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Initiatiefvoorstel Westland Verstandig
over seniorencomplex

Geachte raad,
Met deze brief ontvangt u onze wensen en bedenkingen ten aanzien van het initiatiefvoorstel tot
het tot stand brengen op korte termijn van een complex met woningen waar senioren zelfstandig
kunnen wonen, 24/7 beheer, zorg op maat door de bewoners zelf te regelen, gemeenschappelijke
ruimten waar activiteiten kunnen worden ondernomen
Wij hebben de volgende wensen en bedenking bij het voorstel:
a.

Het voorstel zet de raad in een uitvoerende rol en dat is niet in overeenstemming met de Wet

dualisering gemeentebestuur waarbij de raad een kaderstellende en controlerende rol heeft en het
college een bestuurlijke en uitvoerende rol.
b. Binnenkort is er een concrete gelegenheid om aan die kaderstellende rol van de raad op dit
punt vorm te geven.
c.

De gemeente heeft bij dergelijke ontwikkelingen alleen een stimulerende en/of faciliterende of

participerende rol; met dit initiatiefvoorstel zou de gemeente een niet passende uitvoerende rol
krijgen.
d. Het initiatiefvoorstel is (nog) onvolledig, omdat het personele en financiële consequenties heeft
waarin niet wordt voorzien.
ad a. en b. We begrijpen heel goed dat de fractie van Westland Verstandig aandacht vraagt voor
goede huisvesting van ouderen. Dit is een belangrijk onderwerp, dat als zodanig een prominente
plek heeft gekregen in het Westlandprogramma. Wij hebben daarbij aangegeven ons in te zetten
voor voldoende plekken voor onze ouderen in onder andere verpleeghuizen, zodat wie echt niet
meer voldoende zelfredzaam is ook veilig kan wonen.
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kaderstellende en/of controlerende rol die de raad krachtens de Wet dualisering gemeentebestuur
toebehoort. Binnen afzienbare termijn krijgt u gelegenheid om uw kaderstellende rol op dit punt
concreet vorm te geven, namelijk bij het vaststellen van de woonvisie. Wij verwachten binnenkort
een actualisatie van de woonvisie aan u voor te leggen. De woonbehoefte van meerdere
doelgroepen wordt daarbij voor u in kaart gebracht. U kunt op basis daarvan integraal de
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Met het initiatiefvoorstel zet u de raad echter in een uitvoerende rol in plaats van in de
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afweging maken en bepalen voor welke doelgroepen er in de gemeente gebouwd moet worden.
Hiermee krijgt u de mogelijkheid om uw wens om meer te doen voor senioren te vatten in
algemene beleidsregels.
ad c. De zelfstandige mogelijkheden van de gemeente om woningen voor ouderen te kunnen
realiseren zijn beperkt. Bij deze opgave heeft1 de gemeente een faciliterende, stimulerende en
soms participerende rol. Deze rol geven wij vórm door onder andere in samenwerking met
woningcorporaties complexen aan te wijzen die met een aantal ingrepen geschikter gemaakt
kunnen worden voor senioren. Ook met de deelnemingen (ONW en OBWZ) zijn we in overleg om
het aandeel levensloop geschikte, en dus volledig gelijkvloerse, appartementen te verhogen.
Bovendien faciliteren wij informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerde ouderen om initiatieven te
starten voor vormen van groepswonen.
Als het gaat om de Naaldhorst brengen wij verschillende partijen bij elkaar om een
woonzorgcomplex te realiseren waar naast verpleeghuisplaatsen ook zelfstandige woningen voor
senioren met een (toekomstige) zorgvraag worden gerealiseerd. Het blijft in de eerste plaats aan
het zorgkantoor DSW om samen met de zorginstellingen (zoals Pieter van Foreest ) voldoende
verpleeghuisbedden te realiseren. Hiervoor ontvangt het zorgkantoor ook financiële middelen
vanuit het Rijk.
Het is niet zonder meer mogelijk om een initiatief zoals wordt voorgesteld financieel te
ondersteunen. Zo zijn wij gehouden aan staatssteunregels en de Wet Markt en Overheid, omdat er
een risico is dat een dergelijke activiteit de markt verstoort.
ad d. Een initiatiefvoorstel is bedoeld om eigen voorstellen van de raad voor nieuw beleid of
aanpassing van een verordening in te dienen. Voorstellen die strekken tot wijziging van de
begroting dienen te zijn voorzien van een begrotingswijziging. De financiële consequenties zijn
(nog) niet inzichtelijk en er is geen dekking voorgesteld voor de bijdrage die geleverd zou moeten
worden om een exploitabele serviceflat te realiseren. Er is ook geen dekking voor de personele
kosten die het project met zich mee zou brengen. Het initiatiefvoorstel zou op dit punt moeten
worden aangevuld.
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