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Onderwerp: 
 
Bestuurlijke overeenkomst Wonen, Welzijn en Zorg regio Utrecht West 
 

In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan. 
 

Aanleiding 
In het kader van het project Regionale Bestuurlijke overeenkomsten, een onderdeel van het 
provinciale programma wonen, welzijn en zorg ‘Wel Thuis’, heeft de provincie het 
voornemen om in samenwerking met het Samenwerkingsverband Utrecht West een 
overeenkomst te sluiten over aantallen woningen met het daarbij behorende zorg- en 
welzijnsaanbod. De datum van ondertekening is 21 december 2006. Op 20 april 2005 hebben 
de deelnemende gemeenten en de provincie hierover een intentieovereenkomst getekend.  
Onder aansturing van de Stuurgroep heeft een werkgroep de opgave voor de regio tot 2015 
verder uitgewerkt. Aan bod zijn gekomen de gewenste en mogelijke extramuralisering en de 
opgave op het gebied van zorgwoningen, aangepaste woningen en levensloopbestendige 
woningen. Bovendien zijn er afspraken gemaakt op het gebied van zorg- en welzijn. In de 
bijlage vindt u deze overeenkomst. 
De belangrijkste afspraken zijn: 

• Iedere gemeente streeft naar integratie van wonen, welzijn en zorg en start voor 1 
september 2007 met de inrichting van minimaal één woonservicezone. 

• Het aanbod van 23.000 aan geschikte woningen (nultreden en aanpasbare woningen) 
wordt zoveel mogelijk gerealiseerd binnen de bestaande (gestapelde) woningvoorraad. 
Bij nieuwbouw zal zo veel mogelijk rekening worden houden met de mogelijkheid dat 
de doelgroep voor zelfstandig wonen kiest. Rollatordoorgankelijk en 
rolstoeltoegankelijkheid krijgt daarom prioriteit. 

• Er is behoefte. aan 1900-2700 zorgwoningen in de regio, afhankelijk van de mate van 
extramuralisering. Vooralsnog is gekozen voor het andante(rustige)scenario dat op dit 
moment voor de regio Utrecht West de meest realistische aanpak is. De eerste 700 
woningen dienen in 2011 gerealiseerd te zijn. 

• Een substantieel deel van de opgave aan zorgwoningen en vooral geschikte woningen 
zal binnen de particuliere sector gerealiseerd worden. Ook bij het verbeteren van 
bestaande woningen zal de particuliere sector betrokken en ondersteund worden.  



• Partijen spannen zich in om de toegankelijkheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid wat 
betreft de producten en diensten op het terrein van wonen, zorg en welzijn te 
bevorderen voor iedereen ongeacht inkomen.  

• Specifiek op het terrein van welzijn zal meer nadruk komen op samenwerking, 
productontwikkeling, differentiatie van het aanbod en beter gebruik van de 
schaalvoordelen.   

 

Achtergrond/eerdere besluiten 
De regionale Bestuurlijke overeenkomst is een van de projecten van het programma ‘Wel 
Thuis!’. Het programma ‘Wel Thuis!’ is in 2002 gestart. Met dit programma wil de provincie 
inspelen op de toenemende vraag naar woningen met zorg en welzijn in de toekomst. 
Belangrijke redenen hiervoor zijn de (dubbele) vergrijzing en de vermaatschappelijking van 
de zorg. Het programma heeft als doel om in 2012 20.000-24.000 extra woningen met zorg en 
welzijn te realiseren. Hier volgt in het kort de stand van zaken bij de regio’s Eemland en 
BRU. De regio Eemland heeft op 21 december 2005 de Bestuurlijke overeenkomst 
ondertekend. Momenteel neemt men hier de uitvoering ter hand. Begin 2007 zal een 
voortgangsgesprek met de ondertekenaars plaatsvinden. In de zomer van 2006 is het proces 
om te komen tot regionale afspraken binnen de BRU actief opgepakt. Begin 2007 zal er meer 
duidelijkheid zijn over de noodzaak, de wenselijkheid en het draagvlak voor regionale 
afspraken binnen deze regio. 
PS hebben bij de begroting 2006 in totaal € 3 miljoen beschikbaar gesteld voor het project 
investeringsbudget uitvoering van de regionale overeenkomsten, bestemd voor de regio’s 
waar een Bestuurlijke overeenkomst wordt afgesloten. 
 

Vervolgprocedure/voortgang 
De looptijd betreft de periode 1-1-2007 tot en met 31-12-2014. De realisatie van de afspraken 
uit deze overeenkomst zullen tot uiting komen in de op te stellen lokale uitvoeringsplannen. 
Medio 2007 zal de provincie op basis van deze verschillende uitvoeringsplannen een 
regionaal uitvoeringsplan opstellen. In dit uitvoeringsplan wordt de regionale afstemming 
vastgelegd, dit is inclusief de concretisering van de projectvoorstellen.  
De provincie rapporteert jaarlijks over de voortgang. Over de voortgang vindt overleg plaats 
met de ondertekenaars van deze overeenkomst.  
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, mr B. Staal 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma 


