aannemen dat deze 222 woningen als “geschikt voor ouderen” mogen worden
aangemerkt (hetgeen niet steeds blijkt uit de ons ter beschikking gestelde gegevens),
betekent dit dat de door de provincie aangegeven behoefte van 1.510 in de periode
2012-2025 als redelijk haalbaar kan worden beschouwd.
Wat het beschermd wonen betreft, heeft de provincie voor de periode 2012-2025 een opgave
van 120 wooneenheden geprognosticeerd. Hiervan zijn er in de periode 2012-2015 85
gerealiseerd. In het woningbouwprogramma vanaf 2016 zijn nog geen plannen opgenomen.
Om de totale opgave van 120 eenheden in te vullen, zullen er dus nog wel plannen in dit
segment aan het woningbouwprogramma moeten worden toegevoegd.
Van bestuurlijke zijde is aangegeven dat de gemeente geen lijst hanteert van plancapaciteit,
specifiek gericht op ouderenhuisvesting. De toetsing of de plancapaciteit voldoet aan de
vraag wordt nu vooral getoetst in regionaal verband (Regionale Agenda Wonen), maar dan
kwantitatief. Doelstelling is om deze regionale afstemming ook op kwalitatief vlak te doen
(waaronder ook de opgave voor nultredenwoningen). Overigens monitort en registreert de
gemeente wél de kwalitatieve kenmerken van de jaarlijks gerealiseerde woningen.
19

Niet uit te splitsen in nultredenkoop en nultredenhuur.
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In de bestuurlijke interviews is aangegeven op welke wijze de gemeente stuurt op de
kwaliteit van nieuwbouwprojecten. Een intake-commissie beoordeelt alle nieuwe
woningbouwplannen die bij de gemeente binnen komen. Deze commissie, bestaande uit
diverse beleidsdisciplines van de gemeente (wonen, RO, WWZ, duurzaamheid) beoordeelt of
de gemeente medewerking verleent aan een bepaald initiatief. Hierbij hanteert de commissie
geen kwalitatieve kaders (bijvoorbeeld de behoefte aan verschillende vormen van wonen en
zorg). De gemeente is van mening dat elk initiatief opnieuw moet worden bekeken en dat
de omstandigheden per locatie en initiatief zó verschillen dat men geen algemeen kader voor
woningbouwinitiatieven wil hanteren.
Voortgang ontwikkeling woonservicegebieden
Het Beleidsplan Wonen 2014-2018 herbevestigt het belang van woonservicegebieden.
Hierover is al in 2010 een convenant afgesloten. Dit is besproken in hoofdstuk 4.4. Inmiddels
gaat de gemeente flexibeler om met de aanvankelijke koppeling van de woonservicezones
aan wijken en wijkomvang.
Het Beleidsplan Wonen 2014-2018 constateert dat “de wijk als enige vastomlijnde
geografische eenheid inmiddels (is) losgelaten. Sommige voorzieningen zijn stedelijk, zoals
een Wmo-loket, en andere voorzieningen worden juist op wijk- en buurtniveau georganiseerd. De woonservicegedachte blijft dus gehandhaafd, maar de strakke indeling in vastomlijnde wijken wordt losgelaten; meer maatwerk is uitgangspunt” (p.15).
Bestuurlijk is aangegeven dat er naar aanleiding van het Convenant Realisatie Woonservicegebieden een plan van aanpak is opgesteld voor Lepelstraat en dat deze acties grotendeels
zijn uitgevoerd. Jaarlijks is er contact met partijen in Lepelstraat of er nog behoefte is aan
overleg met partijen.
Er zijn tevens verkennende onderzoeken geweest in de wijk Bergen op Zoom Oost en de
kern Halsteren om partijen op gebied van wonen en zorg nader bij elkaar te brengen en
samenwerking te bevorderen.
Via de reguliere jaarlijkse planning en controlcyclus van de gemeente is teruggekoppeld over
de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van woonservicegebieden. Realisatie is
sterk afhankelijk van de samenwerking tussen zorgorganisatie(s), woningcorporatie en
gemeente. Dit is vaak lastig gebleken door verschil in inzicht, financiële belangen. Inmiddels
is het convenant realisatie woonservicegebieden achterhaald en is vervangen door de Nota
Sociaal Domein. Aldus het bestuurlijke interview.
Prestatieafspraken
Een nadere uitwerking van het Beleidsplan Wonen 2014-2018 heeft plaatsgevonden in de
prestatieafspraken 2014-2018 met de woningcorporatie Stadlander (door fusies inmiddels
de enige corporatie in de gemeente). Waar het gaat om ouderen zijn de volgende afspraken
van belang:
Vanuit de visie op woonservicegebieden faciliteren gemeente en Stadlander het
realiseren van een verscheidenheid aan geschikte en betaalbare woningen en
woonvormen. Ook het voorzieningenniveau in de wijken wordt hierbij betrokken. In het
eerste kwartaal van 2014 worden hierover tussen beide partijen afspraken gemaakt. In
die afspraken is overeengekomen dat Stadlander al haar nieuwbouw levensloopgeschikt
bouwt. Het is echter niet realistisch gebleken om in elk woonservicegebied voorzieningen
te kunnen garanderen. Door bezuinigen heeft de gemeente in 2011 een aantal wijkcentra
moeten sluiten. Hierbij heeft de gemeente wel rekening gehouden met de draagkracht
van een wijk met betrekking tot een sluiting van het wijkcentrum (zo is gekeken naar
de sociaal-economische status van de wijkbewoners, nabijheid van andere
voorzieningen, etc.)
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Beide partijen trekken samen op bij het stimuleren van de zelfredzaamheid van burgers.
Bij nieuwbouw gelden voor Stadlander in principe de uitgangspunten Woonkeur en
Nultreden.
In het woonruimtedistributiesysteem zullen alle woningen geschikt voor mensen met een
beperking geleidelijk voorzien worden van een zorgindicatie.
Gemeente en Stadlander streven naar zo weinig mogelijk woningaanpassingen voor
mensen met een beperking. Verhuizing wordt steeds als serieuze optie gezien.
Bestuurlijk is van de zijde van de gemeente aangegeven dat Stadlander vooral wil
stimuleren dat ouderen / mensen met een zorgvraag verhuizen naar een aangepaste
woning, in plaats van preventief haar bestaande woningvoorraad aanpassen. Het kostenaspect speelt daar ook in mee. Gelet op de technische staat wegen de kosten van
aanpassing(en) niet altijd op tegen de baten. Bovendien kunnen aanpassingen aan een
bestaande woning ertoe leiden dat het puntentotaal en daarmee de huurprijs stijgt. In
het kader van passend toewijzen is een verdere huurverhoging niet wenselijk. Het is
voor de corporatie zaak om voldoende betaalbare woningen (lees: tot de aftoppingsgrenzen) in haar bezit te hebben.
In de nieuwe prestatieafspraken is op initiatief van de gemeente wel opgenomen dat bij
groot onderhoud van woningen er ook wordt gekeken of deze woningen gelijktijdig
levensloopgeschikt kunnen worden gemaakt. Tevens ondersteunt de gemeente een
activiteit van de ouderenbond BAS (voorheen KBO) waarbij bewustwording van ouderen
over het aanpassen van hun woning centraal staat.

-

-

In de panelgesprekken is aangegeven dat Stadlander het seniorenlabel steeds vaker van
woningen afhaalt, omdat deze woningen moeilijk aan deze specifieke doelgroep te verhuren
zouden zijn. Indien de woningcorporatie een gebouw labelt als seniorencomplex, verwacht
de gemeente dat er voor wordt gezorgd dat collectieve ruimten toegankelijk zijn voor
ouderen, bijvoorbeeld door automatische deurdrangers. Dat is met de afname van het aantal
seniorengelabelde woning steeds minder vaak een vereiste.
De prestatieafspraken zijn voorzien van plannen van aanpak. Op het gebied van wonen en
zorg zijn deze echter weinig concreter dan de afspraken zelf. Kwantitatieve programmatische
afspraken zijn er niet in vastgelegd.
Norm 6: Het gemeentelijk beleid en de uitvoeringsplannen zijn actueel.
Begin 2016 heeft een extern bureau het Beleidsplan Wonen 2014-2018 geëvalueerd. Hierbij
is geconstateerd dat het beleidsplan nog steeds actueel is. De resultaten van de evaluatie
heeft de gemeente overgenomen.
Bij de actualiteit van het beleidsplan kan men twee kanttekeningen maken: De eerste
kanttekening is dat het Beleidsplan nog sterk in het teken van de crisis op de woningmarkt
staat. Inmiddels is er sprake van een herstel van de woningmarkt in Bergen op Zoom, al is
dit nog erg broos vergeleken met de landelijke en provinciale trends. Het aantal te koop
staande woningen is het afgelopen jaar met 7% afgenomen (maar in Noord-Brabant lag dit
gemiddeld op -15% en landelijk zelfs op -18%). De gemiddelde vraagprijs per m² is met 2%
toegenomen (de provinciale en landelijke toename was iets hoger; 3%)20.
Een belangrijker aandachtspunt is het onderliggend woningmarktonderzoek. Het Beleidsplan Wonen baseert de kwalitatieve woningbehoefte op basis van het landelijke WoON2012

20

Bron: www.huizenzoeker.nl (peildatum 13 december 2016)
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onderzoek21 waarbij de woonwensen op het hoogtepunt van de crisis zijn geïnventariseerd.
Inmiddels is er een nieuw WoON2015 beschikbaar, waarbij het aantal mensen met verhuisplannen ten opzichte van 2012 is toegenomen, met deels ook een andere kwalitatieve
woningbehoefte dan enkele jaren geleden.
Verder konden uiteraard de belangrijke wetswijzigingen in de Woningwet 2015 niet in het
Beleidsplan worden verwerkt. Bij de aanpassing van het uitvoeringsprogramma (eind 2016)
of de voorgenomen herziening van het gehele Beleidsplan Wonen (2018) kunnen beide
elementen uiteraard wel ingebracht worden.
Het woningbouwprogramma wordt jaarlijks herzien en is daarmee actueel.
De prestatie-afspraken zijn gekoppeld aan het Beleidsplan Wonen. In hoeverre de uitvoering
daarvan gestalte krijgt is tot nu toe niet jaarlijks vastgelegd. De actualiteit daarvan is dan
ook niet vast te stellen.

6.2. Vraag 2. In hoeverre is het beleid van de gemeente Bergen op Zoom
gericht op een voor ouderen geschikte woonomgeving (fysiek en
sociaal)?
Norm 1: De gemeente heeft beleid geformuleerd ten aanzien van de geschiktheid
van de fysieke, openbare ruimte voor mensen met een beperking. Dit beleid ligt
vast in actuele uitvoeringsplannen.
In het convenant Woonservicegebieden 2010 luidt de overeenkomst : “de partners spannen
zich in om de openbare ruimte in de dienstenzone toegankelijk te maken en te houden voor
iedereen” (artikel 7.a.). Recentelijk is het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 2014-2017
verschenen, dat een veelomvattend overzicht van beleid en maatregelen bevat’. Er is echter
niet uit af te leiden wat de erin opgenomen normstellingen en maatregelen betekenen voor
mensen met een beperking die langer in hun woonomgeving (moeten) blijven wonen. Ook
in de bestuurlijke interviews is aangegeven, dat het Integraal Beleidsplan Openbare ruimte
niet is toegespitst op ouderen of een levensloopgeschikte woonomgeving. Wel voert de
gemeente momenteel twee onderzoeken uit naar de leefbaarheid:
Lemon Belevingsonderzoek (Hoe beleven buurtbewoners de leefbaarheid en veiligheid
van hun wijk?)
Analyse van objectieve gegevens m.b.t. leefbaarheid (Telos).
De combinatie van deze twee onderzoeken moet inzichtelijk maken welke voorzieningen en
aanpassingen in de woonomgeving noodzakelijk zijn om ouderen langer zelfstandig te laten
wonen.
Daarnaast werkt de gemeente samen met ziekenhuis Bravis aan een keurmerk voor Age
Friendly City. Dit Keurmerk krijgt de gemeente als men voldoet aan bepaalde voorwaarden
m.b.t. toegankelijkheid van de woonomgeving (o.a. openbare ruimte, maar ook toegang tot
gebouwen).
In een panel is opgemerkt dat de kinderkopjes in de historische binnenstad van Bergen op
Zoom uiteraard moeilijk begaanbaar zijn voor mensen met een lichamelijke beperking, maar

