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Het realiseren van een groter en gevarieerder aanbod van woonzorgwelzijnsarrangementen vanuit het
perspectief van de cliënt staat hoog in het vaandel bij betrokken partijen, maar komt helaas nog te
weinig van de grond. Ingrijpen is nodig om de zaak vlot te trekken. Met het programma :HO�WKXLV��wil
de provincie een samenhangend geheel aan maatregelen nemen om knelpunten op te lossen en
zodoende versnelling in de realisatie van concrete projecten mogelijk te maken. We streven er naar dat
er over 10 jaar tijd 20.000 tot 24.000 toegankelijke woningen met zorg en welzijn/diensten op maat bij
zijn gekomen.
Rode draad is het versterken en uitbreiden van locale initiatieven. We nemen maatregelen die gericht
zijn op de korte termijn (woonzorgstimuleringsregeling, opplusregeling en EKV-regeling), de korte en
middellange termijn (stimuleren en ondersteunen gemeenten), de middellange en langere termijn
(nieuw wonen) en de gehele termijn (bestuurlijke overeenkomsten met de vier regio’s over de bouw
van zorgwoningen met de daarbij passende zorg en welzijn/diensten). De verschillende onderdelen van
het programma haken op elkaar in en kunnen elkaar versterken.  Naast activiteiten binnen de provincie
willen we zo optimaal mogelijk gebruik maken van landelijke activiteiten, in het bijzonder de regeling
Zorginfrastructuur van het College Bouw, de Woonzorgstimuleringsregeling van VROM en VWS, het
Operationeel Team Wachtlijsten, het aanjaagteam bij het College Bouw, het Innovatieprogramma
Wonen en Zorg, het Kenniscentrum Wonen en Zorg van Aedes en Arcares en Project!mpuls. In
onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de activiteiten, de doelen en resultaten en de
knelpunten die we daarmee (gedeeltelijk) willen oplossen.
Het programma kenmerkt zich door een intersectorale aanpak en zal werkende weg en op basis van de
opgedane ervaringen verder uitgebouwd worden. Het intersectoraal werken verloopt via twee sporen.
Via het samenbrengen van wonen, zorg en welzijn en door een gezamenlijke aanpak voor ouderen,
mensen met een handicap en mensen met psychische problemen.
Het programma is gericht op doen en institutionele overlegvormen zullen we zoveel mogelijk
beperken. Naast een interne programmagroep die de regie heeft over het programma en zorgt voor
goede afstemming tussen de programma-onderdelen is er een denktank en een klankbordgroep.
Voor het programma zetten we in 2003 6.35  fte in (inclusief project Nieuw wonen) en  2.272.980
euro (exclusief het project Nieuw wonen en inclusief algemene programmakosten).

Bestuurlijke
overeenkomsten

Woonzorgstimule-
ringsregeling

Ondersteunen en
stimuleren
gemeenten

Nieuw wonen Opplusregeling/EKV
regeling

Doel Meer toegankelijke
woningen en
zorgwoningen met
een zorg- en
welzijnspakket

Uitbreiden en
versterken
zorginfrastructuur en
welzijnsinfra-
Structuur

Versterken
gemeenten bij
realisatie
woonzorgwelzijns-
arrangementen

Realiseren
levensloopbestendige
wijken

Meer woningen
toegankelijk maken
voor ouderen en
mensen met een
lichte handicap

Resultaat Met minstens 3
regio’s bestuurlijke
overeenkomsten

Zorginfrastructuur
voor minstens 450
zorgwoningen in drie
jaar tijd
Minstens 60
projecten welzijns-
infrastructuur

11 gemeenten hebben
een actieplan of
hebben een of
meerdere concrete
projecten van de
grond gekregen

2
levensloopbestendige
wijken in 2010

Minstens 400
woningen zijn
toegankelijk gemaakt

Middelen 2003 100.000 euro 990.000 425.000 9.6 miljoen voor
gehele projectperiode

657.980

Oplossing voor
knelpunt

Locaties
Rol gemeenten

Financiën, locaties,
samenwerking,
complexiteit

Rol gemeenten,
locaties,
samenwerking

Financiën,
samenwerking,
locaties,
complexiteit,
gemeenten

Locaties
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Voor u ligt :HO�7KXLV�� het programma Wonen, zorg en welzijn. Met dit programma wil de provincie
Utrecht de komende drie jaar een krachtige impuls geven aan het uitbreiden van het aantal
toegankelijke woningen met zorg en welzijn op maat voor ouderen, mensen met een verstandelijke
en/of lichamelijke handicap en mensen met langdurige psychische problemen. De provincie heeft het
initiatief tot dit programma genomen. Het is echter nadrukkelijk de bedoeling dat het programma meer
en meer een programma wordt van alle organisaties en individuen die kunnen bijdragen aan de
doelstellingen en beoogde resultaten.
In deze notitie is het programma beschreven. We hebben de tekst in drie delen gesplitst.

