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verslag van Themabijeenkomst Wonen en Zorg  

vergaderdatum 18 februari 2019 

 

1. Opening 

Nathalie opent om 19.00 uur de bijeenkomst en heet iedereen welkom. Ze licht ieders rol 

kort toe. Van de bijeenkomst w o r d t  een verslag gemaakt dat samen met de 

presentaties van vanavond naar alle aanwezigen wordt gestuurd. Helaas is Marnix 

Groenland van Companen, adviseur van de huurders ziek. Marnix heeft zijn 

aandachtspunten wel al doorgegeven en deze zijn verwerkt in de presentatie. 

 
2. Toelichting proces 

De themabijeenkomsten zijn bedoeld om huurders te informeren en de thema’s 
 samen met de gemeente verder te verdiepen, zodat huurders de materie beter 
 begrijpen en zo beter beslagen ten ijs kunnen komen bij het opstellen van een 
 advies t.b.v. de prestatieafspraken. De eerste bijeenkomst over het thema is een 
startbijeenkomst met een brede groep huurders. Vervolgens gaat er een werkgroep aan 
de slag bestaande uit 2 tot 4 huurders, de gemeente en de Woningstichting. Deze 
werkgroep komt 2 tot 3 keer bij elkaar. Vervolgens komt de brede groep huurders weer 
bijeen in een tussentijdse themabijeenkomst. Dan wordt met elkaar gecheckt of we op de 
juiste weg zijn. Vervolgens komt de werkgroep, indien nodig, weer bij elkaar om evt. nog 
bij te sturen. Een laatste keer (september) komt de brede groep huurders bij elkaar om 
het advies te bespreken ten behoeve van de prestatieafspraken. 
 

3. Thema’s vanuit prestatieafspraken 
 

 Zicht op behoeften krijgen 
De gemeente, de Woningstichting en huurders realiseren met andere relevante partijen 
de visie Wonen en Zorg. 

 Flexibiliteit in tijdelijke woonruimte voor ‘urgente’ woonvragen realiseren 
De gemeente is een werkgroep gestart die de Taskforce heet. Hierin zitten Mien van 
Rennes en Conny in ’t Veen namens de huurders. Daarnaast bestaat de Taskforce uit 
een vertegenwoordiging van de gemeente, de Woningstichting en experts uit de 
hulpverlening. Doel van de Taskforce is ervoor zorgen dat het binnen Wageningen 
goed geregeld is voor omwonenden bij overlastveroorzakers.   

 Bekendheid Startpunt 
Gemeente is hier al mee aan de slag om het Startpunt beter op de kaart te zetten. 

 Langer zelfstandig wonen 
De Woningstichting heeft samen met de Gemeente en huurders een klantreis gemaakt 
op dit thema. Er is inmiddels een eerste overleg geweest met medewerkers van de 
WMO en de Woningstichting om aan de slag te gaan met de uitwerking van de 
verbeterpunten. Dit uitkomsten hiervan worden binnenkort besproken met de huurders 
die betrokken zijn geweest bij de klantreis. 

 Gemengd wonen  
De gemeente heeft in 2018 een onderzoek gedaan naar de behoefte van 
woonprojecten voor jongeren en ouderen om deze bij elkaar te huisvesten en wat 
kunnen ze voor elkaar betekenen. Een vervolgonderzoek vindt plaats in 2019. 

 Handreiking huisvesten bijzondere doelgroepen 
Dit is een afgeleide van de Taskforce. De gemeente schrijft een handreiking voor 
kwetsbare doelgroepen en omwonenden. Hierin is vastgelegd hoe de begeleiding en 
zorg door de betrokken partijen is georganiseerd, zodat deze voor de instroom van 
kwetsbare bewoners in de verschillende buurten gewaarborgd is. 

  



pagina 2 

 

 

 

 

 Beschermd wonen 
De gemeente heeft hierin de regie en moet inzichtelijk maken om hoeveel mensen het 

in Wageningen gaat en hoeveel woningen hiervoor nodig zijn. 
 
Wat moet er allemaal in de visie Wonen en Zorg worden opgenomen? 
 
- Wat is de omvang van de groep bijzondere doelgroepen 
- Hoe gaan we om met het huisvesten van kwetsbare huurders 
- Hoe regelen we de begeleiding voor niet alleen de verwarde personen, maar ook 

de omwonenden  
- Hoe gaan we om met het delen van gegevens over zorgbehoevenden 
- Wat is de omvang (en groei) van de groep ouderen 
- Welke voorwaarden zijn er voor woningen en locaties geschikt voor ouderen 
- Sluit de huidige vraag aan bij de woningvoorraad 
- Wat is de wens van het voorzieningenniveau voor ouderen 
- Er moet een definitie komen van de verschillende doelgroepen. 
 