21

Dit onderzoek wordt één keer in de drie jaar uitgevoerd door het Ministerie van Binnenlandse
zaken. Hierbij wordt een select aantal huishoudens uit alle Nederlandse gemeenten ondervraagd over
hun woonwensen. Bergen op Zoom heeft ervoor gekozen om het aantal respondenten in hun
gemeente op te hogen (zowel in 2012 als 2015), zodat er op gemeenteniveau betrouwbare resultaten
voorhanden waren.
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dat hierbij uiteraard sprake is van een bewuste afweging tussen rechtdoen aan het
historische karakter en begaanbaarheid.
In het algemeen ontbreekt inzicht in de toe- en doorgankelijkheid alsmede in de veiligheid
van de openbare ruimte, specifiek voor personen met een beperking.
Norm 2: De gemeente heeft beleid geformuleerd ten aanzien van de goede
toegankelijkheid van algemene voorzieningen voor ouderen/mensen met een
beperking. Dit beleid ligt vast in actuele uitvoeringsplannen.
De fysieke toegankelijkheid van voorzieningen heeft twee aspecten:
De toe- en doorgankelijkheid van gebouwen voor personen met een beperking;
De bereikbaarheid van voorzieningen; het beleid dat erop is gericht dat ouderen zo lang
mogelijk thuis blijven wonen, maakt de bereikbaarheid van voorzieningen steeds
belangrijker.
In de nota Voor(uit)zien in Voorzieningen (2008) is een overzicht gegeven van de sociale
basisinfrastructuur waarover elk woonservicegebied zou moeten beschikken. Echter, deze
nota ging nog uit van 11 woonservicegebieden voor de gemeente Bergen op Zoom. Later is
dat bijgesteld naar 6 woonservicegebieden. In het Convenant Woonservicegebieden (2010)
lijken deze randvoorwaarden voor de sociale basisinfrastructuur nog steeds te gelden, al
wordt dit niet concreet benoemd (enkel verwezen naar de uitgangspunten van de nota uit
2008). In het Beleidsplan Wonen (2014) is aangegeven dat de geografische afbakening van
het woonservicegebied niet meer relevant is en niet alle voorzieningen op wijkniveau
georganiseerd kunnen worden. Daarmee zijn de randvoorwaarden voor de sociale
basisinfrastructuur uit “Voor(uit)zijen in voorzieningen” niet langer uitgangspunt voor beleid.
De aspecten toegankelijkheid van gebouwen en bereikbaarheid van voorzieningen komen
verder niet aan de orde in het Beleidsplan Wonen (2014) en de Nota Sociaal Domein (2013).
Het Beleidsplan Wmo 2015-2017, dat in samenwerking tussen de Brabantse Walgemeenten
is opgesteld, besteedt hier wel aandacht aan en geeft aan dat bezien moet worden in
hoeverre nog voorzieningen getroffen moeten worden om personen met een lichamelijke,
visuele of auditieve beperking gebruik te kunnen laten maken van voorzieningen en de
openbare ruimte. Hoe dat gebeurt en wanneer resultaten worden verwacht, wordt niet
duidelijk gemaakt.
Norm 3: De gemeente heeft beleid geformuleerd ten aanzien van stimulering en
ondersteuning van vrijwilligerswerk en mantelzorg. Dit beleid is uitgewerkt in
maatregelen.
De invoering van de Wmo 2015 heeft ertoe geleid dat personen met lichte beperkingen geen
indicatie meer krijgen voor opname in een intramurale instelling, maar langer thuis zullen
(moeten) blijven wonen. Vanwege de “Kanteling” zullen deze personen voor (de
ondersteuning van) de ontmoetingsfunctie primair moeten terugvallen op hun sociale
omgeving, dat wil zeggen mantelzorgers en vrijwilligers. Indien dat onvoldoende lukt, kan
een beroep op (Wmo)voorzieningen worden gedaan .
Ondersteuning mantelzorg en vrijwilligers
Zoals de eerder besproken Nota Sociaal Domein (2013) al stelt, zullen - waar individuen
onvoldoende eigen kracht kunnen opbrengen - vrijwilligers en mantelzorgers in eerste
instantie in moeten springen. De gemeente moet dit volgens de Nota faciliteren door o.a.
het vrijwilligersloket, ondersteuning van nieuwe initiatieven van bewoners inzake ontmoeting
en activiteiten, verstrekking van mantelzorgcomplimenten en het stimuleren dat mensen
met een uitkering een bijdrage leveren aan de ondersteuning van kwetsbare inwoners.
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De gemeente heeft diverse welzijnsorganisaties opdracht gegeven mantelzorgondersteuning te geven.
Dit beleid wordt nader uitgewerkt in het Beleidsplan Wmo 2015-2017 (p.14 en 15). Dit
kenmerkt zich door:
Het verbaal en vaak lastig toetsbaar formuleren van voornemens;
Het niet onderscheiden van de categorie “ouderen”. Het beleid geldt voor alle inwoners
met een beperking, ongeacht de leeftijd.
De gemeente heeft een mantelzorgpunt gerealiseerd dat zich o.a. bezig houdt met het zicht
krijgen op het aantal mantelzorgers, onderzoek naar de behoefte en afstemming met
werkgevers.
Mantelzorgwoningen
Het Beleidsplan Wonen 2014-2018 spreekt zich positief uit over het fenomeen
“mantelzorgwoning”, doch dat wordt daarin niet concreet gemaakt.
In de panelgesprekken wordt hierover opgemerkt dat in de praktijk de vraag zeer beperkt
is, hoewel hieraan de afgelopen jaren veel aandacht is besteed. Paneldeelnemers vermoeden
dat dit onder meer te maken heeft met de beperkte ruimte om bij te bouwen, vooral in de
stedelijke omgeving. In de bestuurlijke interviews wordt dit bevestigd.
In die interviews wordt tevens aangegeven dat waar ruimteproblemen niet aan de orde zijn,
het mantelzorgpunt wellicht meer informatie kan geven over de mogelijkheden om een
mantelzorgwoning (tijdelijk)te plaatsen.
Ontmoetingscentra in de wijken en kernen
Langer zelfstandig thuis blijven wonen (in plaats van naar een verzorgingstehuis gaan) zal
ook de behoefte van ouderen met een (lichte) beperking aan ontmoeting en dagopvang
vergroten. Goed bereikbare centra in wijken en kernen kunnen daar een belangrijke bijdrage
aan leveren. Overigens, niet alleen voor personen met een beperking. De gemeente geeft in
de Nota Sociaal Domein het belang van de ontmoetingsfunctie aan en constateert dat er in
de wijken en kernen voldoende plekken zijn die als zodanig kunnen fungeren (zorgcentra,
wijkaccommodaties, openbare gebouwen, winkelcentra etc.).
Zij doet daarbij een dringende oproep aan de beheerders van deze accommodaties
huisvesting te bieden aan de ontmoetingsfunctie. Panelleden wijzen erop, dat het aantal
voorzieningen in de kernen en ook in de wijken afneemt. Zij voegen daaraan toe, dat in
wijken met relatief veel lagere inkomens en goedkope huurwoningen, het voorzieningenniveau extra onder druk staat (bijv. in Lepelstraat en Nieuw Borgvliet). Dat kan dus ook een
knelpunt worden bij het vormgeven van de ontmoetingsfunctie. In het Beleidsplan Wmo
2015-2017 wordt beperkt aandacht besteed aan de ontmoetingsfunctie, vooral toegespitst
op de fysieke bereikbaarheid en toegankelijkheid van ontmoetingslocaties. De gemeente is
van oordeel dat de ontmoetingsfunctie zoveel mogelijk moet aansluiten bij het reguliere
verenigingsleven en de bestaande voorzieningen. Wel is het aantal wijkcentra in de
afgelopen jaren –mede door bezuinigen- verminderd.
Verder geeft de gemeente in de bestuurlijke interviews aan dat in het verleden twee
wijkcentra aan particuliere beheerders zijn verkocht. Deze centra staan in wijken waar de
bewoners doorgaans wat zelfredzamer zijn (o.a. Bergen op Zoom West). Drie andere centra
zijn in de afgelopen jaren gesloten (o.a. Oost en Lepelaar). Sluiting heeft niet plaatsgevonden in wijken met weinig voorzieningen en kwetsbare inwoners. Tot nu toe bestonden
de wijkcentra vooral uit locaties waar allerlei activiteiten werden georganiseerd (een
ontmoetingsplek). De gemeente wil de wijkcentra nieuw leven inblazen en zoekt hiervoor
een (welzijns)instelling die het beheer op zich wel nemen. De gemeente zelf heeft een
facilitaire rol.
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Domotica
In de beleidsstukken van zowel de sector wonen als de sector maatschappelijke
ondersteuning wordt weinig tot geen uitwerking gegeven aan de bijdrage die domotica kan
leveren in het langer zelfstandig wonen van ouderen. In de panelgesprekken is dit onderwerp
juist als belangrijk aspect genoemd, zeker voor de komende generatie ouderen. Uit de
bestuurlijke interviews blijkt domotica echter wel een actief aandachtspunt van de
gemeente, zowel in nieuwbouw als bestaande bouw. Men staat vooral voor de vraag hoe
systemen uit te rollen in de gemeente.
Herstructurering
In Bergen op Zoom Oost is een grote herstructureringsopgave. Veel mensen zullen moeten
verhuizen en keren vermoedelijk niet terug in hun vertrouwde woonomgeving. Doordat ze
in een nieuwe woonomgeving terecht komen waar men minder bekend mee is (zowel de
fysieke omgeving als het sociale netwerk), kan het langer zelfstandig wonen in de knel
komen. Dit vraagt dus om grote aandacht voor ouderenhuisvesting bij projecten van
renovatie en sloop/nieuwbouw. Dit is ook door panelleden benadrukt.
Norm 4: De gemeente heeft in haar beleid aandacht voor het vergroten van het
veiligheidsgevoel in de wijken.
In de panelgesprekken is aangegeven dat in het beleid weinig of geen aandacht besteed
wordt aan de relatie tussen langer thuis wonen en de sociale veiligheid. Dat zou vooral een
rol spelen in de `sociaal zwakke wijken` als Nieuw Borgvliet, Gageldonk en Fort Zeekant.
Verder zou de onveiligheid(sbeleving) en de behoefte aan een saamhorigheidsgevoel eraan
bijdragen dat ouderen toch in een verzorgingshuis willen gaan wonen, ondanks het feit dat
men tegenwoordig zelf huur moet betalen en een beperkt aantal m2 woonruimte heeft. Men
voegt daaraan toe dat dit met name de huidige generatie ouderen betreft. Toekomstige
generaties zullen dit naar verwachting anders oplossen. Er komt steeds meer vraag naar het
zelfstandig wonen in een hofje (beschutte woonvorm waar mensen – gelijkgestemden –
elkaar zoveel mogelijk helpen), zo geven deelnemers aan de panels aan.
Van de zijde van de gemeente wordt benadrukt dat er Buurtpreventie teams zijn, die bestaan
uit inwoners van de gemeente en administratief worden ondersteund door de gemeente.
Daarnaast worden zij geadviseerd door de gemeentelijke veiligheidsfunctionaris, die als
aandachtsgebied sociale veiligheid heeft. De Veiligheidsfunctionaris is het coördinerende
aanspreekpunt voor veiligheidsbeleving die met alle spelers in een wijk te maken heeft.

6.3. Vraag 3. In hoeverre is het beleid van de gemeente Bergen op
Zoom gericht op toereikende voorzieningen ten behoeve van de
maatschappelijke ondersteuning van ouderen?
Norm 1: De gemeente heeft actueel beleid geformuleerd ten aanzien van
communicatie met en ondersteuning van ouderen, adequate extramurale zorg en
ondersteuning, woningaanpassing, vervoer en dagopvang voor ouderen. Dit beleid
is uitgewerkt in actuele maatregelen.
Op diverse punten in het Beleidsplan Wmo 2015-2017 geeft de gemeente haar beleid inzake
communicatie en cliëntondersteuning weer:
De Brabantse Walgemeenten ontwikkelen een gezamenlijke visie op de Integrale
Toegang tot het Sociale Domein. “Dit betekent dat het niet uit moet maken op welk
deelterrein inwoners vragen hebben of ondersteuning zoeken” (p. 32). Dit project is nog
in ontwikkeling.
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In de gemeente kunnen alle inwoners met vragen op het gebied van wonen, welzijn,
zorg en inkomen terecht bij het loket Vraagwijzer (niet specifiek voor ouderen). De
Vereniging Vraagwijzer is een samenwerking tussen gemeentelijke diensten,
welzijnsorganisaties, zorginstellingen, woningstichtingen en vele andere. Het doel is om
mensen met vragen in de goede richting te wijzen en indien gewenst te ondersteunen
met het doen van aanvragen om veilig en zelfstandig thuis te blijven wonen. Bij het loket
kan men o.a. via een inloopspreekuur terecht (in Bergen op Zoom en Halsteren) met
vragen over welzijn en mobiliteit, zorg en gezondheid en financiën.
De gemeente gaat ervan uit dat de cliëntondersteuning (bij toegang tot voorzieningen)
vanuit het eigen netwerk wordt geregeld. Daartoe kunnen bijvoorbeeld ouderenadviseurs behoren. Lukt dit niet, dan zorgt de gemeente voor onafhankelijke ondersteuning.
Waar inwoners zelf niet of te laat voor ondersteuning aankloppen, is vroegtijdige
signalering van groot belang. De gemeente heeft hiervoor een aantal pilots opgezet voor
wijkteams. Het idee van de wijkteams is echter inmiddels weer verlaten. De gemeente
beschikt wel over een “Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen”. Hierin werken huisartsen,
wijkverpleegkundigen en welzijnsorganisatie WijZijnTraverse-Groep samen in het kader
van vroegsignalering bij ouderen. Huisartsen nemen het initiatief richting andere partijen
als ze merken dat ouderen zich al lange tijd niet meer bij hen gemeld hebben.
Panelleden geven aan dat men daardoor een gestructureerde, georganiseerde
ontmoeting op wijkniveau mist. De verschillende zorg- en welzijnspartijen en de
corporatie doen wel aan signalering binnen hun eigen cliëntenbestand, maar hebben
beperkt (ad hoc) overleg. Er is wel een multidisciplinair overleg van huisartsen (MDO),
maar slechts de helft van de huisartsen doet hier vooralsnog aan mee.
Naast vroegtijdige signalering vindt de gemeente ook preventie van groot belang.
Hierover wil men een convenant sluiten met zorgverzekeraar VGZ en afspraken
vastleggen in subsidie- en andere overeenkomsten met partijen in het veld.
Waar een vangnet nodig is, verwijst het Beleidsplan naar het Regionaal Kompas. Dit
heeft echter niet of nauwelijks betrekking op de doelgroep ouderen. Waar ouderen door
de scheiding van wonen en zorg tussen wal en schip terecht zouden komen, wordt geen
vangnet aangeboden.
De communicatie- en ondersteuningskanalen worden in het Wmo Beleidsplan verspreid over
het document beschreven. Verder gaat het vooral om voornemens, waarbij de afhankelijkheid van andere partijen in het veld vrij groot is. Er wordt weinig of geen aandacht aan de
borging van de resultaten besteed (zie ook onder vraag 5.4 in de voorliggende rapportage).
Adequate extramurale zorg en ondersteuning
Al vanaf 2007 is de gemeente verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning, zoals
hulp bij de huishouding, het verstrekken van hulpmiddelen, vervoer, het aanbod van welzijnsorganisaties etc. Deze taken blijven ook vanaf 2015 tot het pakket van de gemeente
horen.
Vanaf 2015 hebben de gemeente meer taken gekregen. Bovendien zet de wet in op het
langer zelfstandig wonen van cliënten, waardoor naar verwachting de vraag naar
maatschappelijke ondersteuning door de gemeente zal toenemen. Tevens is er op het budget
gekort. Deze situatie heeft ertoe geleid dat de gemeente in haar Beleidsplan Wmo 20152017 onder meer de volgende uitgangspunten heeft vastgelegd:
Het bieden van passende ondersteuning in de vorm van algemene en/of
maatwerkvoorzieningen, indien nodig.
Ontwikkeling van meer algemene voorzieningen, waardoor de druk op de
maatwerkvoorzieningen wordt verminderd. In de gemeente zijn de afgelopen jaren,
zo stelt het beleidsplan, al diverse algemene voorzieningen ontwikkeld voor de
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doelgroep ouderen. De gemeente wil stimuleren dat deze algemene voorzieningen
worden verbreed naar andere doelgroepen.
Stimuleren van de innovatie van voorzieningen.