Deel I gaat over de achtergrond van en aanleiding tot het programma. Achtereenvolgens komt aan de
orde waarom we dit programma willen uitvoeren, wat de knelpunten rondom wonen, zorg en welzijn
in de praktijk zijn, wat de rol van de provincie is bij dit programma en hoe het programma tot stand is
gekomen.

Deel 2 is het belangrijkste onderdeel en beschrijft de doelen, het beoogde resultaat en de activiteiten
die we gaan ondernemen om de beoogde resultaten te behalen. Ook maken we duidelijk wat we niet
gaan doen. Het programma is nog niet af en we willen het ook niet af hebben. We willen slagvaardig
en adequaat inspelen op ontwikkelingen en knelpunten en zullen we nog een paar ideeën uitwerken.
Hoe we dat willen doen staat in paragraaf 4 van dit deel.

Deel 3 bevat alle overige zaken rondom het programma. Als eerste beschrijven we de projecten en
activiteiten binnen de provincie en op landelijk niveau die relatie hebben met de doelen van het
programma en hoe we hierop aanhaken met het programma. Vervolgens komen aan bod de
programmaorganisatie, informatie en communicatie over het programma, hoe we de resultaten van het
programma willen monitoren en de inzet van mensen en middelen.
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��� :DDURP�GLW�SURJUDPPD"
Extramuralisering en vermaatschappelijking van zorg staan centraal in het beleid van de provincie
Utrecht en vele gemeenten, zorgaanbieders, woningcorporaties en welzijnsorganisaties. Een grote
meerderheid van de mensen met een zorgbehoefte wil zolang mogelijk zelfstandig blijven
functioneren, met zorg en dienstverlening thuis of dichtbij huis. Uitgangspunt is dat we rekening
houden met wat mensen feitelijk willen. Een gevarieerd woon-, zorg en welzijnsaanbod, van wonen in
een gewoon huis tot geclusterde woonzorgvormen is nodig om aan deze wensen tegemoet te komen.
Hoewel het beleid vrij nieuw is, is al duidelijk dat de realisatie zeer moeizaam verloopt. Het
gevarieerde aanbod is er nog (veel) te weinig en komt te langzaam tot stand: er zijn  nog te weinig
initiatieven en het duurt (te) lang voordat initiatieven zijn gerealiseerd. Bij projecten krijgt welzijn te
weinig aandacht. Het probleem zal niet vanzelf oplossen: het is nodig in te grijpen.  Er is nu al een
tekort en dit tekort zal verder oplopen. De vraag komt van twee kanten: van mensen die nu in een
intramurale setting wonen en dichter in de maatschappij willen wonen en leven (transformatie) en van
nieuwe vragers.

��� .QHOSXQWHQ
Waarom komt het realiseren van woonzorgwelzijnarrangementen zo slecht van de grond? Hiervoor
zijn verschillende redenen. De belangrijkste zijn:� De financiën. Bij de bouw van intramurale voorzieningen ligt de financiering in één hand en