3. Trends en ontwikkelingen 
Wim van de Geijn (programmaregisseur wonen bij de gemeente Wageningen)  geeft een 
toelichting op trends en ontwikkelingen in de samenleving. Hoe zat het ook alweer? Er is 
veel veranderd de laatste jaren op dit gebied. Door de scheiding van wonen en zorg zijn 
er geen verzorgingstehuizen meer en moeten mensen langer zelfstandig blijven wonen. 
De vraag is hoe kunnen we dit goed met elkaar organiseren. 

 
Wat merken we er van? 
- Zorg en ondersteuning in huis/in de wijk 
- Kleinschalige woonprojecten. Deze waren er vroeger niet, toen kon je terugvallen op 

een verpleeghuis, verzorgingstehuis of ziekenhuis. In Wageningen kennen we een 
aantal kleinschalige woonprojecten zoals de Melkweg, Droomhuis, de Wijde Wereld 
en de Burcht. 

- Samenwerking met meerdere organisaties. We zien dat nu veel meer partijen met 
elkaar moeten samenwerken en afspraken met elkaar moeten maken. 

- Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte. Het is niet alleen de ziekte of het 
wonen maar ook het gezond houden van de omgeving. 

 
Cijfers  Wageningen 
- Wageningen telt 38.412 inwoners 
- Wageningen telt 21.992 huishoudens, inclusief studenten 
- 1,75 is het gemiddelde aantal mensen per huishouden 
- 60 mensen in Wageningen hebben een indicatie voor Beschermd Wonen. Dit is 24-

uurs zorg op afroep. Er heeft een pilot plaatsgevonden binnen de gemeente 
Wageningen en de verwachting is dat dit aantal minder zal worden. Binnen 
Wageningen kennen we het project Maatschappelijke Opvang voor dak- en thuislozen 
die met begeleiding en dagbesteding hun leven weer op de rit kunnen krijgen en 
worden begeleid naar zelfstandig wonen. De afspraak is dat er zeven woningen voor 
dit project beschikbaar komen en worden verhuurd aan de gemeente Wageningen, 
van waaruit deze mensen begeleiding krijgen. 

- Er zijn 1480 inwoners met een WMO-maatwerkvoorziening, zoals een scootmobiel 
- 1272 inwoners hebben een WMO-vervoerspas. Hier heeft iedereen recht op, men 

betaalt een eigen bijdrage naar inkomen. 
- in 2017 waren er 1150 misdrijven in de gemeente Wageningen. Dit ligt veel lager dan 

het landelijk gemiddelde. 
- Per jaar geeft de gemeente Wageningen € 3,2 miljoen uit aan ondersteuning en 

begeleiding voor zelfstandig wonen. Dit is zonder jeugdzorg en vervoerskosten. 
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4. Ouderenonderzoek 

Marion licht de uitkomsten van het ouderenonderzoek toe. De presentatie wordt toegevoegd 
aan het verslag. 
 
De belangrijkste punten uit dit onderzoek zijn:  
 
• Drie kwart van de respondenten die nu een grote woning van dW huurt met minimaal 

drie slaapkamers wil de komende vijf jaar niet verhuizen. 
• Een kwart van de respondenten wenst wel te verhuizen maar alleen als ze hun huidige 

netto huurprijs kunnen behouden. 
• Om doorstroom te krijgen binnen deze groep, en grote woningen vrij te maken voor 

gezinnen, is het noodzakelijk hier meer bekendheid aan te geven. 
• Er moet voldoende aanbod zijn voor deze doelgroep en een mix van woningen dus 

niet allemaal seniorenwoningen!  
• De grootste groep wil verhuizen binnen drie tot vijf jaar. Het is dus aan te bevelen dit te 

blijven monitoren. Elke twee jaar deze enquête uitzetten en kijken of dit beeld zo blijft 
of dat er een verschuiving optreedt. 

• Onder de respondenten die niet willen verhuizen, zien we dat er wel behoefte is aan 
kleine aanpassingen zoals een verhoogde toiletpot, beugels etc. Dit zijn aanpassingen 
die onder de WMO vallen. Meenemen in de uitkomsten van de klantreis. 

 
 

5. Hoe verder en sluiting 
Nathalie geeft aan dat we nu uiteen gaan in werkgroepen. Er is een werkgroep voor de 
Taskforce en er komt een werkgroep voor het formuleren van de visie Wonen en Zorg. 
Huurders die mee willen praten in de werkgroepen, kunnen zich aanmelden bij Nathalie. 
De terugkoppeling van de werkgroepen naar de gehele themagroep is gepland op  
donderdag 13 juni om 19.00 uur. Hieronder het schema deelnemers aan de 
werkgroepen.  
 
 

Werkgroepen Huurders  Datum Werkgroepleden 

Taskforce 
 

Mien van Rennes 
Conny in ’t Veen 
 

8 maart 9.30 
tot 11.00 

Wim van de Geijn (gemeente) 
Nathalie van der Slikke (dW) 
(en nog veel anderen) 

Visie Wonen en Zorg 
 

Aline den Hartigh 
Lidy Toonen 
Tonny van Brakel 
Janneke Talman 

ntb Wim van de Geijn gemeente 
Nathalie van der Slikke (dW) 

 
 
Nathalie sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng. 

 