Woningaanpassing
De mogelijkheden tot woningaanpassing zijn essentieel voor het langer thuis kunnen wonen
van ouderen (en anderen met een beperking). Blijkens de prestatieafspraken tussen
gemeente en Stadlander staan beide partijen wat het corporatiebezit betreft hier terughoudend tegenover. Men is van oordeel dat het uitgangspunt zou moeten zijn dat elke
persoon in de passende woning moet worden/zijn gehuisvest. Uiteraard voor zover het
woningaanbod dat toelaat. Dat betekent dat de optie “verhuizen” veelal mede in beeld is bij
aanvragen voor woningaanpassing. Voor zover woningen worden aangepast (op basis Wmo)
zijn tussen gemeente en Stadlander afspraken gemaakt over de kostenverdeling. In de
panelgesprekken is hierover opgemerkt dat de eigen bijdrage die bewoners moeten betalen,
mogelijk mensen afschrikt om een bijdrage aan woningaanpassing aan te vragen en zij er
daardoor vanaf zien of zelf aanpassingen (laten) aanbrengen.
Het vraagstuk van de aanpassing van particuliere eigen woningen ten behoeve van ouderen
wordt in de Beleidsplannen Wonen en Wmo niet of nauwelijks aangeroerd. Voorlichting en
stimulering van de eigenaren door de gemeente worden niet genoemd. Niettemin, zo is in
de bestuurlijke interviews aangegeven, zijn er wel acties op dit punt ontplooid, niet alleen in
Gageldonk-West zoals eerder genoemd: ook is in 2015 als in 2016 in samenwerking met de
gemeenten Woensdrecht en Steenbergen de “Ons-campagne” gevoerd. Deze was primair
gericht op het informeren over de veranderingen in de Wmo (uitgaan van eigen kracht),
maar hierbij is ook de focus op het langer thuiswonen aan de orde gekomen. Bij deze
campagne is tevens een website gelanceerd waarin veel inspirerende voorbeelden van eigen
kracht zijn weergegeven.
Daarnaast heeft de KBO (tegenwoordig BAS) in 2015 bijeenkomsten in de wijken gewijd aan
het aanpassen van de eigen woning. Tenslotte kunnen ouderenadviseurs en het vraagloket
eigenaar-bewoners op weg helpen.
Verder kon uiteraard geen aandacht worden besteed aan de recentelijk beschikbaar
gekomen mogelijkheid tot financiële ondersteuning via de Svn-Blijverslening.
Norm 2: De gemeente koppelt haar Wmo-beleid nadrukkelijk aan het woonbeleid.
Dit blijkt ook uit beleid en uitvoeringsmaatregelen.
In de Nota Sociaal Domein noch in het Beleidsplan Wmo wordt de categorie “ouderen” apart
behandeld. In het Beleidsplan Wonen wordt wél expliciet ingegaan op ouderenhuisvesting.
Er kan derhalve geen sprake zijn van een daadwerkelijke koppeling tussen het beleid op
beide terreinen.
Dat lijkt op zich ook niet zo verwonderlijk. Het woonbeleid heeft zich in een reeks van jaren
(als aparte zuil) ontwikkeld, terwijl de wijzigingen in de zorg zeer recentelijk tot vele nieuwe
taken op gemeentelijk niveau hebben geleid. De beleidsformulering en uitvoeringsorganisatie van de Wmo 2015 (en de Jeugdwet en de Participatiewet) vragen zodanige inzet
van de gemeente, dat het leggen van een relatie met het wonen pas later aan de orde lijkt
te kunnen komen.
Het niet onderscheiden van de doelgroep “ouderen” is het gevolg van het uitgangspunt van
de Wmo dat zij is gericht op alle mensen met een beperking, ongeacht leeftijd. Dit kan (in
een later stadium) een koppeling met het woonbeleid moeilijk maken.
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Norm 3: Het beleid ten aanzien van maatschappelijke ondersteuning heeft effect
op het langer thuis wonen van ouderen.
Het is nog te vroeg om het effect te meten van het Wmo-beleid op het langer thuis wonen
van ouderen. Voor de toekomst is dit uiteraard wel een zeer relevant onderwerp.

6.4. Vraag 4. In hoeverre wordt het ouderenbeleid van de gemeente
Bergen op Zoom gekenmerkt door periodieke evaluatie en
herijking?
Norm 1: De gemeente evalueert het woonbeleid in ruime zin en het beleid inzake
de maatschappelijke ondersteuning en stelt waar nodig het beleid bij. Zij doet dit
minimaal één keer per vier jaar.
Beleidsplan Wonen
In het Beleidsplan 2014-2018 vindt geen evaluatie van het voorgaande beleid (Beleidsplan
Wonen 2011) plaats en er wordt dus ook niet aangegeven welke ambities gerealiseerd zijn
en welke niet. Alleen uit de aanleiding (par. 1.1) en uit het voorwoord van de
portefeuillehouder kan worden afgeleid dat de verslechterde economische situatie aanleiding
is geweest voor het geactualiseerde Beleidsplan Wonen. Een diepergaande analyse van het
effect van die verslechtering op de lokale woningmarkt en de woningvraag van ouderen in
het bijzonder ontbreekt echter.
Naar de toekomst toe kondigt het Beleidsplan 2014-2018 op één punt monitoring aan,
namelijk waar het gaat om de ontwikkeling van de woningmarkt, met name gericht op de
nieuwbouw. De aanpak en frequentie daarvan worden niet aangegeven. Maar het gebeurt
wel: begin 2016 heeft nog een (tussentijdse) evaluatie plaatsgevonden (met ondersteuning
van Fakton, dat ook de woningbehoefte in 2013 heeft berekend). Het betreft hier een
volledige evaluatie. De eindconclusie is dat het beleidsplan Wonen nog voldoende actueel is
en realiteitszin heeft. In het uitvoeringsprogramma, wat eind 2016 aan het college wordt
voorgelegd, zijn concrete acties benoemd n.a.v. de aanbevelingen en bevindingen uit de
evaluatie. T.a.v. ouderenhuisvesting zijn geen specifieke acties opgenomen. De gemeente
geeft aan dat zij niet beschikt over actuelere cijfers met betrekking tot de behoefte aan
ouderenhuisvesting.
In 2018 moet het huidige Beleidsplan Wonen herzien worden. De gemeente geeft aan daarin
meer aandacht te willen geven aan het thema ouderenhuisvesting (en andere bijzondere/
kwetsbare groepen). De gemeente wil dan ook onderzoek uitvoeren naar vraag en aanbod
van huisvesting van senioren. Dit zou volgens de gemeente bij voorkeur regionaal opgepakt
moeten worden.
Vermoedelijk zal monitoring van de effectieve vraag en de nieuwbouwproductie (ook van
ouderenhuisvesting) ook een rol spelen bij de jaarlijkse herijking van de woningbouwafspraken binnen de Regio West-Brabant.
Prestatieafspraken
In de prestatieafspraken met Stadlander is het voornemen van een jaarlijkse monitoring
opgenomen op basis van een systematische voortgangsrapportage. Over de jaren 2014 en
2015 zouden dergelijke rapportages gemaakt moeten zijn. Uit de bestuurlijke interviews
blijkt dat dat niet is gebeurd. In de toekomst wil men dat wél doen, nu ook de afspraken
met Stadlander concreter en kwantitatiever worden onder invloed van de Woningwet 2015.
De nieuwe prestatieafspraken worden najaar 2016 vastgesteld.
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Woonservicegebieden
In het convenant uit 2010 is een tweejaarlijkse evaluatie voorzien van de woonservicegebieden. In de gemeentelijke jaarbegroting wordt in de periode 2010-2014 kort de
ontwikkelingen rond de woonservicegebieden aangestipt. Hieruit blijkt dat er diverse
gesprekken worden gevoerd met professionals, vrijwilligersorganisaties en bewoners over
de behoefte en opzet van de woonservicegebieden. Informatie over fysieke realisatie van
voorzieningen of andere concrete maatregelen worden niet of nauwelijks benoemd. Vanaf
2015 wordt de voortgang rond de woonservicegebieden niet meer benoemd in de jaarbegroting.
Wmo Beleidsplan
In het Wmo Beleidsplan 2015-2017 wordt nergens gesproken over monitoring, evaluatie en
herijking. Het plan zelf plaatst zich dus niet in de “beleidscyclus”. Wel geeft het Beleidsplan
in het hoofdstuk over het Financieel Kader aan op welke wijze de gemeente “sturing aan de
achterkant” van de Wmo-uitvoering wil gaan geven door o.a. sturing op resultaat, monitoring
van de uitgaven en het tijdig bijstellen van beleid.
Er wordt uiteraard wel gemonitord. Wij beschikken over de monitoren 2013, 2014 en (in
concept) 2015. De monitoring-rapportages worden opgesteld voor het management en het
bestuur. Daarnaast worden deze één keer per half jaar aangeboden aan de Werkgroep
Sociaal Domein van de gemeenteraad en in overleg met hen aan de gemeenteraad zelf.
Tenslotte wordt jaarlijks achteraf een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het meest
recente heeft betrekking op het jaar 2015. Daaruit blijkt in het algemeen een grote
tevredenheid over het contact met de gemeente en de kwaliteit en de effecten van de ondersteuning. Daar wordt wel een aantal kanttekeningen bij gemaakt: de bekendheid met de
onafhankelijke cliëntondersteuner is niet groot, terwijl uit een vergelijking met de andere
Brabantse Walgemeenten de bekendheid met de Vraagwijzer wat minder is (maar wel
toegenomen is in vergelijking met vorige metingen). Ook is de tevredenheid van cliënten die
begeleiding ontvangen en beschermd wonen wat minder dan die van de overige
cliëntgroepen. De onderzoeken koppelen hier een aantal aanbevelingen ter verbetering aan.
Norm 2: Bij die evaluatie en herijking wordt expliciet een relatie gelegd tussen
beide beleidsvelden.
In het voorgaande is reeds de vrijwel ontbrekende samenhang tussen het beleidsveld wonen
en het beleidsveld Wmo geconstateerd, in ieder geval waar het de ouderen betreft. Zoals te
verwachten, geldt dat ook voor de monitoringactiviteiten. Gelet op de toenemende
samenhang van beide velden is gelet op de vraagstelling van de Rekenkamer in de toekomst
een integralere aanpak nodig.

6.5. Vraag 5. In hoeverre is het gemeentelijk ouderenbeleid actueel en
doeltreffend?
Norm 1: Het gemeentelijk ouderenbeleid speelt in op de actuele vraagstukken.
Doordat het Beleidsplan Wonen 2014-2018 voor een belangrijk deel in het teken staat van
de naweeën van de economische crisis, heeft het enigszins aan actualiteit ingeboet. Dat geldt
ook voor de weergave van de regelgeving. In het plan kon immers geen rekening worden
gehouden met de strakkere regels ten aanzien van de woningcorporaties (het beleidsdocument spreekt nog over een “brede taakopvatting”) en ook niet met de Wmo2015 (al
waren de decentralisatietrends al wel duidelijk). Ook de referentie aan het Rijkswoningbehoeftenonderzoek (WoON) uit 2012 versterkt de beperkte actualiteit. Inmiddels is er een
WoON2015 verschenen. Op de ontwikkelingen ten aanzien van langer thuis wonen kon dus
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minder ingespeeld dan op basis van de kennis van heden mogelijk was geweest. Zoals
gezegd gaat de gemeente wel aan de slag met een evaluatie van het beleidsplan Wonen,
waaruit in 2017 een actualisatie zal volgen.
Het beleid op het gebied van de Wmo is met het Beleidsplan 2015-2017 en de implementatie
daarvan uiteraard actueel.
Norm 2: De beleidsdoelen van de gemeente worden gehaald.
De mate waarin het woonbeleid doeltreffend is, hebben wij niet kunnen bepalen omdat de
gemeente geen systematische monitoring uitvoert, althans op het gebied van wonen voor
ouderen. Zo is bij de gemeente bijvoorbeeld onbekend hoeveel nultredenwoningen er thans
of per 1.1.2016 in de koopsector aanwezig zijn/waren. Alleen de potentiële aanpasbaarheid
van de woningvoorraad (zowel koop- als huur) is in beeld gebracht (Laagland rapport). Dat
geeft echter geen duidelijkheid over de doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid. Mede
omdat het onderzoek van Laagland een momentopname betreft en geen ontwikkeling in de
tijd laat zien.
Het Wmo2015-beleid is nog zodanig in de implementatiefase, dat nog geen zicht kan bestaan
op de doeltreffendheid. Verder is voor ons onduidelijk of en zo ja, (andere dan financiële)
normstellingen zijn geformuleerd waar de monitoringgegevens tegen afgezet gaan worden.
Het Beleidsplan Wmo 2015-2017 spreekt wel herhaaldelijk over de resultaatgerichtheid van
het beleid, doch dit is vooral op individueel niveau gericht: het gaat er in de huidige filosofie
van de Wmo om dat een cliënt zo effectief mogelijk wordt geholpen (op basis van o.a. het
keukentafelgesprek). De term resultaatgerichtheid heeft dus niet zozeer betrekking op het
beleid. Gelet op de toenemende samenhang van beide velden is in de toekomst een meer
integrale aanpak nodig.

