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- Wat is de opgave?

- Opgave in beeld en ….

- …..op de kaart!



OPGAVE  WONEN WELZIJN EN ZORG 

•••
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor voldoende beschikbare voorzieningen op het 

terrein van maatschappelijke zorg en ondersteuning. 

•••

Daarbij horen ook geschikte woningen, woonomgeving en voorzieningenstructuur 

voor ouderen, cliënten uit de GGZ, gehandicapten en jongeren uit de 

jeugdhulp.(groep kwetsbare bewoners) 

•••

URGENTE OPGAVEN VOOR GEMEENTEN



•••

FOCUS GEMEENTEN 

1  •••

Voorzieningenniveau op peil 

Risico’s leegkomende vastgoed onder controle

2  •••

Afspraken rond de urgente huisvestingsopgave 

van (zeer) kwetsbare doelgroepen

URGENTE OPGAVEN VOOR GEMEENTEN IN 2015 



•••
Opgave 

Wat kan de gemeente betekenen? 



Huisvestings-
verordening en 
toewijzingsregels, als 
sprake is van :

Breng de groep in beeld met betrokken partijen! 

aantoonbare schaarste aan specifieke 
woningen én

onevenwichtige en onrechtvaardige 
gevolgen van de huidige 
woonruimteverdeling voor deze 
doelgroep 



OPGAVE IN BEELD KRIJGEN

1. Welke groepen zijn te 
onderscheiden?

2. Hoeveel mensen met 
vergelijkbare eisen en wensen 
zijn er in een specifiek gebied?

3. Wat hebben die groepen 
nodig om

extramuraal te kunnen 
(blijven) wonen ?

NEED TO KNOW 



Vergrijzing 

& woningbehoefte 

Kwetsbare ouderen

Het aantal 65-plussers in 
Drenthe stijgt van 102.688 
in 2015 naar 146.753 in 
2035 (43% groei)



•••

Vergrijzing

Woningbehoefte ouderen 



Extramuralisatie & 
woningbehoefte 

Ouderen, cliënten GGZ en gehandicapten



RANDVOORWAARDEN 

Wat hebben mensen met 
zorg- en ondersteunings-
behoefte nodig om 
extramuraal te kunnen 
(blijven) wonen?

Geschikte woningen 
Voldoende zorg en welzijn
Bereikbare voorzieningen: 

Eerste lijn zorg – huisarts /apotheek 
Winkels  voor dagelijkse 

boodschappen 
Gezondheidscentra 
OV haltes 



Woonsituatie Drenten van 65 jaar en ouder 

•••

Geschikte woningen 
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RANDVOORWAARDEN 

Wat hebben mensen met 
zorg- en ondersteunings-
behoefte nodig om 
extramuraal te kunnen 
(blijven) wonen?

Bereikbare voorzieningen: 

Eerste lijn zorg – huisarts /apotheek 
Winkels  voor dagelijkse 

boodschappen 
Gezondheidscentra 
OV haltes 



•••
Wat heb je nodig om extramuraal te kunnen (blijven) wonen?

We zetten het op de kaart! 



•••
Wat heb je nodig om extramuraal te kunnen (blijven) wonen?

Voorbeeld corporatie (DOMESTA) 



•••
Wat heb je nodig om extramuraal te kunnen (blijven) wonen?

Voorbeeld corporatie (DOMESTA) 



•••
Wat heb je nodig om extramuraal te kunnen (blijven) wonen?

Voorbeeld corporatie (DOMESTA) 



•••
Bereikbaarheid voorzieningen 
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•••
Wat heb je nodig om extramuraal te kunnen (blijven) wonen?

Voorbeeld corporatie (DOMESTA) 



•••
Wat heb je nodig om extramuraal te kunnen (blijven) wonen?

Voorbeeld corporatie (DOMESTA) 



•••

Langer zelfstandig thuis wonen

Wat zien we nu? 

Een eerste beeld

Er tekenen zich ‘witte vlekken ‘ af

Informatie is nog onvolledig 

LANGER  ZELFSTANDIG THUISWONEN OP DE KAART 



•••

Langer zelfstandig thuis wonen

…. naar een comple(e)t (er) beeld ……

Wat is daarvoor nodig? 
- Aanvullende informatie

- Bijvoorbeeld: zorggeschikte woningen 
- Samenbundelen van informatie betrokken partijen

- Intramuraal & extramuraal 
- Op welke schaal? 

LANGER  ZELFSTANDIG THUISWONEN OP DE KAART 



•••

Langer zelfstandig thuiswonen
het complete beeld

Hoe gaan we dit doen?

Vandaag afspraken maken!

LANGER  ZELFSTANDIG THUISWONEN OP DE KAART 



Bedankt voor uw aandacht 


