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Datum 29 december 2014 
Betreft Opgave langer zelfstandig wonen voor gemeenten 

Geachte burgemeester, 

Als voorzitter van het door het Kabinet ingestelde Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen maak ik 
me zorgen. Ik spreek u aan in de hoedanigheid van Voorzitter van de Raad en Voorzitter van het 
College. 

De decentralisatie van de zorg is een immense opgave waaraan heel hard en succesvol wordt 
gewerkt in alle gemeenten. Daarvoor is bij het Aanjaagteam (AJT) zeer veel respect. Tegelijkertijd 
wordt bij meerdere gemeenten de maatschappelijke opgave grotendeels vanuit de zorg benaderd: 
ambtenaren van de afdeling Zorg bereiden beleid voor, de Wethouder met Zorg in de portefeuille 
brengt het in het College, en de Raadscommissie m.b.t. Zorg bespreekt het. Voor wat betreft de 
aanbestedingsopgave is dat uiteraard begrijpelijk. 

Zorgen 
De veranderingen door en voor het langer zelfstandig wonen hebben echter een gemeentebrede 
impact. Dit betreft zowel de Raad als het College. Ook de (brand)veiligheids-bevoegdheden van de 
Burgemeester zijn hierbij aan de orde. 

In essentie gaat het om de volgende vraagstukken: 
1 Functieverandering en transformatie van 'oude' verzorgingshuizen 
2 Informatievoorziening langer zelfstandig wonende burger 
3 Voldoende geschikte woningen en nieuwe woonvormen 

De gemeente heeft de regierol bij deze maatschappelijke opgave en de verantwoordelijkheid om de 
transitie te begeleiden voor haar burgers. De regierol geldt daarbij uiteraard ook richting 
maatschappelijke organisaties, zoals zorgaanbieders, corporaties en welzijnsinstellingen. Alleen in 
samenhang komen gewenste maatschappelijke resultaten in zicht. 
Niet te onderschatten is daarbij het belang van welzijn. Het gaat om comfort, contact en controle 
(veiligheid) van mensen die langer zelfstandig wonen, maar tevens kwetsbaar zijn. Taken die voor 
een deel al bij de gemeente lagen, maar waarvan de rol door de decentralisatie en de trend van 
het langer thuis wonen aanzienlijk zijn toegenomen. 

In de bijlage is verder toegelicht waarom deze vraagstukken integraal benaderd moeten worden en 
met name lokaal moeten worden voorzien van een oplossing. Ik wil u daarom verzoeken deze brief 
te verspreiden onder de Raadsleden en de genoemde onderwerpen breed te agenderen in het 
College en in de Raad. Dan kunt u lokaal de beste maatschappelijke afwegingen maken en 
passende oplossingen bewerkstelligen ten aanzien van langer zelfstandig wonen. 

z.o.z. 



Een daadwerkelijk integrale benadering in uw gemeente kan mijn zorgen wegnemen. Ik wens u 
hierbij veel wijsheid. Mocht u bij de opgave ten aanzien van wonen en zorg in uw gemeente of 
regio tegen problemen oplopen of heeft u een vraag, een knelpunt of een t ip, neem gerust contact 
op: postbusajt@minbzk.nl. 

Met de meeste hoogachting, 

Namens het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen, 
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Marnix Norder (voorzitter) 