6.6. Vraag 6. In hoeverre is het gemeentelijke ouderenbeleid doelmatig?
Norm: De beleidsdoelen worden bereikt binnen de gestelde kaders van tijd en geld.
Wat hierboven is opgemerkt over doeltreffendheid geldt ook voor de doelmatigheid van het
beleid. Zolang
geen (redelijk) meetbare normeringen voor de beleidsresultaten zijn vastgesteld, en
systematische monitoringgegevens en evaluatievoornemens ontbreken,
kan ook niet worden vastgesteld of dit binnen beschikbare tijd en budget heeft
plaatsgevonden. Uiteraard registreert Bergen op Zoom in het kader van de Wmo 2015
uitvoerig gegevens over productie en kosten. Het is de bedoeling dat ook vergelijkingen
worden gemaakt met soortgelijke gemeenten (benchmark). Gelet op de recente invoering
van de wet kunnen pas op termijn doelmatigheidsgegevens boven tafel komen. Wat de
categorie ouderen betreft vergt dat uiteraard wederom dat die doelgroep apart wordt
onderscheiden.
In het woonbeleid ligt dat anders. De gemeente bouwt immers niet zelf, maar verkoopt (in
een aantal gevallen) grond voor woningbouw, maakt prestatieafspraken en houdt de
woningbouwplanning bij. De doelmatigheid van het beleid zou dan kunnen worden
vastgesteld door na te gaan in hoeverre de woningbouwplanning is gehaald (tijd) en tegen
het vooraf bepaalde budget, en dat dan uitgesplitst naar de categorie ouderen. Dat gebeurt
niet.
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6.7. Vraag 7. In hoeverre wordt het gemeentelijk ouderenbeleid
gekenmerkt door samenhang, afstemming en samenwerking?
Norm 1: De gemeente zoekt voor haar beleidsformulering en –uitvoering contact
met de bij het beleid betrokken partijen, zowel aan de vraagzijde (woonconsumenten) als de aanbodzijde (corporatie, zorginstellingen etc.).
Wonen
In het Beleidsplan Wonen 2014-2018 kiest de gemeente nadrukkelijk voor een rolverschuiving: vooral faciliteren en regisseren, kaders stellen, maar niet meer zelf sterk
sturen. Deze nieuwe rol vereist uiteraard een (nauwe) samenwerking met partijen in het
veld. Daarbij worden genoemd: de partners op lokaal niveau, zoals de woningcorporatie,
ontwikkelaars en beleggers.
De gemeente acht het noodzakelijk om:
met genoemde partijen regelmatig de ontwikkeling van de woningmarkt te bespreken;
open te staan voor nieuwe initiatieven van zorginstellingen, particuliere organisaties,
mantelzorgwoningen, seniorencollectieven e.d. Dit o.a. door soepele medewerking aan
bestemmingsplannen.
Opvallend is dat (organisaties van) burgers niet worden genoemd, terwijl uit het Beleidsplan
ook niet blijkt dat bij de totstandkoming diverse partijen betrokken zijn geweest. Dat geldt
ook voor de prestatieafspraken. Vanaf de Woningwet 2015 is/zijn de huurdersorganisatie(s)
daar volwaardige partij in.
Uit de bestuurlijke interviews is gebleken dat men verwacht dat bij de actualisering van het
Beleidsplan Wonen in 2016/2017 externe partijen worden betrokken, o.a. via het geven van
een zienswijze.
Op regionaal niveau is samenwerking met de Regio West-Brabant en de Provincie NoordBrabant aan de orde (zie onder).
Wmo
De Nota Sociaal Domein is tot stand gekomen in interactie met maatschappelijke
organisaties, gemeenteraadsleden, ambtenaren, professionele organisaties, het burgerpanel
en vrijwilligersorganisaties. Een dergelijke interactie wordt ook beschreven in het Beleidsplan
Wmo 2015-2017, dat samen met de andere twee Brabantse Walgemeenten: Steenbergen
en Woensdrecht is opgesteld. Bij de opstelling zijn o.a. betrokken: de klankbordgroep Wmo,
het Bergense burgerpanel, zorg en welzijnsaanbieders.
In het Beleidsplan Wmo 2015-2017 treft men diverse uitspraken over de noodzaak van
samenwerking aan, zonder dat die verder concreet worden gemaakt. Voorbeelden hiervan
zijn:
Inschakeling van het Burgerpanel bij het meedenken over Lepelstraat
Verschillende vormen van ondersteuning en maatwerkvoorzieningen;
Het stimuleren van samenwerking tussen welzijnsorganisaties en aanbieders van zorg,
zoals binnen de Task Force Zorg en Welzijn plaatsvindt.
Stadlander en zorginstellingen
In de prestatieafspraken 2014-2018 is aangegeven dat bewoners zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen als het gaat om het langer zelfstandig wonen en het thuis zorg
ontvangen. Gemeente en Stadlander nemen daarbij een faciliterende rol aan. Vervolgens
worden de belangrijkste aandachtspunten op het vlak van wonen en zorg benoemd.
Geconstateerd wordt dat een deel van de verzorgingshuizen verouderd is (en daarmee niet
aansluit op de woonwensen van ouderen met een zwaardere, extramurale zorgvraag) en dat
dit vraagt om afspraken tussen gemeente, Stadlander en zorgorganisaties over locaties,
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aantallen intramurale plaatsen en nabijgelegen nultredenwoningen. Hierbij wordt echter niet
aangegeven welke partij hierin welke verantwoordelijkheid draagt om (1) de faciliterende rol
richting de bewoner uit te kunnen oefenen en (2) het probleem met betrekking tot het
aanbod verouderde aanbod aan verzorgingscapaciteit aan te pakken.
Op grond van de interviews en de panelgesprekken concluderen wij dat de samenwerking
tussen Stadlander en de grootste huisvester van ouderen (Stichting tante Louise-Vivensis)
met wisselend succes verloopt. Hun visies op de huisvesting van ouderen verschillen nogal,
zo blijkt uit de interviews en panelgesprekken. Stadlander is van mening dat nieuw te
realiseren woningen voldoende groot moeten zijn, zodat (ook na de vergrijzingspiek)
woningen interessant zijn voor andere doelgroepen. Stichting tante Louise-Vivensis is
daarentegen van mening dat nieuwe woningen van 50 m² voldoende groot zijn voor de
doelgroep ouderen. Bovendien geven zowel Stadlander als tante Louise-Vivensis in de
panelgesprekken aan niet primair verantwoordelijk te zijn voor de herbestemming van
verzorgingshuizen die niet aansluiten op de woonwensen van ouderen. Door de verschillen
van inzicht komen beide partijen gezamenlijk niet tot de ontplooiing van nieuwe initiatieven.
Wel wordt er op uitvoerend niveau goed samengewerkt.
De gemeente spreekt bestuurlijk uit een rol te hebben om partijen aan tafel te brengen en
met elkaar het gesprek te blijven voeren. Vooralsnog spreekt de gemeente met elk van beide
partijen afzonderlijk. Beide hebben in die gesprekken aangegeven dat een (nieuwe)
samenwerking op korte termijn onmogelijk is, waardoor er geen nieuwe initiatieven zijn
ontplooid.
Norm 2: De gemeente maakt prestatieafspraken met de corporatie en
zorginstellingen. Hierin worden meetbare afspraken gemaakt over ieders aandeel
in de totstandkoming van een op de behoefte aansluitend aanbod. De voortgang
van de realisatie wordt gemonitord en waar nodig wordt tijdig bijgestuurd.
Wonen
Met de in het verleden bestaande woningcorporaties zijn prestatieafspraken gemaakt tot de
periode 2008-2010. Daarna zijn pas over de periode 2014-2018 weer afspraken gemaakt,
nu met de gefuseerde corporatie Stadlander. Deze afspraken hebben betrekking op
nieuwbouw (o.a. van nultredenwoningen), renovatie, woningaanpassingen, de uitvoering
van het Regionaal Kompas, het gezamenlijk optrekken bij de ontwikkeling van de
woonservicezones, woningtoewijzing. In de prestatieafspraken wordt gewezen op de
noodzaak om ook afspraken te maken tussen gemeente-Stadlander en zorgorganisaties.
In het overleg binnen de Regio West-Brabant levert de gemeente Bergen op Zoom zijn
inbreng in de samenwerking met de Provincie jaarlijks te actualiseren Regionale Agenda
Wonen. Hierbij gaat het vooral om kwantiteiten en niet om bijvoorbeeld woningen voor
ouderen.
Wmo
In het Beleidsplan Wmo 2015-2017 wordt een groot aantal (soms nog te maken/
aangekondigde) afspraken met een grote diversiteit aan partners genoemd (waarbij
uiteraard wederom de categorie “ouderen” niet apart wordt onderscheiden):
Lokaal niveau
De belangrijkste partners op lokaal niveau blijken:
De welzijnsorganisaties, aan wie de gemeente via subsidievoorwaarden een groot aantal
opdrachten geeft in het kader van de Wmo.
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De (onafhankelijke) cliëntondersteuners zoals de ouderenadviseurs van de ouderenbonden cliëntondersteuning, MEE, welzijnsorganisaties en het bureau sociaal
raadslieden.

-

Er bestaat geen adviesraad op het Sociale Domein. De gemeente heeft er voor gekozen om
niet langer te werken met adviesraden, maar om in de plaats daarvan met een burgerpanel.
Aan het burgerpanel kunnen alle inwoners van de gemeente meedoen. De gemeente is van
mening dat zij hierdoor beter input van alle inwoners van de gemeente krijgt. Inwoners
kunnen zich inschrijven en aangeven over welke onderwerpen zij mee willen denken. Leden
van het burgerpanel kunnen uitgenodigd worden voor themabijeenkomsten of zij kunnen
bijvoorbeeld digitaal een enquête of vraag voorgelegd krijgen.22
In de panelgesprekken is opgemerkt dat er geen structureel overleg is tussen zorg- en
welzijnsorganisaties en Stadlander. Alleen op “casusniveau” vindt overleg plaats. Verder is
er nog geen vervanging voor het “MASS-overleg”(Maatschappelijke Steunsystemen en
Bemoeizorg), terwijl daar volgens panelleden wel grote behoefte aan bestaat.
Uit de bestuurlijke interviews blijkt, dat - hoewel ooit voorgenomen – er geen
(prestatie)afspraken gemaakt zijn tussen gemeente, corporaties en zorgpartijen. Wel
hebben deze partijen in 2010 gezamenlijk het Convenant Woonservicegebieden gesloten.
Niveau Brabantse Walgemeenten
De drie gemeenten organiseren gezamenlijk:
de inkoop van maatwerkvoorzieningen;
de toegang tot de maatwerkvoorzieningen;
de borging van de noodzakelijke expertise;
kennis van de doelgroepen;
kennis van de sociale kaart;
pilots voor samenwerking tussen zorgprofessionals, wijkverpleegkundigen en de
gemeente;
het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op de Integrale Toegang tot het Sociale
Domein;
afspraken met zorgaanbieders over geleiding naar de toegang tot de Wmo.
Verder streven zij een convenant na met zorgverzekeraar VGZ, met name ten behoeve van
preventie.
De drie gemeenten willen ook meer samenwerken op het gebied van de interne organisatie.
Diverse werkgroepen zijn bezig om de samenwerking verder uit te werken.
Niveau Regio West-Brabant
Bergen op Zoom is centrumgemeente in het kader van de maatschappelijke
ondersteuning van beschermd wonen en het Regionaal Kompas voor: Halderberge,
Rucphen, Roosendaal, Steenbergen, Woensdrecht.
In regio-verband worden/zijn afspraken gemaakt met CZ als verantwoordelijke voor de
inkoop van verpleging en verzorging namens de zorgverzekeraars. Afstemming met het
Zorgkantoor voor de inkoop van zorg uit de Wet Langdurige Zorg.
Met centrumgemeente voor de regio West-Brabant Breda werkt Bergen op Zoom samen
in het kader van huiselijk geweld (incl. doelgroep ouderen) en kindermishandeling.

22

Zie voor meer informatie: http://www.bergenopzoom.nl/Bestuur/Burgerparticipatie/Burgerpanel
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Landelijk Niveau
Afspraken met SVB (of opvolger) over trekkingsrecht PGB;
Afspraken met de VNG inzake de inkoop
van specialistische
(visueel/zintuiglijk, doventolk, telefonisch oor).

begeleiding

De mate waarin op het vlak van de Wmo toetsbare afspraken worden gemaakt is in het
onderzoek niet duidelijk geworden. Hoe er gemonitord wordt wel. Dit gaat met name over
de prestaties op het niveau van de verrichtingen en de financiën, niet over de toetsing van
afspraken met partijen.
Norm 3: Tussen gemeente, woningcorporaties en zorginstellingen zijn afspraken
gemaakt om te voorzien in een (nood)oplossing in situaties waarin door acute
achteruitgang in gezondheid het voor de oudere niet meer mogelijk is zelfstandig
te blijven wonen maar opname in een verpleeghuis (nog) niet mogelijk is.
In het Beleidsplan Wmo 2015-2017 wordt de vangnetfunctie toegespitst op een specifieke
problematiek, n.l. van chronische drank- en drugsverslaafden, mensen met zware
psychiatrische problemen, dak- en thuislozen etc. Hiervoor wordt het Regionale Kompas
ontwikkeld. Waar het om een problematiek van ouderen gaat, zoals in norm 3 beschreven,
lijkt er geen (structureel) vangnet te bestaan. In panelgesprekken is opgemerkt dat
leegstaande capaciteit in verzorgingstehuizen (tijdelijk) hiervoor zou worden gebruikt. Dit is
in de bestuurlijke interviews bevestigd.
Voorts zijn uiteraard preventie en (vroegtijdige) signalering van belang. Wat betreft de
signalering is binnen het raam van de Wmo allereerst het sociale netwerk aan zet alvorens
algemene of maatwerkvoorzieningen worden getroffen.
Daarnaast zijn er nog sociaal beheerteams (in de vorm van de opbouwwerker die zichtbaar
in de wijk is, eventuele problemen signaleert, bijvoorbeeld op het vlak van openbare ruimte
of betalingsproblematiek, etc.) en buurtpreventieteams. Tot nu toe is de uitwisseling tussen
deze partijen beperkt. Volgens de gemeente is dat ook niet nodig omdat het beleidsterrein
waarop deze teams opereren zeer verschillend is.
Ten aanzien van de preventie geeft het Beleidsplan Wmo 2015-2017 aan de mogelijkheid te
onderzoeken van een convenant met VGZ. Specifiek op ouderen gericht beleid lijkt er dus
niet te zijn.
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7.

Reactie College op conceptrapportage

Op 23 december 2016 heeft de Rekenkamer de conceptrapportage aangeboden voor
bestuurlijk hoor en wederhoor. Het College heeft hierop gereageerd bij brief van 22 februari
2017. De inhoud van deze brief is onderstaand integraal verwoord.

