Voorbereidingsmemo
beeldvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
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Betreft
O

Agendaverzoek
O
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Onderwerp:
Woonzorgvisie

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Yvonne Koelemaij (projectleider), 050 367 8721, yvonne.koelemaij@groningen.nl
Hessel Luxen (bestuursadviseur), 050 367 4261, hessel.luxen@groningen.nl
Marieke Eillert (bestuursadviseur), 050 367 8718, marieke.eillert@groningen.nl

Korte samenvatting:
Binnen de gemeente Groningen wordt op dit moment gewerkt aan een woonzorgvisie. Aanleiding
hiervoor is de toenemende vergrijzing en de tendens naar langer en eerder zelfstandig thuis wonen.
Als gevolg daarvan zien we een toename van het aantal inwoners binnen onze gemeente die extra
aandacht nodig hebben als het gaat om wonen. Het gaat daarbij om diverse doelgroepen: ouderen,
inwoners met een lichamelijke of verstandelijke beperking maar ook om inwoners met een
psychiatrische aandoening en jongvolwassenen met een woonzorgbehoefte. Voor al deze
doelgroepen geldt dat er een passend woon-, ondersteunings- en zorgaanbod moet worden
ontwikkeld voor de komende jaren. Dat vraagt om een visie op wonen en zorg.
Ook op landelijk niveau is aandacht voor de ontwikkeling van Woonzorgvisies bij gemeenten. In
november 2020 verscheen een brief van de ministeries BZK en VWS, waarin gemeenten worden
opgeroepen om uiterlijk medio 2021 de woonzorgopgave in beeld te brengen en hierop een visie te
ontwikkelen.
Onder meer naar aanleiding van deze brief zijn in maart door de raad schriftelijke vragen ingediend
over de bereidheid van het college de woonzorgopgave in beeld te brengen en hierop een visie te
ontwikkelen. Daarbij is door de raad ook de suggestie gedaan dat ten behoeve van de analyse samen
met de raad een beeldvormende sessie zou kunnen worden georganiseerd. In de beantwoording van
deze vragen(is aangegeven dat het college voornemens is een woonzorgvisie te ontwikkelen en dat
deze aan de raad wordt voorgelegd. Op de lange termijn agenda van de raad is het voorstel voor de
woonzorgvisie ter besluitvorming opgenomen voor het eerste kwartaal van 2022. Voor deze vragen
en antwoorden zie: Schriftelijke-vragen/Woonzorgvisie-GL-SP-PvdA-CDA-100-CU-D66-26-3-2021
Het college wil d.m.v. deze beeldvormende sessie de raad graag betrekken bij dit proces.
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Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Beeldvormende sessies zijn bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het
genoemde onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later
stadium. Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening,
stellen vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de
mening van burgers of andere betrokkenen.
Tijdens deze sessie wordt door adviesbureau Companen een presentatie gegeven over het
onderzoek dat zij hebben verricht ten behoeve van de woonzorgvisie. Daarin geven zij een beeld van
het huidig en toekomstig zorggebruik, de ontwikkeling van doelgroepen en de daaruit volgende vraag
naar woonvormen in relatie tot het huidige woningaanbod. Aan de hand van de uitkomsten van dit
onderzoek, de woonzorganalyse, wordt de huisvestingsopgave besproken. Daarnaast wordt ingegaan
op de centrale elementen en vraagstukken die voortvloeien uit de analyse en op welke wijze deze
input kunnen vormen voor de te ontwikkelen woonzorgvisie.
Programma:
- Aftrap door wethouder(s)
- Presentatie door Companen
- Gelegenheid tot vragen
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…