worden de kosten van wonen, zorg en welzijn integraal vergoed. Met de extramuralisering is er
een knip gekomen tussen wonen, zorg en welzijn. Dit levert, soms oeverloze, discussies op wie
wat moet betalen. De bestaande financieringregelingen sluiten nog niet naadloos op elkaar aan,
waardoor sommige kosten tussen wal en schip kunnen vallen. Het gaat hierbij vooral om
welzijn/dienstverlening, 24-uurszorg en de bouwkundige zorginfrastructuur. Corporaties moeten
‘onrendabel’ investeren om de huur van woningen betaalbaar en onder de huursubsidiegrens te
houden. Bij transformatie van intramurale voorzieningen rust er soms nog een grote boekwaarde
op het gebouw.� De samenwerking tussen partijen. Nieuwe, kleinschalige voorzieningen worden vaak op basis van
scheiden van wonen en zorg gerealiseerd. Dit betekent dat een woningcorporatie, een of meerdere
zorgaanbieders, een welzijnsorganisatie, de gemeente en eventueel een projectontwikkelaar
gezamenlijk een plan moeten ontwikkelen en uitvoeren. Er is sprake van drie werelden (wonen,
zorg en welzijn) met een eigen cultuur en bestuurlijk systeem, die niet een, twee, drie op elkaar
passen. Het kost tijd om elkaars wereld te leren kennen en respecteren. Bovendien zijn partijen
van elkaar afhankelijk. Als er een niet wil, is er een groot probleem.� De beschikbaarheid van locaties. Grond is in Nederland, en zeker in Utrecht, schaars en duur. Op
de woningmarkt is bovendien al sprake van tekorten. Ook is niet iedere locatie geschikt. Het gaat
om kwetsbare groepen, waarvoor een goede integratie in de buurt belangrijk is en extra aandacht
vraagt. De aanwezigheid van voorzieningen in de buurt is noodzakelijk (bijvoorbeeld winkels,
openbaar vervoer). Je komt dan snel uit bij de  aantrekkelijkere en daarmee duurdere plekken. Het
vinden van goede, betaalbare bouwlocaties wordt daardoor steeds lastiger.� De complexiteit. Uit bovenstaande knelpunten blijkt al dat de realisatie van
woonzorgwelzijnarrangementen een complexe zaak is. Ingewikkelde regelgeving, meerdere
samenwerkingspartners, lastige omstandigheden, ingewikkelde en langdurige bouwprocedures.
Het realiseren van nieuwe initiatieven is daardoor nu nog vooral een zaak van geëngageerde
mensen, die volhouden. Het is nog geen gemeengoed.� De rol van gemeenten. Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het realiseren van
woonzorgwelzijnsarrangementen. Zij zijn bij uitstek degenen die in de praktijk op het lokale
niveau voor een integrale aanpak kunnen zorgen, zij kunnen afwegen voor welke doelgroep(en) er
gebouwd moet worden en zij kunnen de realisatie van woonzorgwelzijnsarrangementen mogelijk
maken. Bijvoorbeeld via beschikbaar stellen van locaties, bestemmingsplannen,
woningtoewijzing, subsidiëring van welzijnsactiviteiten en WVG-voorzieningen.  Gemeenten
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kunnen twee rollen op zich nemen: die van regisseur en/of facilitator. In het eerste geval neemt de
gemeente het initiatief voor beleid en concrete initiatieven en trekt zij het proces ter realisatie. In
het tweede geval ondersteunt zij waar mogelijk initiatiefnemers zoals cliëntengroepen, corporaties,
zorgaanbieders en/of welzijnsorganisaties. In de praktijk komt de bijdrage die gemeenten kan
hebben nog onvoldoende uit de verf. Dit kan komen doordat gemeenten onvoldoende geëquipeerd
zijn voor hun taak. Dat komt vooral voor bij kleinere gemeenten. Het komt echter ook voor dat
een samenhangend woon, zorg en welzijnbeleid nog niet (voldoende) op de politieke agenda staat.

��� 'H�URO�YDQ�GH�SURYLQFLH
De provincie heeft de handschoen opgepakt. Wij doen dit omdat we een groot maatschappelijk
probleem zien én omdat we menen dat we instrumenten in huis hebben om bij te dragen aan concrete
oplossingen. Andere redenen zijn:� De trage voortgang van de extramuralisering is niet een lokaal probleem, maar speelt in de hele

provincie. Het speelt zelfs landelijk, maar het landelijke niveau is te groot en diffuus om gerichte
acties te ondernemen en te kunnen leren van elkaar. Op provinciaal niveau kan dat wel.� Bij het realiseren van woonzorgarrangementen zijn, zoals hierboven genoemd, veel partijen
betrokken. Zij ervaren allemaal dat het moeizaam gaat, maar er is geen probleemeigenaar voor het
onderwerp in zijn volle breedte.  Er moet iemand zijn die, boven het niveau van afzonderlijke
initiatieven, de kar trekt. Op 3 juli 2002 heeft de provincie een woonzorgmarkt georganiseerd.
Tijdens deze markt is een beroep gedaan op de provincie om het voortouw te nemen. We achten
ons hiertoe in staat, omdat we veel netwerken hebben in de provincie en ingangen bij landelijke
organisaties en ministeries. Zo kunnen we een schakel vormen tussen regelgeving en praktijk.� We constateren dat we de afgelopen jaren veel gepraat hebben over de vermaatschappelijking en
beleidskaders hebben geformuleerd: het is nu tijd om meer durf en daadkracht te tonen om de
ambities ook daadwerkelijk te realiseren. Als provincie willen we daar het goede voorbeeld voor
geven. We hebben niet voor niets als slogan: de presterende provincie.