Geachte heer Clayden,
U heeft ons verzocht om een reactie te geven op de conceptrapportage “Langer zelfstandig
wonen voor ouderen”. Wij willen hieraan graag voldoen.
Wij hebben van uw conclusies kennisgenomen. U concludeert dat de doelgroep “ouderen” op
het gebied van wonen een prominente plaats inneemt. Wij onderschrijven uw conclusies.
Van uw aanbevelingen hebben wij goede nota genomen, aanbevelingen 1,2 en 5 worden
overgenomen en aan de overige aanbevelingen al aandacht wordt besteed. Onze uitgebreide
reactie ten aanzien van de overige aanbevelingen treft u hieronder aan.
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Aanbevelingen 1: Aandacht voor bestaande woningvoorraad. U beveelt aan om
nader onderzoek te doen naar de opgaven voor woningbouw. Wij nemen deze
aanbeveling over. Het is wenselijk om structureel en met enige regelmaat (bv 2 of
4 jaarlijks een en ander gekoppeld aan de Woonvisie/Beleidsplan Wonen) onderzoek
te doen naar de bevolkingssamenstelling (in de verschillende kernen/wijken).
Hetzelfde geldt voor een onderzoek naar de woonwensen I woonbehoeften. Met dat
inzicht kunnen we beter sturen op de wenselijke woningbouw-programmering per
kern/wijk, maar ook op de noodzaak om particuliere eigenaren aan te sporen hun
bestaande bezit aan te pakken. Echter er zal hier dan wel onderzoeksbudget voor
vrijgemaakt moeten worden. Op de begroting is hier op dit moment geen rekening
mee gehouden.
Aanbeveling 2: Herstructurering en ouderenhuisvesting. U beveelt aan om bij
herstructurering van stedelijke vernieuwingswijken aandacht te hebben voor het
door verhuizen verdwijnen van de ondersteunende sociale omgeving van ouderen.
Woningcorporatie Stadlander heeft hier reeds bij de herstructurering aandacht voor
en houdt rekening met de situatie van de betreffende bewoners. Dit zal in een
volgende ronde van de prestatieafspraken expliciet vastgelegd kunnen worden.
Aanbeveling 3: Eigenaar-bewoners. U geeft hierbij aan dat het raadzaam is om een
communicatieplan uit te werken om de bewustwording bij de eigenaar-bewoners van
de gevolgen van het langer zelfstandig wonen te vergroten. U benoemt hierbij tevens
een aantal specifieke punten. U beveelt ons bijvoorbeeld aan om meer inzichtelijk te
maken wat de financiële mogelijkheden zijn. In dit kader kunnen wij melden dat we
ten behoeve van de ‘aanpak bestaande woonvoorraad' een verkenning doen naar de
toepassing van een stimuleringsregeling op gebied van duurzaamheid, levensloopbestendigheid en veiligheid. Een dergelijke regeling is gericht op een brede
doelgroep ten einde de woonvoorraad te verbeteren en dus niet zozeer de
huisvesting van (kwetsbare) ouderen. Bijkomend voordeel is echter wel dat de
huisvesting voor ouderen er door kan verbeteren.
Andere punten gaan over het voorlichten en informeren van eigenaar-bewoners over
diverse ontwikkelingen en knelpunten. In eerste instantie zijn inwoners hier zelf voor
verantwoordelijk. Er zijn in het verleden informatiebijeenkomsten voor ouderen
geweest en ook bij Vraagwijzer kunnen inwoners hierover informatie krijgen. Mocht
er bij ouderen behoefte leven aan meer voorlichting over woonconcepten en
domotica dan kan de gemeente hierbij een faciliterende rol spelen. Vraagwijzer heeft
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verder zicht op de sociale kaart. Daarnaast zal hiervoor ook aandacht zijn bij de
ontwikkeling van de integrale toegang.
Aanbeveling 4: Het gedachtegoed woonservicegebieden wordt nog steeds
onderschreven, maar er wordt hier geen beleid meer opgevoerd. De onderliggende
nota’s zijn inmiddels ingetrokken. Het leefbaar houden van de woon- en leefomgeving en het op peil houden van de voorzieningen, met name in de centra (o.a.
binnenstad) en de wijkcentra, is een algemeen belang. Bij de planvorming in het
kader van Realisatie S Beheer en gebiedsontwikkeling is hier doorlopend aandacht
voor. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij de detailhandelsvisie die vorig jaar is vastgesteld.
Aanbeveling 5: U beveelt aan om ouderen als een aparte doelgroep te benoemen in
de diverse beleidsdocumenten. Zowel het Woonbeleid als het Wmo-beleid is
algemeen beleid voor iedereen die het betreft. De Wmo heeft immers als doel om
alle mensen die moeite hebben met de deelname aan de samenleving of het
zelfstandig te wonen hierbij te ondersteunen. Om deze reden worden ouderen op dit
moment niet als aparte doelgroep benoemd in het Wmo Beleidsplan, net als mensen
met een beperking ook niet als aparte doelgroep worden benoemd. Echter dit neemt
niet weg dat er wel activiteiten worden georganiseerd die gericht zijn op ouderen.
Zo wordt er deelgenomen aan het project Agefriendly City, aan vroegtijdige
signalering kwetsbare ouderen en subsidiëren wij ouderenadviseurs. Overigens zijn
niet alle ouderen kwetsbaar en doen wij een steeds groter beroep op eigen verantwoordelijkheid van mensen. Dit gebeurt ook bij het woonbeleid. De gemeente wil
daarom vooral inzetten op ‘bewustwording’ en 'stimulering’ bij oudere eigenaarbewoners zonder de eigen verantwoordelijkheid over te nemen. Overigens is de
gemeente verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte en het
op peil houden van het voorzieningenaanbod.
Aanbeveling 6: Integrale beleidsvorming: wonen, welzijn, zorg. Deze aanbeveling
gaat over integraal werken en samenwerken als uitgangspunt. Hierover willen wij
opmerken dat in het kader van de Transformatie Sociaal Domein en Transformatie
Fysiek domein wordt bekeken hoe we de samenwerking, zowel intern als extern,
verder kunnen verbeteren. Zie verder ook aanbeveling 10.
Aanbeveling 7: U beveelt aan om bij de beleidsvorming bijzonder aandacht te
besteden aan de randvoorwaarden voor inwoners die in het verleden in
verzorgingshuizen woonden. In de Wmo is als opdracht opgenomen dat gemeenten
moeten zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen wonen. Hier
is het beleid ook op gericht. Hier wordt dus al aandacht aan gegeven.
Aanbeveling 8: U beveelt aan om de beoogde resultaten te concretiseren. De
ontwikkeling van de woningvoorraad wordt reeds gemonitord. De woningen die
Stadlander, veruit de grootste sociale verhuurder in Bergen op Zoom, op dit moment
realiseert zijn in meerderheid levensloopbestendig. Nader onderzoek is wellicht
wenselijk, zie tevens onze reactie op aanbeveling 1.
Aanbeveling 9: U beveelt aan om de prestatieafspraken met de woningcorporatie
jaarlijks te monitoren. Hierin wordt bij de in december 2016 overeenkomen regionale
prestatieafspraken voorzien. Ook de huurderbelangenverenigingen zijn en blijven
betrokken bij het monitoren van de prestatieafspraken.
Aanbeveling 10: U beveelt aan om de diverse beleidscycli op elkaar af te stemmen.
In de Wmo is vastgelegd dat de gemeenteraad iedere 4 jaar een Beleidsplan Wmo
moet vaststellen. Dit betekent dat er in 2017 gewerkt zal worden aan een nieuw
Beleidsplan Wmo. Hierin kan de samenhang met wonen worden opgenomen. Het
huidige beleidsplan Wonen heeft een looptijd t/m 2018. Onlangs is het beleid
geëvalueerd en geconcludeerd dat het nog voldoende realiteitszin en actualiteit had.
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Herijking van het Beleidsplan Wonen staat gepland voor 2018 (vaststelling eind van
dat jaar). Hierin zal de samenhang met de Wmo worden opgenomen.
Aanbeveling 11: U beveelt aan om de verantwoordelijkheden van iedere partij vast
te leggen. De verantwoordelijkheden van woningcorporatie, gemeente en
zorginstellingen zijn wettelijk vastgesteld. Er vindt regelmatig een ambtelijk
afstemmingsoverleg plaats tussen gemeente, Stadlander en tanteLouise waarin de
ontwikkelingen op gebied van wonen en zorg met elkaar worden uitgewisseld.
Overigens zijn wij van mening dat de pand- c.q. grondeigenaar primair
verantwoordelijk is voor de invulling van het eigen (leegstaand) vastgoed.
De gemeente heeft een faciliterende rol bij transformatie of herbestemming van
leegkomend zorgvastgoed, maar is daarbij ook gebonden aan de bestaande
woningbouwprogrammering. Op het gebied van de woningbouw-programmering
heeft de gemeente een regisserende rol.

Wij menen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw definitieve rapport
tegemoet.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw H. van Blitterswijk,
afdelingsmanager Concernstaf, bereikbaar onder telefoonnummer 0164-277500.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

loco-secretaris,

Dhr. Th.J.M. Wingens
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Dhr. A.G.J. van der Weegen
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8.

Nawoord

De Rekenkamer heeft kennisgenomen van de brief van het College van burgemeester en
wethouders en constateert dat de gemeente de conclusies in het rapport onderschrijft en dat
meerdere aanbevelingen worden overgenomen.
De gemeente geeft aan al aan de slag te zijn en rekening te houden met diverse
aanbevelingen uit het rapport. Dit geldt bijvoorbeeld bij de leefbaarheidsaanpak en het op
peil houden van voorzieningen, de mogelijke stimuleringsregeling voor de bestaande
woningvoorraad en de verantwoordelijkheden en rollen van betrokken partijen bij het
invullen van leegstaand vastgoed. De Rekenkamer adviseert om de voornemens vast te
leggen in beleid, zodat de raad haar kaderstellende en controlerende rol op een goede manier
kan uitvoeren. Op die manier kan periodiek getoetst worden of de beoogde doelen van het
voorgenomen beleid zijn bereikt.
Ten aanzien van het informeren van eigenaar-bewoners over het aanpassen van hun woning
stelt de gemeente dat particuliere woningeigenaren in eerste instantie zelf verantwoordelijk
zijn voor het oplossen van eventuele knelpunten bij de geschiktheid van hun eigen woning.
De Rekenkamer onderkent deze primaire verantwoordelijkheid. Maar de gemeente heeft wel
een rol te vervullen in het zo goed mogelijk faciliteren van haar inwoners bij het aanpassen
van hun woning. Uit veel woningmarktonderzoeken blijkt dat oudere woningeigenaren nog
te weinig bezig zijn met hun toekomstige woonsituatie, of dat zij geen idee hebben waar zij
de juiste informatie kunnen vinden. De actieve ouderen weten ongetwijfeld de weg naar de
gemeente te vinden als het gaat om informatie over woningaanpassing of een stimuleringsregeling. Maar met name de groep die hier niet of nauwelijks mee bezig is kan met behulp
van proactieve communicatie vanuit de gemeente op het juiste spoor gezet worden om af te
wegen of hun woning voldoende aanpasbaar is, dan wel tijdig naar een aangepaste woning
te verhuizen. Op dit punt acht de Rekenkamer het toch raadzaam om een communicatieplan
te overwegen.
Ten aanzien van de aanbeveling over het apart benoemen van de doelgroep senioren stelt
het college dat de gemeente haar beleid bewust heeft afgestemd op alle kwetsbare mensen
die moeite hebben om deel te nemen aan de samenleving. Daarmee sluit zij aan bij de
uitgangspunten van de Wmo. Echter, binnen de totale doelgroep aan kwetsbare mensen zijn
er wel duidelijke verschillen te herkennen. Zo verschilt de zorgvraag van bijvoorbeeld
ouderen met somatische klachten in grote mate met die van mensen met een psychiatrische
problematiek. Dit vertaalt zich ook naar verschillen in woonwensen. Bovendien geldt
specifiek voor de doelgroep (kwetsbare) ouderen, dat zij de komende jaren sterk in aantal
zal toenemen als gevolg van de sterke vergrijzing. Iets wat bij kwetsbare doelgroepen in een
jongere leeftijdsklasse veel minder het geval is. Deze omstandigheden maken dat de
Rekenkamer het raadzaam acht om bij toekomstig beleid de doelgroep ‘ouderen’ specifiek
aandacht te geven.
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BIJLAGEN
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
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1.
2.
3.
4.

Onderzoeksverantwoording en begripsbepaling
Ervaringen en suggesties panelgesprekken
Aandachtspunten gemeenteraad
Geraadpleegde documenten
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Bijlage 1. Onderzoeksverantwoording en begripsbepaling
Centrale vraag
De centrale vraag in dit onderzoek luidt: in hoeverre leidt het beleid van de gemeente er toe
dat in samenwerking tussen de gemeente en andere betrokkenen een zodanig
samenhangend geheel van huisvesting, zorg, voorzieningen en leefomgeving tot stand komt
dat ouderen nu en in de toekomst in staat worden gesteld om zelfstandig te kunnen blijven
wonen?
Toekomstgericht normenkader
Door de maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en de decentralisaties in het
sociaal domein in het bijzonder zijn de afgelopen jaren belangrijke veranderingen opgetreden
in de positie en taken van de gemeente met betrekking tot de huisvesting van ouderen. Dat
leidt er toe dat evaluatie van het beleid in de voorafgaande periode wel nuttig is, maar op
zichzelf onvoldoende basis biedt om tot conclusies en aanbevelingen m.b.t. het toekomstig
beleid te komen. De Rekenkamer heeft daarom in deze situatie gekozen voor een toekomstgericht normenkader.
Het toekomstgericht normenkader is tot stand gekomen op basis van:
algemene (aan op landelijk niveau uitgebrachte beleidsnota’s en onderzoeksrapportages ontleende) inzichten m.b.t. de voorwaarden waaronder ouderen in staat
kunnen worden gesteld om zo lang en goed mogelijk zelfstandig te kunnen blijven
wonen;
factoren die specifiek van toepassing zijn voor de gemeente Bergen op Zoom (couleur
locale), te ontlenen aan de documentenanalyse, interviews en aandachtspunten in de
panelgesprekken.
Op basis van het toekomstgericht normenkader is vervolgens beoordeeld in hoeverre in de
nieuwe Woonvisie aan deze normen wordt voldaan.
Onderzoeksvragen
De centrale vraagstelling is uitgesplitst in drie aspecten, waaronder in totaal zeven
subvragen vallen:
A. Over welke randvoorwaarden met betrekking tot huisvesting, zorg, voorzieningen en
leefomgeving dient de gemeente Bergen op Zoom te beschikken, zodat ouderen er zolang
mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen?
1. In hoeverre is het beleid gericht op een op ouderen toegesneden woningvoorraad?
2. In hoeverre is het beleid gericht op een voor ouderen geschikte woonomgeving (fysiek
en sociaal)?
3. In hoeverre is het beleid van de gemeente Bergen op Zoom gericht op toereikende
voorzieningen ten behoeve van de maatschappelijke ondersteuning van ouderen?
B. Op welke wijze heeft het gemeentelijk beleid ingespeeld op de ontwikkelingen van het
langer zelfstandig wonen?
4. In hoeverre wordt het ouderenbeleid van de gemeente Bergen op Zoom gekenmerkt
door periodieke evaluatie en herijking?
5. In hoeverre is het gemeentelijk ouderenbeleid actueel en doeltreffend?
6. In hoeverre is het gemeentelijke ouderenbeleid doelmatig?
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C. Wijze van samenwerking, afstemming en samenhang in het beleid rond langer zelfstandig
wonen.
7. In hoeverre wordt het gemeentelijk ouderenbeleid gekenmerkt door samenhang,
afstemming en samenwerking?
Afbakening
Het onderzoek richt zich op het langer zelfstandig wonen van ouderen. Logischerwijs ligt bij
de analyse een sterke focus op de wijze waarop de gemeente haar woonbeleid (en
daarbinnen specifiek het thema ouderen) heeft ingericht. Maar het zolang mogelijk
zelfstandig kunnen wonen bestaat uit meer thema’s dan alleen het woonbeleid. In het plan
van aanpak Ouderenbeleid dat door de raad in 2014 is vastgesteld, worden vier
hoofdthema’s aangehaald: maatschappelijke participatie, welzijn en gezondheid, wonen en
woonomgeving + voorzieningen. In onderstaand schema is te zien op welke deelgebieden
dit rekenkameronderzoek zich focust. Hoe donkerder de kleur, hoe groter de aandacht
binnen het onderzoek.

