Aan de raadsfracties in de gemeente Nederwee¡t.
Geachte leden van de politieke fracties in de gemeente Nederweert'

Algemeen
Volgend jaar op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ongetwijfeld is
uw partijafdeling zich hier al op aan het voorbereiden door het opstellen van een
concept verkiezingsprogramma. De zorg, participatie en de fysieke leefomgeving zal
daarbij een belangrijk onderwerp zijn.

jaren steeds meer taken bij gekregen, die ze
naai eigen inzicht mogen uitvoeren. Denk daarbij aan zorg, participatie en de fysieke
leefomgeving. Dit legf een grote verantwoordelijkheid bij raadsleden en bestuurders.
politiciã¡e weten wat er speelt en rekening houden met sociale belangen en dit niet
alleen met rendement.
De gemeenten hebben er de afgelopen

De uitgaven voor het Sociaal Domein zijn voor 2077 in de primaire begroting
geraamd op € L2.542.933,-- of te wel € 747 ,-- per inwoner (zie begroting 2017 in
één oogopslag). De inkomsten zijn geraamd op € 2.388.238,-- of te wel € t42,-- per
inwoner. Het tekort op het Sociaal Domein bedraagt derhalve € 10.154'695,-- of te
wel € 605,--. Met de wetenschap van het voorgaande is het juiste keuzes maken en
daar waar nodig evalueren en met voortschrijdend inzicht aanpassen. Daarom wil het
WMO-platform van de gemeente Nederweert met deze brief uw bijzondere aandacht
vragen voor de mensen met hulpvragen op het terrein van het Sociaal Domein en
meõr in het bijzonder voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Voor de
groep met een verstandelijke beperking gaat het getalsmatig wellicht om een niet
ão'n grote groep, maar inhoudelijk is het wel een belangrijke groep omdat deze
mensãn doorgaans levenslang en vaak ook levens breed ondersteuning nodig
hebben.

Mogelijk zult u als fractie niet direct betrokken zijn bij het schrijven van het concept
vertieiingsprogramma. Indien dat zo is, willen we u vriendelijk vragen deze brief
door te geleiden naar de partijafdeling of de programmacommissie van uw partij.
De volgende

thema's zijn belangrijk voor voornoemde mensen,

Een van de speerpunten van beleid is de mogelijkheid bieden dat mensen langer thuis

kunnen wonen door voldoende passende woningen, in het bijzonder beschut wonen
voor mensen met een psychiatrische aandoening, licht verstandelijke beperking en
zorgbehoeftige ouderen.

1. Dit vergt een langere termijnvisie.
2. Het creëren van voldoende levensbestendige

3.

gemeente.
Èen gecombineerde woon-zorgvisie voor beschut wonen voor mensen met
een

4.

woningen in alle kernen van de

l

a. een Psychiatrische aandoening,
b. licht verstandelijke beperking,

c.

mantelzorgwoningen'
Inbraak- en brandveilig zijn van woningen'
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Ad

5.

Zorg voor een integrale veiligheidsaanpak

1.

Het WMO-platform pleit voor een korte- midden- en lange termijn woonvisie,
dit rekening houdende met het navolgende.

Ad 2.

Bij het creêren van voldoende levensbestendige woningen in alle kernen van
de gemeente, dient zoveel als mogelijk rekening te worden gehouden met de
wensen van de inwoners. Hierbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld:
appartementen, g rondgebonden woningen of j u ist "community"-won i ngen,
waarin senioren gezamenlijkzorg en veiligheid regelen. De prognose is dat in
2030 er 250lo m€€r gepensioneerden zijn die veelal naar wens willen wonen.
De zogenaamde "community"-woningen bestaan al in ander gemeenten voor
mensen die het zich kunnen permitteren. Veelal is het particulier initiatief.
Mochten er vanuit de bevolking initiatieven komen dan zou de gemeente
Nederweert dergelijke initiatieven kunnen ondersteunen.

Ad 3.

Ook wordt gepleit voor een gecombineerde woon-zorgvisie waarbij extra
aandacht wordt geschonken aan o,a. de drie aspecten die onder punt 3 zijn
vernoemd,

a.

b.

c.

De verwachting is gewettigd dat er door aanpassing van beleid een grotere
toename van psychiatrische patiënten (ook in de gemeente Nederweert)
zal komen. Ook deze patiënten zullen langer thuis moeten kunnen blijven
wonen. De media staan er de laatste tijd vol van, dus ook hier is van
gemeentewege adequaat beleid geboden. Mensen op straat laten
rondzwerven is niet van deze tijd en behoren geholpen te worden.
Mensen met een lichte verstandelijke beperking vormen een kwetsbare
groep, Velen overschatten hun eigen mogelijkheden en ze worden ook
vaak door hun omgeving overschat. Voor velen is het ook moeilijk om een
boeiende baan te vinden en aansluiting bij anderen, In de WMO is het
formeel niet mogelijk hen in aanmerking te laten komen voor beschermd
wonen, terwijl velen daar wel behoefte aan hebben om niet in de
problemen te geraken. Faciliteer kleinschalige woonvormen. Er zijn mensen
met een verstandelijke beperking en een WZL indicatie die kleinschalig
willen wonen in een gewone leefomgeving. De gemeente kan dit faciliteren
door ouderinitiatieven actief te ondersteunen in het vinden en realiseren
van geschikte woningen. Pedagogisch Sociaal Werk (PSW) b¡edt
begeleiding bij o.a. het wonen aan volwassenen met een verstandelijke
beperking, Doel van de begeleiding is een woonsituatie creëren waarin de
cliënt zich thuis en veilig voelt en waarbij ouders en verwanten betrokken
zijn. Uitgangspunt is de woonwens van de individuele cliënt. De begeleiding
is gericht op het leven van de cliënt zelf en op participatie in de lokale
samenleving. De kosten van woonbegeleiding worden in principe vergoed
uit de Wet Langd urige Zorg (WZL), Het is belangrijk voor de cliënten dat
de zorg in de buurt wordt geleverd en hierbij kan het gemeentebestuur een
adviserende rol spelen. Het WMO-platform wil wel een voorbehoud maken
en dat is zoals in het verleden door PSW Nederweert aangegeven/ geen
woonclustering.
De vergrijzing neemt de komende jaren nog fors toe, waardoor er nog
meer dan nu behoefte is aan woningen waarbij de hulpbehoevende en
mantelzorger meer op elkaar aangewezen zijn en in elkaars nabijheid
kunnen (blijven) wonen. Het gemeentebestuur kan dit faciliteren daar
waar nodig uiteraard.
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