Het programma wil een vliegwiel zijn tussen alle actoren, regelingen en voorzieningen zodat er
versnelling komt in het vergroten van het aanbod aan woonzorgwelzijnsarrangementen.
Dit willen we bereiken door mensen en organisaties te mobiliseren en te ondersteunen.
Het onderwerp van dit programma vraagt bij uitstek om een intersectorale aanpak: van wonen, zorg,
welzijn, ruimtelijke ordening en vervoer. Wij willen het goede voorbeeld geven door zelf
daadwerkelijk intersectoraal te werken.
We hebben geen directe rol in de uitvoering: we bouwen geen woningen en woonvormen, we leveren
geen zorg en welzijn. Onze inzet is om het initiatiefnemers makkelijker te maken
woonzorgwelzijnarrangementen te realiseren en mensen en organisaties tot initiatieven aan te zetten.
We willen niet de verantwoordelijkheid van partijen overnemen. Wel zullen we er samen de schouders
onder moeten zetten.

��� 7RWVWDQGNRPLQJ�YDQ�KHW�SURJUDPPD
Het programma :HO�WKXLV� komt niet uit de lucht vallen. Belangrijke aanzetten zijn gegeven in
voorliggende trajecten.
In de visie Oog voor wonen is uitbreiding van het aantal toegankelijke woningen en zorgwoningen als
belangrijke doelstelling geformuleerd. In 2001 zijn voor de sectoren ouderen, geestelijke
gezondheidszorg, lichamelijk gehandicapten en verstandelijk gehandicapten regiovisies tot stand
gekomen. Vermaatschappelijking staat daarin centraal. Dit is uitgewerkt in kaders voor nieuwe
initiatieven:  variatie in het aanbod, kleinschaligheid en scheiden van wonen en zorg zijn daarbij
leidende principes. Ook is er een integrale regiovisie gemaakt, waar vermaatschappelijking een van
vier prioritaire thema’s is. Met de Vernieuwingsimpuls Zorg (05032002) is het besluit genomen de
overstap te maken naar een slagvaardige projectorganisatie wonen-zorg-welzijn.
In dit programma gaat het er juist om de inzet vanuit verschillende sectoren te verknopen en zodoende
te versterken.

Na de woonzorgmarkt op 3 juli 2002 zijn we de voorbereidingen gestart voor het programma :HOWKXLV��
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De eerste versie van het programma is besproken in IS/GS en de commissie Zorg en Welzijn.
Om het draagvlak voor het programma te verkennen en de gewenste inhoud zo goed mogelijk aan te
laten sluiten bij problemen en mogelijkheden in de praktijk hebben we verschillende activiteiten
georganiseerd. Er zijn drie regionale bijeenkomsten georganiseerd voor cliënten(organisaties),
gemeenten, aanbieders van welzijn en zorg en woningcorporaties.
In Utrecht bestaan stuurgroepen voor de Geestelijke Gezondheidszorg, Chronisch zieken en mensen
met een Verstandelijke handicap en Ouderen. Het programma is in deze stuurgroepen besproken.
Verder is het concept-programma twee keer besproken in een klankbordgroep. Deze klankbordgroep is
voortgekomen uit de stuurgroep die de integrale regiovisie heeft gemaakt. In de klankbordgroep zijn
cliënten, gemeenten, corporaties, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en het zorgkantoor
vertegenwoordigd.
Gebleken is dat er brede steun is voor het initiatief van de provincie. Bij alle partijen leeft een sterke
wens een impuls te geven aan het realiseren van concrete initiatieven, bij velen is er bereidheid zich
hier actief voor in te zetten en steun van de provincie hierbij is (meer) dan welkom.
Het programma wordt erg ambitieus gevonden. Dat is een goede zaak, maar het moet wel
waargemaakt worden. Dit zullen we goed monitoren. Zonodig zullen we de activiteiten of ambities
bijstellen.
De opmerkingen en suggesties die voortgekomen zijn uit de raadplegingen zijn verwerkt in dit
programma.
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��� 'RHOHQ�HQ�EHRRJG�UHVXOWDDW
De focus van het programma ligt op het daadwerkelijk realiseren van woonzorgwelzijnarrangementen
voor mensen met een zorgvraag. Met alleen wonen, zorg of welzijn zijn we er niet. Het gaat juist om
de combinatie. Partijen moeten elkaar in een vroeg stadium opzoeken om een geschikt en gevarieerd
aanbod te realiseren en samen de schouders er onder zetten. Daarom hebben we twee doelstellingen
geformuleerd:
1. Vergroten van het aantal en de variatie aan toegankelijke woningen met de mogelijkheid van 24-

uurszorg en welzijn/dienstverlening
2. Beter samenspel  tussen partijen op lokaal niveau (bouwers, zorgverleners, dienstverleners,

gemeenten en cliënten(organisaties)

Kortom: we willen een gevarieerd aanbod van wonenzorgwelzijnarrangementen dat aansluit bij de
vraag. Om dat te bereiken willen we partijen die het werk uitvoeren (woningcorporaties, aanbieders,
welzijnsorganisaties, gemeenten, cliënten) bij elkaar brengen en tot acties verleiden, stimuleren en
ondersteunen.
We hebben daarbij een duidelijk resultaat voor ogen:

��������������WRHJDQNHOLMNH�ZRQLQJHQ�PHW�]RUJ�HQ�ZHO]LMQ�GLHQVWHQ�RS�PDDWHUELM�LQ�������ZDDUYDQ�������VSHFLILHNH�]RUJZRQLQJHQ
De aantallen hebben een voorlopig karakter en zijn gebaseerd op schattingen en gebaseerd op de
Intentie afspraken in het kader van de verstedelijking, die we met de stadsgewesten, de bouwende
gemeenten en het rijk hebben gemaakt.
Onder een toegankelijke woning verstaan we een woning die met een rolstoel toegankelijk is. Onder
een zorgwoning verstaan we een woning waar de infrastructuur aanwezig is om 24-uurszorg te bieden.
Deze woningen worden alleen toegewezen aan mensen met een zorgindicatie.

We zijn niet tevreden als we de aantallen hebben gehaald. We stellen ook een aantal kwaliteitseisen:
1. Verscheidenheid aan woonvormen (geclusterd en los) en verscheidenheid in het zorg- en

dienstenaanbod. De variatie in de vraag moet tot uitdrukking komen in het aanbod. Een
doelmatige organisatie van de zorg en diensten is wel een uitgangspunt hierbij.

2. Woningen en woonvormen in bestaande wijken en in nieuwbouw. De rode contouren in het
streekplan geven de ruimte aan waar nieuwbouw kan komen. Dit betekent dat een aanzienlijk deel
van de woningen in bestaande wijken gerealiseerd moet worden. Vooral in
herstructureringswijken liggen hiervoor kansen. Ook een deel van de doelgroep zelf wil in
bestaande wijken wonen, waar al voorzieningen zijn.

3. Verschillende woonmilieus: huur en koop, goedkoop en duur, landelijk en stedelijk. We realiseren
ons daarbij dat het voor een groot deel gaat om mensen met een laag inkomen en dat bouwen
onder de huursubsidiegrens hoge prioriteit heeft.

4. Toegankelijkheid van de woonomgeving. Naast een geschikte woning en zorg en welzijn op maat
dient ook de woonomgeving toegankelijk te zijn. Anders schieten mensen uit de doelgroepen er
niet zoveel mee op.  We zijn pas echt tevreden als projecten zo zijn gerealiseerd dat er sprake is
van een goede integratie in de wijk , zowel fysiek (aanwezigheid van voorzieningen,
rolstoeltoegankelijke wijk) als sociaal (acceptatie in de buurt, laagdrempelige toegang tot
buurtvoorzieningen).

Het resultaat kunnen we niet alleen bereiken, de inzet van alle betrokken partijen is daarvoor nodig.
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�����$IEDNHQLQJ�YDQ�KHW�SURMHFW
Het is goed om duidelijk te maken wat we wel en niet doen binnen dit programma.
Het uitbreiden van het aantal toegankelijke woningen en geclusterde woningen met zorg en welzijn op
maat staat centraal in dit programma. We richten ons op nieuwe en lopende projecten die in de
inititiatieffase, voorbereidingsfase of uitvoeringsfase zijn. Alle activiteiten zijn hierop gericht. Het kan
gaan om:� Nieuwbouwprojecten met een goede combinatie van wonen, zorg en welzijn� Bestaande woningen/complexen die verbouwd worden tot toegankelijke woning of zorgwoning� Zorg- en welzijn(infrastructuur) realiseren in bestaande geschikte woningen/complexen

De doelgroepen van het programma zijn ouderen, mensen met en ouders van kinderen met een
verstandelijke en/of lichamelijke handicap en mensen met chronische psychische problemen die met
ondersteuning zelfstandig of beschut kunnen wonen. We richten ons op hun gemeenschappelijke
vraag: meer aanbod aan geschikte huisvesting met zorg en welzijn op maat en voldoende
mogelijkheden voor integratie in de buurt. Het programma beperkt zich tot deze gebieden. Daarbinnen
is ruimte voor specifieke vragen of problemen van de doelgroepen, zoals de toegang van de
woningmarkt voor mensen met psychische problematiek.
Vraagstukken als inkomen, arbeidsintegratie, dagbesteding en maatschappelijke integratie in een
breder verband zijn geen onderdeel van het programma. Aan de grondprijzen in de provincie kunnen
we niet zoveel doen.
We streven naar een meer integrale aanpak tussen de doelgroepen, met oog voor de verschillen.
Initiatieven in de verschillende sectoren (ouderen, gehandicapten, geestelijke gezondheidszorg)
ondervinden dezelfde knelpunten en zijn gebaat bij dezelfde soort oplossingen. Naast deze
programmatische insteek is er ook een inhoudelijke grondslag: vooral in kleinere gemeenten kan een
gecombineerde aanpak nodig zijn wil 24-uurszorg haalbaar zijn.