Maatschappelijke participatie
- Ontmoetingsmogelijkheden
- Activiteiten
- Signalering
- Zelfredzaamheid

Welzijn en gezondheid
- Persoonlijke verzorging +
verpleging
- Behandeling
- Mantelzorg (+ondersteuning)
- Verblijf
- Samenwerking zorginstellingen

Ouderenbeleid

Woonomgeving +
voorzieningen
- Toegankelijkheid openbare
ruimte
- Bereikbaarheid voorzieningen

Woonbeleid
- Intramuraal vastgoed
- Zelfstandige
woningvoorraad
- Nieuwbouw / bestaand
- Huur / koop
- Mantelzorgwoningen

Zoals te zien is, heeft elk thema binnen het ouderenbeleid raakvlakken met het langer
zelfstandig wonen. De focus binnen het onderzoek richt zich met name op het woonbeleid,
gevolgd door het beleid over de woonomgeving en maatschappelijke participatie.
Stappen in het onderzoeksproces
Context
Als eerste stap is op basis van landelijke en provinciale beleidsnota’s en onderzoeken de
context beschreven. Ingegaan is op:
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-

-

de prognose van de demografische ontwikkelingen
ontwikkeling van de woningvoorraad
bevindingen bij op landelijk niveau uitgevoerde onderzoeken naar randvoorwaarden voor
zelfstandig wonen en nieuwe ontwikkelingen die er toe kunnen bijdragen dat aan die
randvoorwaarden wordt voldaan
de ontwikkeling van wet- en regelgeving (decentralisaties, Wmo, herziene Woningwet).

Analyse van beleidsdocumenten van de gemeente Bergen op Zoom
In de afgelopen jaren zijn door de gemeente, maar ook andere partijen vele relevante
beleidsrapportages en onderzoeksmateriaal geproduceerd die van belang zijn voor het in
kaart brengen van het beleid rond het langer zelfstandig wonen. Te denken valt aan de
woonvisie, het Wmo-beleid en woningmarktstudies. Deze rapportages hebben we
geïnventariseerd, waarna een eerste beeld is verkregen van de wijze waarop de gemeente
het beleid rond het langer zelfstandig wonen van ouderen heeft vormgegeven.
De analyse van de beleidsdocumenten is een belangrijke input geweest voor de opstelling
van het normenkader, dat gehanteerd is bij de beoordeling van het (voorgenomen) gemeentelijke beleid (zie ook par. 4.1). In bijlage 2 zijn de geraadpleegde documenten opgenomen.
Beleids- en praktijkpanel
In de gemeente hebben twee panelgesprekken plaatsgevonden. Het eerste panelgesprek is
gevoerd met beleidsmakers van Stichting tante Louise-Vivensus, TWB Thuiszorg, WijZijn
Traverse Groep, Regionaal Platform Dementie, Stadlander en vertegenwoordigers van
adviesraden (BAS). Het tweede panelgesprek bestond uit mensen die vanuit hun dagelijkse
praktijk zien hoe ouderen in Bergen op Zoom zich redden op het moment dat zij zelfstandig
wonen en welke randvoorwaarden daarin belangrijk zijn (zowel qua woning als fysieke en
sociale woonomgeving) om dit mogelijk te maken. Aan dit gesprek werd deelgenomen door
medewerkers uit TWB Thuiszorg, WijZijn Traverse Groep en medewerkers vanuit de
gemeente Bergen op Zoom.
In de panelgesprekken hebben de deelnemers aan kunnen geven welke aspecten volgens
hen van belang zijn voor het langer zelfstandig wonen voor ouderen in Bergen op Zoom.
Belangrijk daarbij was ook om lokale accenten te zetten (zitten er verschillen tussen de
verschillende kernen van de gemeente, zowel als het gaat om welke randvoorwaarden nodig
zijn in de kernen als hoe de gemeente en andere partijen dit kunnen bereiken?). De
bevindingen zijn opgenomen in Hoofdstuk 4 “Normenkader”.
Daarnaast is er in de gesprekken ook gevraagd naar de ervaringen van de partijen op het
vlak van de samenwerking met de gemeente om het beleid vorm te geven (en invulling te
geven aan de uitvoering van beleid). Deze bevindingen zijn opgenomen in hoofdstuk 5 “Het
beleid getoetst”.
Interviews met beleidsmedewerkers en wethouders
Op basis van de bureaustudie en de panelgesprekken is een eerste analyse van het beleid
rond het langer zelfstandig wonen opgesteld. Vervolgens zijn interviews gehouden met de
verantwoordelijk portefeuillehouders en beleidsmedewerkers op het gebied van Wmo en
Wonen.
In deze gesprekken zijn vragen die voortkwamen uit de eerste analyse gesteld en door de
wethouders en beleidsmedewerker van antwoorden voorzien.
Schriftelijke vragen aan beleidsmedewerkers
Verder zijn er naar aanleiding van alle onderzoekstappen nog enkele schriftelijke vragen
gesteld aan de beleidsmedewerkers wonen en zorg van de gemeente. In deze vragen zijn
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de laatste leemtes / onduidelijkheden voortkomend uit de analyse gesteld. Na aanlevering
van de antwoorden vanuit de gemeente is de rapportage opgesteld.
Ambtelijk wederhoor
De resultaten van het bovenstaande zijn verwerkt in een rapportage die is voorgelegd aan
de gemeente voor het ambtelijk wederhoor (zie ook par. 1.4). Het ambtelijk commentaar is
vervolgens in de voorliggende rapportage verwerkt.
Conceptrapportage, toelichting op conclusies en aanbevelingen
Op basis van het toekomstgericht normenkader en de feitelijke bevindingen zijn de
conclusies en aanbevelingen geformuleerd.

Begripsbepaling
Ouderen
Er is voor gekozen om in het onderzoek geen eenduidige definitie van het begrip “ouderen”
op te nemen. De groep “ouderen” is daarvoor te divers. In statistische onderzoeken worden
veelal de leeftijdsgroepen 55+, 65+ en 75+ in de analyses betrokken.
Belangrijker dan de leeftijd is de mate waarin inwoners geconfronteerd worden met
beperkingen. Het algemene beeld is wel dat naarmate de leeftijd toeneemt ook een
toenemend deel van de inwoners met beperkingen wordt geconfronteerd, zodat het inzicht
in de verwachte ontwikkeling van leeftijdscohorten een bruikbaar inzicht geeft in de te
verwachten ontwikkeling van de behoefte aan de benodigde voorzieningen op het gebied
van wonen, zorg en fysieke en sociale omgeving.
Beperkingen
Tot 2015 werden op basis van indicatiestelling per individuele inwoner de beperkingen c.q.
de daarmee samenhangende noodzaak tot zorg uitgedrukt in zogenoemde zorgzwaartepakketten. De extramuralisering heeft er toe geleid dat opname in een verpleeghuis thans
alleen nog mogelijk is voor inwoners met een zorgzwaartepakket 5 of hoger. De indicaties
voor zorgzwaartepakketten 1 t/m 4 zijn met de invoering van de nieuwe WMO in juridische
zin komen te vervallen.
Het onderscheid wordt in dit onderzoek nog wel gehanteerd omdat het in beleidsmatig
opzicht een bruikbaar inzicht biedt in de samenstelling van de groep inwoners met een
lichtere zorgvraag die niet meer in aanmerking komt voor intramurale huisvesting. Zoals uit
het onderstaande overzicht blijkt is er een grote diversiteit in de aard van de beperkingen:
Overzicht zorgzwaartepakketten 1 t/m 4
ZZP 1 : verminderd sociaal redzaam,
ZZP 2a : beginnende psychogeriatrische problematiek
ZZP 2b : verzorging bij somatiek
ZZP 3 : intensieve verzorging bij somatiek
ZZP 4a : matige psychogeriatrische problematiek
ZZP 4b : ernstige zintuiglijke beperkingen in combinatie met fysieke beperkingen
ZZP 4c : psychiatrische problematiek in combinatie met fysieke beperkingen.
De diversiteit in beperkingen heeft ook gevolgen voor de randvoorwaarden waaraan dient te
worden voldaan om zo lang en goed mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. In
paragraaf 2.2. is een samenvatting opgenomen van een in 2014 door Rigo uitgevoerd
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onderzoek23 naar de belangrijkste randvoorwaarden per zorgzwaarte (van 1 tot 4)
uitgesplitst naar woning, woonomgeving en verdere ondersteuning.
Woonvormen
In aansluiting op de begripsbepaling bij de bevolkings- en woningbehoefteprognose van de
Provincie Noord-Brabant wordt bij het onderzoek onderscheid gemaakt naar:

Beschermd wonen24
Het ‘beschermd wonen’ omvat de woon- en verblijfsvormen met 24-uurs nabije zorg.
Dit betekent dat de zorg permanent aanwezig is. Veelal gaat het om vormen van nietzelfstandig wonen in intramurale instellingen (ZZP 5-8). Ook verschillende kleinschalige
vormen van groepswonen – veelal in niet-zelfstandige wooneenheden – vallen onder
het beschermd wonen. Kleinschalige woonprojecten voor dementerende ouderen zijn
voorbeelden hiervan. De 'overige intramurale plaatsen' (ZZP 9-10), waartoe
bijvoorbeeld revalidatiecentra en hospices behoren, zijn eveneens tot het beschermd
wonen gerekend.

Beschut wonen
Tot het 'beschut wonen' worden gerekend de plaatsen in intramurale instellingen - veelal
verzorgingshuisplaatsen - ten behoeve van personen met een ZZP- indicatie 1-4. Als
gevolg van 'extramuralisering' wordt uitgegaan van een afname van de vraag naar
beschut wonen.

Verzorgd wonen
Het ‘verzorgd wonen’ heeft betrekking op de situatie, waarbij een huishouden in een
(ouderen)woning gebruik kan maken van de verpleging of verzorging vanuit een
nabijgelegen zorgsteunpunt (‘zorg op afroep’).

Geschikt wonen
Tot het ‘geschikt wonen’ behoren zelfstandige woningen, waarvan diverse kenmerken
maken dat ze meer geschikt zijn voor ouderen en mensen met beperkingen dan
gebruikelijke woningen. Hierbij gaat het om de als zodanig aan te duiden
ouderenwoningen, waarbij de woningen ook onderdeel uit kunnen maken van een
complex met extra diensten, zoals maaltijdverzorging, gemeenschappelijke
recreatieruimte etc. (‘wonen met diensten’). Ook de (ingrijpend) aangepaste woningen
en de (overige) nultredenwoningen vallen onder het geschikt wonen.

23
24

Randvoorwaarden voor extramuraal wonen bij ZZP’s VV 01 t/m 04, RIGO 2014.
De Wet Langdurige Zorg kent ook “Beschermd Wonen”. Daarbij gaat het echter om een onzelfstandige woonvorm gericht op
mensen met psychische of psychosociale problemen. Deze definitie wijkt dus af van de definitie van de Provincie NoordBrabant.
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Bijlage 2. Ervaringen en suggesties panelgesprekken
In de gemeente hebben twee panelgesprekken plaatsgevonden. In deze gesprekken is het
normenkader voor het langer zelfstandig wonen verkend. Wat zijn randvoorwaarden in
Bergen op Zoom voor senioren om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen?
Daarnaast is informatie opgehaald met betrekking tot de belangrijkste aandachtspunten voor
het gemeentelijk beleid op dit vlak en de wijze van samenwerking tussen de verschillende
partijen.
Aan het gesprek is (zie bijlage 5) deelgenomen door een groot aantal deelnemers die vanuit
verschillende rollen hun ervaringen en suggesties met betrekking tot de huisvesting van
ouderen hebben ingebracht. Met het oog op de verschillende perspectieven en belangen is
in de gesprekken niet gestreefd naar het formuleren van gezamenlijk gedragen standpunten.
De aard van panelgesprekken is altijd zodanig dat allerlei opmerkingen gemaakt kunnen
worden, maar dat niet alle opmerkingen relevant hoeven te zijn in het licht van de
onderzoeksvraagstelling.
De hieronder beschreven ervaringen en suggesties zijn aan te merken als een bloemlezing
van hetgeen tot dit onderwerp bij betrokkenen wordt ervaren c.q. op welke punten men
behoefte tot verbetering voelt. Het betreft uiteraard dan ook geen limitatieve opsomming.

