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Geachte heer/mevrouw,

Allereerst wil het college zich excuseren voor de late beantwoording van de gestelde vragen onder de
verwachting dat u door middel van de antwoorden voldoende bent geïnformeerd.
In de brandbrief over wonen en zorg voor ouderen (van d.d. 22 juni 2018) die KBO-Brabant aan het
college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant stuurde en in afschrift aan uw college, schetst het
KBO een aanpak voor het toekomstige woon-zorg probleem.
7.

Herkent u de geschetste vraagstukken van het KBO in onze gemeente?
Los van bewoordingen wordt het geschetste beeld door ons herkend. Bij het opstellen van de
Woonvisie is dit onderwerp aan de orde geweest. Verschillende participanten hebben dit in de
voorbereiding aangegeven.
Daarnaast staat dit onderwerp ook landelijk op de agenda. O.a. door het programma Langer
Thuis door het ministerie van VWS. Dit is uitwerking van het landelijke Pact voor de
ouderenzorg.

2.

Onderkent u als college de urgentie van het woon/zorg-probleem, zoals KBO-Brabant dat schetst,
voor Cranendonck?
Ook de urgentie is herkenbaar. Voor een groep ouderen is een tussenvorm gewenst. Het
zorgcentrum heeft nu een te hoge drempel, waardoor de zorg en ondersteuning te zwaar wordt
individueel in de thuissituatie. Om hier verder invulling aan te geven wordt door de gemeente
nadruk gelegd op het realiseren van 0-tredenwoningen.

3.

Wat is uw eerste indruk over de rol die de gemeente kan spelen in dit vraagstuk?
Deze rol is drieledig. Ten eerste moeten de juiste woningen worden gebouwd. De nieuwe
woonvisie biedt daar de juiste kaders voor. Ten tweede moeten we meer inzetten op
bewustwording. Senioren moeten anticiperen op een nieuwe levensfase, waaronder het kiezen
van een juiste woonvorm. Ten derde hebben we als gemeente een regierol. Via de bestaande
netwerken stimuleren we de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners.

4. Heeft u over dit vraagstuk al contact gehad met andere overheden zoals Provincie en Rijk? En zo
ja, kunt u delen hoe zij tegenover de door de KBO geschetste urgentie van het woon-zorg
probleem staan en wordt hier beleid voor gemaakt?
Zoals hierboven aangegeven is er op landelijk niveau al de nodige beleid ontwikkeld. De
provincie speelt geen rol (meer) in de planning van de zorg. Op het gebied van ruimtelijke
ordening zou de provincie mogelijk meer ruimte kunnen bieden.
5.

Ziet u mogelijkheden om de door KESO-Brabant voorgestelde 'clusters' van seniorenwoningen te
realiseren in onze gemeente als een soort variant op 'os thoes'.
Daar zien we zeker mogelijkheden toe. De vraag is wat de omvang van de behoefte is. Deze
vraag zal verder moeten worden verkend. Verder sluiten we graag aan bij burgerinitiatieven.

6.

Hoe staat u tegenover een 'pilot' (of proef) om voor een dergelijke variant beleidsterreinen als
Ruimtelijke Ordening, Sociaal Domein en Wonen en Leven te verknopen (inclusief ontschotting
van budgetten)?
We staan zeker open voor een pilot. De beleidsterreinen wonen en zorg worden al verknoopt.
Intern is er periodiek overleg om deze terreinen aan elkaar te verbinden. Daarnaast is er een
Regiekamer actief. In de afweging van initiatieven worden verschillende aspecten van beleid,
waaronder zorg en leefbaarheid meegenomen.

Met vriendelijke groeten.
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,
De Burgemeester (wnd.)
De Secrete

Ir. J.A.G.V
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