����,QKRXG�YDQ�KHW�SURJUDPPD
Op basis van de knelpunten, besprekingen met partijen in het kader van de totstandkoming van dit
programma en ervaringen elders hebben we de inhoud van het programma bepaald. Na goedkeuring
van het programma in PS gaan we met vier activiteiten aan de slag:

a. Maken van bestuurlijke overeenkomsten met gemeenten.
b. Stimuleren en ondersteunen van gemeenten.
c. Uitvoeren van de woonzorgstimuleringsregeling.
d. Het realiseren van twee levensloopbestendige wijken: Nieuw wonen (agenda 2010)

Deze vier activiteiten vormen (voorlopig) het hart van het programma en beschrijven we hieronder
uitgebreider. Daarnaast overwegen we nog of we een helpdesk/versnellingsteam moeten instellen en
hoe we beter kunnen leren van opgedane ervaringen in de praktijk. Dit komt in paragraaf 4 aan de
orde.
Verder zullen we de komende twee jaar de opplusregeling en het experimentenkrediet
volkshuisvesting voortzetten. De provincie Utrecht heeft per 15 oktober 2001 de “Tijdelijke
verordening opplussen voor woningen in provincie Utrecht 2001”ingesteld voor gemeenten buiten het
BRU-gebied. Het is een tijdelijke stimuleringsregeling om bestaande meergezins(huur)woningen aan
te passen, zodat deze toegankelijk, bruikbaar en veilig zijn voor bewoning door ouderen en mensen
met een kleine fysieke handicap. De opzet is dat deze groep mensen daardoor langer zelfstandig kan
blijven wonen. Per op te plussen woning is maximaal 2269 euro subsidie te verkrijgen. De regeling is
ook in 2003 en 2004  van kracht. Met de regeling kunnen per jaar minimaal 200 woningen worden
opgeplust.
Sinds 1994 beschikt de provincie over het Experimentenkrediet Volkshuisvesting (EKV): een jaarlijks
terugkerende subsidiemogelijkheid voor instanties of personen die vernieuwende projecten op het
terrein van wonen willen realiseren in de provincie Utrecht. Voor 2003 is ruim 200.000 euro
beschikbaar, met een maximum van ruim 18.000 euro per project. In zeer bijzondere gevallen kan van
dit maximum worden afgeweken. Vernieuwende woonvormen voor de doelgroepen van dit
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programma en initiatieven gericht op het woonklimaat komen in aanmerking voor de subsidie.
Aanvragen kunnen jaarlijks tot uiterlijk 1 mei worden ingediend.

������%HVWXXUOLMNH�RYHUHHQNRPVWHQ
Het rijk, de stadsgewesten en de provincie Utrecht hebben de zogenaamde verstedelijkingsafspraken
gemaakt. Hierin is opgenomen dat we er naar streven in 2010 20.000-24.000 toegankelijke woningen,
waarvan 9.000 zorgwoningen. Dit willen we uitwerken in bestuurlijke overeenkomsten met de vier
regio’s, conform het Utrechts Model en in samenspraak met bestaande samenwerkingsverbanden.
Het realiseren van de doelstelling is een traject van lange adem. De termijn tussen het opstarten van
een initiatief totdat de bouw is gerealiseerd duurt meestal (minstens) een paar jaar. Bovendien dient de
benodigde zorg en welzijn te zijn gegarandeerd.
De bouw zal niet allemaal in hetzelfde jaar starten, maar gespreid plaatsvinden over een aantal jaar.
Daarom hebben we in totaal 10 jaar uitgetrokken voor het bereiken van het beoogde resultaat.
Het programma duurt vooralsnog drie jaar. We willen graag zo’n maximaal mogelijke zekerheid
hebben dat het gewenste aanbod daadwerkelijk wordt gerealiseerd, ook na de looptijd van het
programma. Dit doen we door het afsluiten van bestuurlijke overeenkomsten. In elk van de vier
regio’s zullen we daar de betrokken partijen op het gebied van wonen, zorg en welzijn bij betrekken.