Woningvoorraad
Beleidspanel
Er moeten voldoende betaalbare woningen op het vlak van verzorgd en geschikt wonen
zijn in de huursector. Verzorgd en geschikt wonen kent nu vaak een huurprijs boven de
aftoppingsgrens (> €586 of > €628). Voor ouderen met een inkomen tot de
huurtoeslaggrens zijn deze woningen niet bereikbaar.
De vraag is of je elke woning wel volledig levensloopgeschikt moet maken. Als een
woning niet volledig aangepast is, moeten ouderen zich meer inspannen om alles te
kunnen blijven doen wat ze willen doen. Daardoor blijft men langer in conditie (men blijft
fitter).
Praktijkpanel
Er moeten voldoende gelijkvloerse woningen zijn. Ale basisvoorzieningen op dezelfde
verdieping (woonkamer, keuken, slaapkamer, toilet en badkamer). Ook de toegang van
de woning moet goed bereikbaar zijn.
Voor een specifieke groep is rolstoeltoegankelijkheid ook van belang. Dat stelt extra
eisen aan bijvoorbeeld de breedte van deurposten.
Domotica zal steeds belangrijker worden in de woning, maar is op dit moment nog geen
harde vereiste om ouderen langer thuis te kunnen laten wonen. Veel 75-plussers zijn
nog niet vertrouwd met computers / internet / iPads, of raken hun iPad kwijt of vergeten
hoe ze het moeten gebruiken. Voor de toekomstige generatie ouderen zal de aanwezigheid van domotica wel een belangrijke randvoorwaarde worden in het langer zelfstandig
wonen.
Aanpassing bestaande sociale huurwoningen
Stadlander haalt het seniorenlabel steeds vaker van woningen af. Omdat de woningen
moeilijk aan deze specifieke doelgroep te verhuren is. Als de woning ook geen seniorenlabel
meer heeft, dan worden aanpassingen niet meer betaald door de corporatie, maar vanuit de
Wmo. Bij een aanvraag voor een woningaanpassing in de huursector wordt door de Wmo-
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consulent ook nadrukkelijk gekeken of de woning nog wel passend is voor de aanvrager van
de voorziening. Zodra de aanpassingen te kostbaar worden, krijgen de aanvragers een
verhuisadvies van de Wmo-consulent.
Gemeente en Stadlander hebben afgesproken dat bij mutatie van een aangepaste woning
wordt gezocht naar een nieuwe bewoner met een gelijkaardige zorgvraag. Daarmee zorgen
we dat er niet opnieuw geïnvesteerd hoeft te worden in de woning of er aanpassingen
verwijderd moeten worden.
Vergoeding vanuit Wmo
Er worden nog steeds woningaanpassingen vanuit de Wmo vergoed, maar daarbij wordt om
een eigen bijdrage gevraagd. Per persoon wordt gekeken naar wat men nodig heeft en welke
eigen bijdrage wordt gevraagd (maatwerk principe). Een deel van de mensen is bereid de
eigen bijdrage te betalen, maar er is geen goed zicht op de groep die geen eigen bijdrage
wil betalen. Kiezen ze ervoor om de complete woningaanpassing dan maar zelf te
organiseren en te betalen (zodat men vrije keus heeft)? Of past men de woning helemaal
niet aan?
Nieuwbouw sociale huur
In de nieuwbouw is er een afspraak tussen corporatie en gemeente dat de kosten voor
woningaanpassingen bij bouw tussen beide partijen verdeeld worden via de 60-40 verdeling.
De gemeente betaalt 60% van de aanpassingskosten, de corporatie 40%. Probleem is wel
dat passend toewijzen een probleem is bij het toewijzen van woningen. Er zijn nu nieuwe,
levensloopgeschikte sociale huurwoningen opgeleverd, maar ze worden niet verhuurd aan
mensen met een zorgbehoefte omdat de woningen boven de aftoppingsgrens liggen (en de
zorgbehoevenden een te laag inkomen)
Verzorgingshuizen en verpleeghuizen zitten (nog) vol
Professionals zien dat er op dit moment de verzorgingshuizen vol zitten, ondanks dat nog
maar een beperkte groep in aanmerking komt voor een verzorgingshuis (alleen ZZP 4). Dit
komt door de vele spoedopnames van mensen met een zwaardere zorg die vooralsnog niet
geplaatst kunnen worden in een verpleeghuis (zit vol). Het zijn vooral mensen die niet meer
kunnen alarmeren en beschut moeten gaan wonen. Het aandeel ouderen met zwaardere
zorg is hoger dan het gemiddelde in Nederland. Daardoor is de relatief hoge druk te
verklaren.
Een deel van de ouderen die niet meer in aanmerking komen voor een verzorgingshuisplaats.
De gemeente merkt dat er onder deze ouderen meer vraag komt naar zelfstandig wonen in
een hofje (beschutte woonvorm waar mensen –gelijkgestemden- wel elkaar helpen). De
gemeente vindt dat zij hierin moet meedenken en zorgen dat regelgeving/ bestemmingsplannen hen niet in de weg staan. De wijze waarop men initiatieven exact ondersteunt,
verschilt per situatie (maatwerk).
De stap naar het verzorgingshuis wordt door de huidige generatie ouderen relatief veel
gemaakt vanwege de gemeenschappelijkheid / saamhorigheidsgevoel en de aanwezige
faciliteiten. Het inleveren van m2 ruimte is soms een reden om niet te verhuizen. Veiligheids(beleving) is een belangrijke reden om toch te kiezen voor een overstap naar een
verzorgingshuis boven thuis blijven wonen.
Particuliere initiatievenwoningen beperkt
De gemeente maakt het mogelijk om mantelzorgwoningen te creëren (units bij een woning
plaatsen). Er is de afgelopen jaren ook veel aan gedaan (samen met mantelzorgsteunpunt)
om hier meer bekendheid aan te geven. Maar tot nu toe is het aantal aanvragen zeer beperkt.
Heeft voor een belangrijk deel ook te maken met het feit dat de ruimte om bij woningen in
Bergen op Zoom aanbouw te plaatsen, beperkt is.
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Fysieke omgeving
Beleidspanel
De komende jaren is de nabijheid van winkels en supermarkten belangrijk. Dit neemt
wel af doordat er steeds meer zaken op internet gekocht kunnen worden. Onder ouderen
gebeurt dat ook, zij het dat zij minder snel overstag gaan dan jongere huishoudens. Als
winkels en supermarkten steeds meer verdwijnen in de buurtcentra, moet er wel
gegarandeerd worden dat er voor ouderen een ontmoetingspunt in de nabijheid van hun
woning zit, zodat men elkaar kan ontmoeten en aan activiteiten kan deelnemen. De
supermarkt vormt nu een belangrijk ontmoetingspunt. Daar moet dus op termijn een
alternatief voor komen.
Toegankelijke en veilige woonomgeving (denken aan egale wegen en trottoirs, op- en
afritten voor rollators en rolstoelen, het wegnemen van obstakels op weg of trottoirs.)
Praktijkpanel
Toegankelijkheid van de woonomgeving is belangrijk. In Bergen op Zoom Oude stad
wonen verhoudingsgewijs de meeste ouderen. Maar de toegankelijkheid is voor ouderen
met alle kasseien zeer lastig. Anderzijds is het ook lastig om de uitstraling van je
historische binnenstad te veranderen. Blijft een dilemma.
Sociale woonomgeving
Beleidspanel
Er moet een goed functionerend systeem van signalering zijn. Hierdoor staan ouderen
die moeite hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen vroeg op de radar en kan er
tijdig worden geholpen. Daarmee voorkom je dat er professionele zorg pas in actie komt
als er iets ernstigs gebeurt, met als gevolg dat iemand dan direct naar een intramurale
setting moet verhuizen (terwijl met goede signalering en tijdige begeleiding dat niet
nodig zou zijn geweest).
Aandacht voor welzijn. Naast een fysiek ontmoetingspunt moeten er voldoende
ontmoetingsmogelijkheden zijn. Vooral gericht op het steeds groter wordende probleem
van vereenzaming onder ouderen. Deze ontmoetingsmogelijkheden kunnen collectief,
maar ook 1-op-1 zijn. Bijvoorbeeld mensen die een praatje gaan maken met
alleenstaande ouderen of een aanbod aan welzijnsactiviteiten.
Praktijkpanel
Ouderen moeten zich veilig voelen in hun woonomgeving. In een aantal wijken van
Bergen op Zoom is dat veiligheidsgevoel nu onvoldoende.
De ontmoetingsfunctie –middels de wijkcentra- is vervallen. Bijna alle wijkcentra zijn
gesloten de afgelopen jaren omdat de gemeente geen subsidie meer geeft. Particuliere
initiatieven komen niet van de grond op deze locaties. Terwijl dit juist een belangrijke
voorziening kan zijn om het langer zelfstandig wonen mogelijk te maken (plek waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten)
Sociaal zwakke wijken: meer aandacht voor veiligheidsgevoel
Nieuw Borgvliet, Gageldonk en Fort-Zeekant worden genoemd als sociaal zwakke wijken.
Hier staan relatief veel sociale huurwoningen, waarvan een substantieel deel verouderd is.
Voor ouderen speelt het veiligheidsaspect in deze wijken verhoudingsgewijs een veel grotere
rol bij het langer zelfstandig kunnen / willen wonen dan in sommige andere wijken van
Bergen op Zoom.
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Noordgeest is een wijk waar bewoners heel erg op zich zelf zijn. De wijk bestaat grotendeels
uit koopwoningen en er wonen relatief veel mensen die zich gevestigd hebben in Bergen op
Zoom. De vergrijzing neemt in deze wijk nu toe. Professionals verwachten dat hier
problemen kunnen ontstaan door de beperkte samenhang in de wijk.
Aandachtspunten voor gemeentelijk beleid
Beleidspanel
Hoge bezettingsgraad verpleeghuiszorg
Stichting tante Louise-Vivensis ziet dat er nog steeds een hoge bezettingsgraad in Bergen
op Zoom is wat betreft het beschermd wonen (verpleeghuisplaatsen). Dit komt deels door
het relatief grote aantal 75-plussers dat in Bergen op Zoom woont (en dus ook relatief veel
mensen met zware zorgvraag), maar ook doordat preventiemaatregelen nu nog niet goed
van de grond komen.
Signalering is aandachtspunt
Er is een multidisciplinair overleg (MDO) van huisartsen waarmee geprobeerd wordt om met
meerdere disciplines in de gaten te houden of mensen nog wel zelfstandig kunnen blijven
wonen. Ongeveer de helft van de huisartsen in Bergen op Zoom is hier nog niet bij
aangesloten. Een deel van de huisartsen heeft weinig trek (en tijd) om bij dergelijke
overlegorganen aan te sluiten. WijZijn Traverse Groep gaat nu ook aansluiten bij dit MDO.
Wijkverschillen
In Bergen op Zoom Oost wonen relatief veel allochtonen (en dus ook allochtone
ouderen). Deze groep ouderen staan nauwelijks op de radar bij zorg- en
welzijnsinstellingen. Deels doordat mantelzorg onder deze groep sterk vertegenwoordigd
is, deels doordat deze ouderen het lastig vinden om professionele ondersteuning bij het
langer zelfstandig wonen te vragen. De tweede generatie allochtone ouderen staan hier
al wel meer open voor dan de eerste generatie.
Daarnaast is er een grote herstructureringsopgave in Oost. Veel mensen moeten
(tijdelijk) verhuizen en waarschijnlijk wil niet iedereen terugkeren. Hierdoor raken
ouderen hun vertrouwde omgeving kwijt, met mogelijk negatieve effecten voor het
langer zelfstandig wonen voor deze groep. Daar komt bij dat fysieke voorzieningen in
deze wijk verdwijnen.
Het langer zelfstandig wonen in wijken als Nieuw Borgvliet en Lepelstraat staat veel meer
onder druk dan in andere wijken. Probleem is het beperkte aantal voorzieningen, het
lage inkomensniveau en het grote aantal goedkope huurwoningen. Het is mogelijk om
deze huurwoningen levensloopgeschikt te maken, maar dan zijn ze qua huurprijs niet
meer ‘passend’ voor deze inkomensgroep.
Corporatiesector: levensloopgeschikt versus betaalbaarheid
Stadlander maakt met de gemeente prestatieafspraken over het levensloopgeschikt
maken van de woningvoorraad. Uitgangspunt is dat alle nieuwbouw levensloopgeschikt
wordt gebouwd.
Bij de prestatieafspraken wordt steeds meer gekeken of de woonomgeving qua
voorzieningen en toegankelijkheid geschikt is om het aanbod levensloopgeschikte
woningen te vergroten. In het verleden is dat te weinig gebeurt. In sommige
nieuwbouwwijken zijn levensloopgeschikte woningen gebouwd zonder enig
voorzieningenniveau of slecht toegankelijk openbaar vervoer. Daar moet bij aanvang
van de nieuwbouwontwikkelingen beter door de gemeente en ontwikkelaar naar gekeken
worden.
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Het is zeer lastig om zelfstandige huurwoningen levensloopgeschikt te maken tegen een
betaalbare prijs, gelet op het passend toewijzen (95% van de huishoudens met een
inkomen tot de huurtoeslaggrens moet een woning tot de aftoppingsgrens toegewezen
krijgen). Daarbij kijkt de corporatie ook naar de exploitatiedoorlooptijd en of de
investeringen op het gebied van levensloopgeschiktheid rendabel zijn.

Meer aandacht nodig voor particuliere voorraad
Binnen de woonvisie is nog weinig aandacht voor het bewustmaken van eigenaarbewoners dat zij hun woning tijdig moeten aanpassen. Met name deze groep
particulieren is weinig bereid om tijdig na te denken over het levensloopgeschikt maken
van de woning. De gemeente zou hier meer aandacht voor moeten hebben in haar beleid.
Bezettingsgraad verzorgingshuizen vormt probleem
De bezettingsgraad van verzorgingshuiscapaciteit neemt af. Dit komt doordat er niet
meer wordt geïndiceerd voor deze woonvorm. Stichting tante Louise-Vivensis geeft aan
dat er nagedacht moet worden over de houdbaarheid van de huidige
verzorgingshuiscapaciteit. Het aanpassen van het bestaande vastgoed naar hetzij
zelfstandige wooneenheden, hetzij verpleeghuiscapaciteit zijn daarbij voor de hand
liggende opties.
Maar de zorginstelling vindt niet dat zij daar zelf de herbestemming van het vastgoed
moet oppakken. Huisvesting is niet de corebusiness van de zorgaanbieder. Stadlander
(een van de eigenaren van het zorgvastgoed in de gemeente) geeft echter aan dat zij
zich richten op hun belangrijkste doelgroep; de laagste inkomensgroep. Zorg behoort
niet tot hun corebusiness. De corporatie lijkt vooralsnog niet voornemens om het
voortouw te nemen tot herbestemming van de verzorgingshuiscapaciteit. De vraag is
dus wie hierin de handschoen oppakt.
Praktijkpanel
Sociaal wijkteam
TWB thuiszorg en WijZijn Traverse Groep geven aan een sociaal wijkteam te missen in
Bergen op Zoom. Een gestructureerde signalering op wijkniveau ontbreekt daardoor. De
verschillende zorg- en welzijnspartijen doen wel aan signalering binnen hun eigen
cliëntenbestand, corporaties ook, maar beperkt overleg. Er zijn wel lijntjes tussen zorgen welzijnsorganisaties gericht op ouderen, maar het sociale wijkteam als
organisatievorm wordt gemist. Het wijkzusterproject en de huisartsen proberen via
overleg wel afstemming te houden, dit is vooral op casusniveau.
Gemeente geeft aan dat zij bewust niet hebben gekozen voor een sociaal wijkteam,
omdat zij kiezen voor individueel maatwerk. Elke zorgbehoevende krijgt een aanpak die
past bij zijn of haar hulpvraag.
Zorgcoöperatie
In Oost Brabant zijn veel initiatieven voor Zorg coöperaties, in West Brabant bestaat er
alleen een project in Huijbergen. In gemeente Huijbergen is het enige verzorgingshuis
gesloten vandaar ook een hoge noodzaak voor een coöperatie initiatief.
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Samenwerking
Beleidspanel
De samenwerking tussen gemeente en zorgpartijen is op inhoud goed. Een nadeel is dat
de gemeente wettelijk verplicht is om de zorg aan te besteden. Dit leidt overal tot
onderlinge concurrentie tussen zorgaanbieders, ook in Bergen op Zoom.
Op ambtelijk niveau is de samenwerking tussen gemeente en corporatie om samen te
werken goed. Op bestuurlijk niveau werkt de samenwerking minder goed. Stadlander
kan moeilijk duiden waar dit aan ligt.
Er is geen adviesraad op het vlak van het sociaal domein in de gemeente Bergen op
Zoom. Bewuste keuze van de wethouder.
De fysieke overlegtafel levert een bijdrage aan de regievoerdersrol van de gemeente.
Zowel beleidsmatige als praktische onderwerpen komen hierbij aan de orde.
De gemeente heeft met de zorgaanbieders overeenkomsten afgesloten voor huishoudelijke ondersteuning, begeleiding en beschermd wonen. Voor al deze drie overeenkomsten
zijn er overlegtafels. Aan deze overlegtafels nemen de zorgaanbieders en de gemeenten
Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht deel. De gemeenten hebben namelijk
samen deze de overeenkomsten afgesloten samen met de zorgaanbieders opgesteld aan
de overlegtafels. Omdat zij zeer veel aanbieders hebben zijn de overlegtafels opgesplitst
in een fysieke en digitale overlegtafels. Aan de fysieke overlegtafels neemt een selectie
van de aanbieders deel. Nadat de overeenkomsten waren afgesloten hebben we de
overlegtafels in stand gelaten. Aan de overlegtafels wordt de uitvoering van de
overeenkomsten besproken en we hebben een innovatieagenda opgesteld. Deze wordt
door werkgroepen uitgevoerd. Aan deze werkgroepen nemen de gemeenten en de
zorgaanbieders deel en daar worden ook wel eens andere organisaties bij betrokken
zoals de welzijnsaanbieders.
De BAS neemt niet deel aan de overlegtafels. De BAS neemt wel deel aan het OOBOZ
dit is het overleg van alle ouderenbonden uit de gemeente. Zij komen structureel bij
elkaar en indien nodig neemt een collega van mij deel aan dit overleg. BAS is tevreden
over de samenwerking met de gemeente
Praktijkpanel
Er is geen structureel overleg tussen zorg - en welzijnsorganisaties en corporatie
Stadlander. Alleen op individueel casusniveau vindt er overleg plaats. In de ‘kenniskring’
(overleg gemeente-zorg/welzijn- corporatie) is er nog wel sprake van informatieuitwisseling. Hierdoor leer je elkaar kennen en vinden (waar is iedereen mee bezig?)
Nu de reorganisatie van het sociaal domein plaats vindt is er een werkgroep ter
vervanging van het MASS-overleg (Maatschappelijk Steunsystemen en Bemoeizorg). De
nieuwe overlegvorm is er nog niet, ad hoc worden dingen wel opgepakt, maar de vaste
structuur ontbreekt nog, terwijl er wel grote behoefte aan is. Men weet nog niet wat het
moet worden, wel is heel duidelijk dat er iets moet komen.
Er is een gezamenlijk overleg in het kader van vroegsignalering. Huisartsen zijn daar
ook bij betrokken, maar de helft van de aanwezige huisartsen in Bergen op Zoom doet
hier aan mee. Zij zijn terughoudend omdat zij in kader van privacybescherming de
welzijnsorganisaties er niet altijd bij willen hebben.
Verwerking in de rapportage
In de rapportage komen de bevindingen uit de panelgesprekken aan de orde in:
hoofdstuk 3 (waar het bevindingen betreft m.b.t. het gevoerde beleid in de voorafgaande
periode)
hoofdstuk 4 (waar het gaat om verfijningen in het normenkader)

76

Langer zelfstandig wonen voor ouderen gemeente Bergen op Zoom

-

hoofdstuk 5 (de toets op het beleid).

