Aan
Adres

Van

College van de Gemeente Lelystad
Tav wethouder mevr. J. Sparreboom
Postbus 91
8200 AB Lelystad

Adres

Wmo Cliëntenraad Lelystad
Lemmerstraat 127
8244 DJ Lelystad

Telefoon 0320 264407
E-mail info@wmoraadlelystad.nl
Datum
Onderwerp
Van

15 januari 2016
2016-3 gevraagd advies beleidsplan wonen, welzijn en zorg
in Lelystad 2016-2020
Wmo Cliëntenraad Lelystad

Geacht College,
De Wmo Cliëntenraad heeft het Beleidsplan wonen, welzijn en zorg in Lelystad 2016-2020
bestudeerd. Het is een duidelijk en prettig leesbaar beleidsplan.
Enkele aandachtspunten willen we u meegeven.
2. Langdurige zorg met verblijf
Ten aanzien van de grootte van leefgroepen delen wij u mede dat in verpleeghuizen de
leefgroepen op dit moment uit maximaal 8 personen bestaan.
2.1.
Hier missen wij de doelgroep: mensen met niet aangeboren hersenletsel. Het is de
verwachting dat steeds meer mensen met dementie, Parkinson en hersenletsel na
bijvoorbeeld een hersenbloeding of verkeersongeval, zorg en ondersteuning nodig hebben.
2.3. 2e alinea
U schrijft dat vanaf 2016 50% van de nieuwe clienten met het voormalige zorgzwaartepakket
4 (verward en veel verpleegkundige zorg nodig hebbend) zelfstandig moet blijven wonen. In
hoofdstuk 6 wordt op deze groep niet nader ingegaan. Het lijkt ons beter om niet meer te
spreken over zorgzwaartepakketten, maar over zorgprofielen. Het is voor de duidelijkheid
raadzaam de nu geldende zorgprofielen te omschrijven. Bijvoorbeeld in een bijlage.
Artikel 3
Het is niet duidelijk wat het verschil is tussen een Volledig Pakket Thuis en een Modulair
Pakket Thuis. Wat is er mogelijk aan modules?
5.2.1. sociale huur
Voor woningzoekenden met een laag inkomen is alleen een huurwoning met een huur
tussen de €600 en €700 bereikbaar. Wij vragen ons af hoeveel woningen hieraan op dit
moment voldoen en hoe lang de wachttijd bedraagt. Met name voor ouderen is een lange
wachttijd niet acceptabel.
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5.3. aanspraak maken
In de eerste alinea wordt gemeld dat in uitzonderlijke gevallen (bij een snelle en onvoorziene
verslechtering van de gezondheid) een urgentieverklaring wordt verleend die voorrang geeft
op andere woningzoekenden. Naar onze mening is het meestal niet verstandig ouderen in
deze omstandigheden te verhuizen naar een nieuwe woning met alle daarbij behorende
stress.
5.4. laatste alinea
Hier wordt aangegeven dat in 2012 82% van de 65-plussers in een gewone woning woont en
dat de verwachting is dat dit percentage gaat stijgen. In 5.5.3. geeft u aan dat de gemeente
actief stuurt op uitbreiding van het aantal appartementen en andere gelijkvloerse
woningtypen. Dit komt niet overeen met het genoemde in 5.4. laatste alinea, dat aangeeft dat
minstens 82% de voorkeur geeft aan aanpassing van hun huidige woning.
6.1. Meerjarenprogramma wwz 2005-2015
Bij de opsomming van de realisatie van driesterrenzones missen wij bij Hanzeborg het
Hanzepark.
Verpleeghuis ’t Laar bestaat al heel lang niet meer en heet nu: verpleeghuis Laarstaete
(somatisch) en verpleeghuis Laarhof (psychogeriatrisch)
6.4.
U geeft hier aan voortaan te willen spreken over woonzorgzones en niet meer over
driesterrenzones. Het lijkt ons goed daar dan in de artikelen 6.3.1. en 6.3.2. mee te starten.
Wij kunnen ons vinden in het in hoofdstuk 7 genoemde sturingsmodel. Met name de
prestatieafspraken met Centrada en het bieden van ruimte voor initiatieven uit de lokale
samenleving spreken ons aan.
Tussentijdse aanpassing van dit beleidsplan lijkt ons zinvol als meer bekend wordt over de
vraag naar de diverse woonvormen en over aangepast regeringsbeleid ten aanzien van het
beschermd wonen van Jeugd- en GGZgroepen.
Als het beleidsplan wordt doorgelopen graag aandacht voor 2.1. mooier: de GGZ-C sector,
die doorgaans de sector beschermd wonen wordt genoemd, is per 1 januari overgeheveld
naar de Wmo; 4.5. blijven wonen=blijft wonen; 6.3.2. 2x “te” weghalen geen lopende zin en
De Hanzeborg=de Hanzeborg; 7.4. ten allen tijde=te allen tijde; bijlage 1 behoeft=behoefte.
Met vriendelijke groet, namens de Wmo Cliëntenraad,

Lia van Vliet
Secretaris
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