Het gaat in de overeenkomsten om kwantitatieve afspraken over het te realiseren aantal toegankelijke
woningen zorgwoningen. Het is de bedoeling om daaraan gekoppeld afspraken te maken over de
bijbehorende zorg- en welzijnsvoorzieningen. In principe zijn de regio’s zelf verantwoordelijk voor de
vertaling naar het lokale niveau. Om dit te waarborgen en de voortgang van de afspraken te kunnen
monitoren, willen we in de overeenkomsten procedureafspraken maken over hoe de afspraken vertaald
worden van het regionale niveau naar het gemeentelijke niveau (inclusief kwantitatieve afspraken per
gemeente), de planning (wanneer zijn de afspraken op gemeentelijk niveau gerealiseerd) en de
verantwoordelijkheden.

Voor het afsluiten van de bestuurlijke overeenkomsten is het nodig meer inzicht te hebben in de vraag,
het aanbod en de kloof daartussen.  Daarom is reeds onderzoek gestart. Het doel van het onderzoek is
het verkrijgen van een door alle betrokken partijen geaccepteerd cijfermatig overzicht van de huidige
vraag naar en het aanbod van zorgwoningen, zorg en welzijnsvoorzieningen voor de onderscheiden
doelgroepen op het niveau van gemeenten, streekplan(deel)gebied, wzv (sub)regio en provincie en de
ontwikkeling van de vraag en het aanbod tussen nu en 2020. Dit cijfermatige overzicht moet de basis
vormen voor de regionale bestuurlijke overeenkomsten. Daarnaast moet het onderzoek de eerste stap
zijn om de verschillende partijen binnen de drie beleidsvelden (wonen, zorg en welzijn) bij elkaar te
brengen. De partijen zijn daarom ook betrokken bij het onderzoek. Voor het onderzoek maken we zo
maximaal mogelijk gebruik van cijfers die reeds beschikbaar zijn uit bestaande monitors.
Het onderzoek zal specifieke informatie opleveren over de vraag op gemeentelijk tot provinciaal
niveau. Het is in het kader van dit onderzoek niet mogelijk het bestaande aanbod volledig te
inventariseren op gemeentelijk niveau, zoals de mogelijkheden om de bestaande woningvoorraad om
te bouwen tot toegankelijke woningen of zorgwoningen. Gemeenten die meedoen aan het onderdeel
‘stimuleren en ondersteunen gemeenten’ stellen we in de gelegenheid de informatie over het aanbod te
verfijnen en te verdiepen naar het gemeentelijk niveau.

Het onderzoek zal per 1 april 2003 zijn afgerond en hiervoor is een budget beschikbaar van 100.000
euro. Vanaf januari 2003 zullen de voorbereidingen voor de bestuurlijke overeenkomsten starten. Het
streven is om in oktober 2003 de bestuurlijke overeenkomsten te tekenen.

�����6WLPXOHUHQ�HQ�RQGHUVWHXQHQ�YDQ�JHPHHQWHQ
De rol die gemeenten innemen om lokale WZW initiatieven te ontplooien en stimuleren varieert. Vele
spelers die te maken hebben met wonen, zorg en welzijn geven aan dat de inbreng van sommige
gemeenten in dit proces nog een extra impuls nodig heeft. Sommige gemeenten geven zelf aan nog
zoekende te zijn op welke wijze zij een bijdrage aan dit thema kunnen leveren.
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Hoe het ook zij, bij het ontwikkelen van lokale initiatieven komt op enig moment de gemeente in
beeld. De gemeente is een cruciale speler om lokale initiatieven te realiseren en moet op tijd betrokken
zijn om te voorkomen dat projecten vertraging oplopen.
In een aantal gemeenten loopt dit goed. Er is reeds sprake van lokale samenwerking en de gemeente
neemt daaraan actief deel als een volwaardige partner, dat wil zeggen een deskundige speler die in
eigen huis voor de effectieve en efficiënte afstemming zorgt tussen de beleidssectoren zorg, wonen en
welzijn. Door de juiste interne afstemming kan een gemeente als belangrijke partner constructief
meewerken aan de realisatie van lokale initiatieven, met zo min mogelijk bureaucratisch obstakels.
Voor deze gemeenten is vanuit dit programmaonderdeel geen actie nodig.

Het programma zal zich richten op gemeenten die nog onvoldoende in staat zijn een actief en
ondersteunend beleid op het terrein van wonen, zorg en welzijn te voeren. Dit vraagt om maatwerk,
omdat de uitgangssituatie sterk kan verschillen. Factoren die daarbij een rol spelen zijn:� Heeft de gemeente een beleid wonen, zorg en welzijn?� Is de gemeente al actief op het terrein van wonen, zorg en welzijn of niet?� Is er een platform wonen, zorg en welzijn in de gemeente en participeert de gemeente hierin?� Zijn er concrete projecten of staan er concrete projecten op stapel in de gemeente?� In welke fase zijn dergelijke projecten: de initiatieffase, de voorbereidingsfase of de

uitvoeringsfase?� Over welke deskundigheid en bestuurlijke slagkracht beschikt de gemeente?� Hoe staat het met de samenwerking binnen de gemeente?� Het niveau van projecten: gaat om heel de wijk (bijvoorbeeld woonservicezone) of een
enkelvoudig initiatief.