Daarbij wordt opgemerkt dat niet alle hiervoor genoemde aandachtspunten in de rapportage
zijn opgenomen. Zoals uit de hiervoor genoemde aandachtspunten blijkt is de uiteindelijke
kwaliteit van het wonen de resultante van een groot aantal factoren. Naast zaken als de
woning zelf, de directe omgeving, de toegang tot voorzieningen en de (mantel)zorg spelen
ook andere aspecten spelen een rol. Zo is in de gesprekken onder meer ook gewezen op het
belang van (het gevoel van) veiligheid en de beschikbaarheid van goede busverbindingen.
Dit zijn echter niet zozeer aspecten van het beleid t.a.v. de huisvesting van ouderen, maar
aspecten van algemeen beleid die ook van belang zijn voor ouderen, zodat deze buiten de
primaire scope van dit onderzoek vallen.
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Bijlage 3.

Aandachtspunten gemeenteraad

Aandachtspunten geformuleerd in de bijeenkomst met een afvaardiging van de
Raad van de gemeente Bergen op Zoom en de Rekenkamer West Brabant op 12
januari 2016.
In de bijeenkomst zijn de volgende aandachtspunten aangegeven. Wij geven een beknopte
inhoudelijke reactie op elke vraag en verwijzen (waar van toepassing) naar een uitgebreidere
toelichting in hoofdtekst.
Vraag 1. Welk beleid is er reeds geformuleerd in Bergen op Zoom?
Antwoord. Het gemeentelijk beleid inzake wonen en zorg is neergelegd in de Beleidsplannen
Wonen 2011-2015 en 2014-2018 en de Nota Sociaal Domein en de Beleidsplannen Wmo.
Hierin staan het langer zelfstandig wonen van ouderen en mensen met een beperking en de
zelfredzaamheid van de burger centraal. Een beroep op de overheid voor ondersteuning is
pas aan de orde, indien de ondersteuning behoevende burger en zijn of haar sociale netwerk
niet tot een bevredigende oplossing komen. Opvallend is dat met name het Wmo-beleid de
doelgroep “ouderen” niet apart onderscheidt. De gemeente ziet zichzelf als regisseur die
afspraken maakt en overeenkomsten sluit met maatschappelijke en professionele
organisaties.
In hoofdstuk 4 gaan we in op het gemeentelijk beleid in de periode 2010-2015. In hoofdstuk
6 gaan we in op thans vigerend beleid.
Vraag 2. Is dit beleid toekomstbestendig, op de actuele ontwikkelingen toegespitst?
Ouderen blijven zelfstandig wonen. Welke aanpassingen zijn nodig?
Antwoord. Het gemeentelijk beleid speelt in op de actuele ontwikkelingen en streeft zoveel
mogelijk toekomstbestendigheid na. Door de voortdurende veranderingen in maatschappij
en beleid worden de beleidsplannen periodiek geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Bij het
woonbeleid is daarin al een lange praktijkervaring voorhanden. Wat het Wmo-beleid betreft
heeft de gemeente de afgelopen periode de handen vol gehad aan de implementatie van de
Wmo 2015. Een grotere integratie van Woonbeleid en Wmo-beleid is een belangrijke opgave
voor de gemeente.
Op deze materie gaat met name hoofdstuk 6 in.
Vraag 3. Zijn de demografische gegevens, feiten en cijfers bij de gemeente duidelijk in
beeld? Geef deze in het rapport weer.
Antwoord. De bevolkingsontwikkeling is goed in beeld. Er zijn echter nogal wat
onzekerheden en twijfels ten aanzien van de behoefte-ontwikkeling van ouderen en de
provinciale berekeningen op dat punt. Voorts is –mede door diverse uitgevoerde
onderzoeken- inzicht in de geschiktheid van de woningvoorraad voor ouderen. Maar dit is
met name op hoofdlijnen. Zo is er geen koppeling gemaakt met de leeftijd van de huidige
bewoners van de potentieel geschikt te maken woningvoorraad.
Feiten, cijfers en prognoses zijn te vinden in hoofdstuk 3.1.
Vraag 4. Is er aandacht geschonken aan de bredere kijk, denk aan zorg, welzijn, veiligheid,
voorzieningenniveau etc.?
Antwoord. Reeds in 2010 heeft de gemeente met de relevante partijen een convenant
afgesloten inzake de ontwikkeling van woonservicegebieden. Daarin is ook aangegeven over
welke basisinfrastructuur elk woonservicegebied zou moeten beschikken. Via de reguliere
jaarlijkse planning en controlcyclus van de gemeente is teruggekoppeld over de stand van
zaken met betrekking tot de realisatie van woonservicegebieden. Realisatie is sterk afhanke-
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lijk van de samenwerking tussen zorgorganisatie(s), woningcorporatie en gemeente. Dit is
vaak lastig gebleken door verschil in inzicht, financiële belangen. Inmiddels is het convenant
realisatie woonservicegebieden achterhaald en is vervangen door de Nota Sociaal Domein.
Hierop gaat het rapport in de hoofdstukken 6.1 t/m 6.3.
Vraag 5. Staat men open voor vernieuwende initiatieven, het ontwikkelen van nieuwe
concepten, denk hierbij aan resp. mantelzorgwoning “achter in de tuin”, meerdere ouderen
in een woning om zo eenzaamheid te beperken. In Oost Brabant wordt op dit moment
gewerkt aan het concept “zorgcorporaties”.
Antwoord. De gemeente geeft aan open te staan voor nieuwe initiatieven. Zij neemt
daartoe echter niet het voortouw. De burgers zelf zullen daarmee moeten komen. De
aanvragen voor mantelzorgwoningen vallen tegen. Uit Halsteren is de gemeente benaderd
voor een initiatief dat tot een zorgcoöperatie zou kunnen leiden.
Zie hiervoor met name hoofdstuk 6.1 en 6.7.
Vraag 6. Wat is er voor nodig vanuit de gemeente om op een flexibele manier om te gaan
met particuliere initiatieven? Denk hierbij aan vergunningverlening, maar ook aan het
ruimtelijke ordening aspect. In hoeverre werkt de gemeente mee?
Antwoord. Vanuit de gemeente is in de eerste plaats een goede en deskundige begeleiding
van de aanvragers nodig. Hun enthousiasme moet niet worden afgeremd, maar zij moeten
wel voor valkuilen worden behoed. Voorts is het van belang dat de gemeente soepel omgaat
met bestemmingsplanwijzigingen die nodig zijn voor realisering van de initiatieven en
procedures zoveel mogelijk stroomlijnt. Hetzelfde geldt voor het welstandsaspect en de
verlening van de bouwvergunning.
Zie ook hiervoor hoofdstuk 6.1 en 6.7.
Vraag 7. Is helder of er een spanningsveld bestaat tussen de zorgaanbieder, Stichting tante
Louise-Vivensis en de corporatie Stadlander? Denk hierbij aan overname leegstand van
vastgoed.
Antwoord. Op grond van de interviews en de panelgesprekken concluderen wij dat de
samenwerking tussen Stadlander en de grootste huisvester van ouderen (Stichting tante
Louise-Vivensis) met wisselend succes verloopt. Hun visies op de huisvesting van ouderen
verschillen nogal. Bovendien geven zowel Stadlander als tante Louise-Vivensis in de
panelgesprekken aan niet primair verantwoordelijk te zijn voor de herbestemming van
verzorgingshuizen die niet aansluiten op de woonwensen van ouderen. Door de verschillen
van inzicht komen beide partijen gezamenlijk niet tot de ontplooiing van nieuwe initiatieven.
Wel wordt er op uitvoerend niveau goed samengewerkt.
De gemeente spreekt bestuurlijk uit een rol te hebben om partijen aan tafel te brengen en
met elkaar het gesprek te blijven voeren. Vooralsnog spreekt de gemeente met elk van beide
partijen afzonderlijk. Beiden hebben in die gesprekken aangegeven dat een (nieuwe)
samenwerking op korte termijn onmogelijk is, waardoor er geen nieuwe initiatieven zijn
ontplooid.
Zie hoofdstuk 6.7 en bijlage 2 (ervaringen en suggesties panelgesprekken).
Vraag 8. Waar heeft de oudere zelf behoefte aan, wat heeft men nodig om zo lang mogelijk
zelfstandig te blijven wonen? Domotica is hier een voorbeeld van.
Antwoord. In hoofdstuk 5 wordt een normenkader gepresenteerd, waaruit de randvoorwaarden blijken voor het langer zelfstandig wonen van ouderen. Dat strekt zich uit van
geschikte woningen en een goede toe- en doorgankelijkheid van de woonomgeving tot de
bereikbaarheid van diverse voorzieningen. Daartoe behoort zeker ook domotica, maar
anderzijds zeker ook mantelzorg en de mogelijkheid tot ontmoeting. Hiervoor is input
gebruikt van onder andere belangenorganisaties, zoals het BAS.
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Zie hiervoor hoofdstuk 5, het Normenkader.
Vraag 9. Is in het bouwbesluit goed geregeld waaraan levensloopbestendige woningen
moeten voldoen?
Antwoord. Neen, daar gaat het Bouwbesluit niet over. Op dit moment bereidt het kabinet
een aanpassing van het Bouwbesluit voor, die er in z’n algemeenheid op neerkomt, dat er
minder regels zullen komen.
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Bijlage 4. Geraadpleegde documenten
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Gemeente Bergen op Zoom, Lokaal sociaal beleid, Voor(uit)zien in voorzieningen, 2008.
Gemeente Bergen op Zoom, Beleidsplan Wonen 2011-2015
Gemeente Bergen op Zoom, Woningcorporaties Castria, Soomland en West-Brabant,
Prestatie-afspraken 2008-2010
Gemeente Bergen op Zoom, Beleidsplan Wonen 2014-2018
Gemeente Bergen op Zoom en Stadlander, Prestatie-afspraken 2014-2018
Stadlander, Jaarverslag 2015.
Gemeente Bergen op Zoom, Woningbouwcapaciteit en woningbouwprogramma
(“matrix”) 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 en 2015/2016.
Gemeente Bergen op Zoom, Detailhandelsstructuurvisie, 2016.
Gemeente Bergen op Zoom, Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2013-2017, 2012.
Gemeente Bergen op Zoom, Samen leven, Samen doen, Nota Sociaal Domein, 2013.
Gemeente Bergen op Zoom, Regiedocument Sociaal Domein, 2014.
Gemeente Bergen op Zoom, Beleidsplan Wmo 2008-2012
Gemeente Bergen op Zoom, Beleidsplan Wmo 2015 t/m 2017
Gemeente Bergen op Zoom, Kwantitatieve analyse en prognose Wonen en Zorg, z.j.
(Excelsheet)
Gemeente Bergen op Zoom, Levensloopgeschiktheid bestaande woningen, Notitie n.a.v.
doorzonscan Laagland Advies annex Excelsheets, z.j.
Gemeente Bergen op Zoom, Wonen in relatie met welzijn en zorg, 2008.
Gemeente Bergen op Zoom, Realisatie woonservicegebieden, 2010.
Gemeente Bergen op Zoom, Plan van aanpak woonservicegebied Lepelstraat, 2011.
Gemeente Bergen op Zoom, voortgang ontwikkeling woonservicegebied Lepelstraat,
2013.
Provincie Brabant en PON, Wonen met zorg en welzijn in tijden van verandering, 2013.
Stichting tante Louise-Vivensis, Jaarbeeld 2013.
BN de Stem, Ontslagen tante Louise-Vivensis raken hele Brabantse Wal (22 januari
2015).
Gemeente Bergen op Zoom, Wmo Monitor 2013.
Gemeente Bergen op Zoom, Opzet Wmo Monitor 2014.
Gemeente Bergen op Zoom, Concept Monitor Wmo 2015.
Raadsvragen/College-antwoorden op raadsvragen
o Antwoord op vragen BSD over Rapportage 2014 Provincie Noord-Brabant, 2014.
o Antwoord op vragen BSD over Wmo en ouderenhuisvesting, 2013.
o Vragen Lijst Linssen over verhuizing bewoners zorgflat de Schelde, 2015.
o Antwoord op vragen Lijst Linssen over verhuizing bewoners zorgflat de Schelde,
2014.
o Vragen PvdA over artikel 39 m.b.t. Catharinacomplex, 2015.
o Antwoord op vragen PvdA over artikel 39 m.b.t. Catharinacomplex, 2015.
o Vragen VVD over Zorgeconomie en voorzieningen Halsteren, 2016.
o Antwoord op vragen VVD over Zorgeconomie en voorzieningen Halsteren, 2016.
o Vragen GWBP over gevaarlijke stoepen voor ouderen in de wijk Oost/de
Warande, 2012 en 2013.
o Antwoord op vragen GWBP over gevaarlijke stoepen voor ouderen in de wijk
Oost/de Warande, 2013.

Langer zelfstandig wonen voor ouderen gemeente Bergen op Zoom