Vanuit het programma zullen we op drie manieren insteken om gemeenten te versterken. Het gaat er
ons daarbij om meer en makkelijker locale woon-zorg-welzijn initiatieven van de grond te krijgen.
a. Het direct ondersteunen van gemeenten, door:� Het leveren van beleidsinformatie op gemeentelijk niveau (zie ook paragraaf 3.1)� Gemeenten in staat te stellen een projectleider Wonen, Zorg, Welzijn in te huren� Deskundigheidsbevordering
b. Het ondersteunen van lokale platforms die aan de slag willen gaan met concrete projecten.

Uit een inventarisatie van de provincie is gebleken dat er in Utrecht 12 lokale platforms wonen,
zorg en welzijn zijn. Deze platforms richten zich vooral op ouderen. We willen platforms
ondersteunen die:� De doelstelling willen verbreden tot andere doelgroepen (GGZ, VG, LG) om tot een integrale
aanpak te komen� Willen ombuigen van een overlegcultuur naar actiecultuur. Het platform moet een plaats zijn waar
concrete initiatieven worden opgepakt en uitgewerkt, waar zaken worden gedaan en nieuwe
initiatiefnemers terechtkunnen voor draagvlak en medewerking van belanghebbende en betrokken
partijen.
De ondersteuningsmogelijkheden zijn gelijk als bij onderdeel a.

c. Het ondersteunen van bovenlokale samenwerking.
Voor een aantal kleinere gemeenten ligt het niet voor de hand zelfstandig een actief wonen, zorg,
welzijnsbeleid te voeren. In één gebied willen wij met kleinere gemeenten gezamenlijk de
mogelijkheden verkennen om lokale initiatieven van de grond te krijgen.

Bij het bereiken van gemeenten volgen we twee strategieën: gemeenten kunnen een beroep doen op
ons en wij zullen op gemeenten afstappen als we signalen krijgen dat projecten niet van de grond
komen door gebrek aan steun van de gemeente.
In veel gemeenten zijn WVG- of gehandicaptenplatforms. We zullen bij de gemeenten er (zonodig)
voor pleiten aansluiting te zoeken bij deze netwerken.
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We zullen dit programma-onderdeel in twee fasen uitvoeren.
In de eerste fase zullen we met de gemeenten die belangstelling tonen of die we zelf benaderen
gesprekken voeren om helder te krijgen wat de uitgangssituatie is, wat het probleem van de gemeente
is en welke ondersteuning gewenst is.  We verwachten in de eerste helft 2003 met in totaal 10
gemeenten en 1 intergemeentelijk samenwerkingsverband in gesprek te komen en  6 gemeenten
(waarvan mogelijk 1 intergemeentelijk samenwerkingsverband) te gaan ondersteunen. In de
betreffende gemeenten is dankzij de ondersteuning een concreet project van de grond gekomen of er
ligt een concreet actieplan van de gemeente.
In de tweede fase, in de tweede helft van 2003, zullen we nog een aantal gemeenten benaderen en
daarbij de ervaringen uit de eerste fase gebruiken. Hiermee hopen we 5 nieuwe gemeenten te gaan
ondersteunen.
Voor dit programma-onderdeel is in 2003 425.000 euro beschikbaar.

������:RRQ]RUJVWLPXOHULQJVUHJHOLQJ
Door knelpunten in de financiering, de complexiteit van het proces en de samenwerking aarzelen
organisaties initiatief te nemen, komen projecten moeizaam van de grond of raken projecten in het
slop. Met een stimuleringsregeling willen we initiatiefnemers een financiële en morele steun in de rug
geven. Het doel daarbij is dat er meer woningen en woonvoorzieningen zorg- en welzijnsgeschikt zijn.
We onderscheiden in de regeling twee categorieën:
a. Zorginfrastructuur en domotica.
b. Welzijnsinfrastructuur.

Met dit programma is ook de stimuleringsregeling ter besluitvorming voorgelegd aan GS en PS.
Hieronder is de hoofdlijn van de regeling weergegeven.

=RUJLQIUDVWUXFWXXU�HQ�GRPRWLFD
Met de stimuleringsregeling willen we het mogelijk maken dat er extra zorgwoningen komen.
Bij het bouwen van zorgwoningen is zorginfrastructuur nodig. Domotica speelt een belangrijke rol  bij
het vergroten van zelfredzaamheid en voorkomen van zorg. Bij zorginfrastructuur kan het bijvoorbeeld
gaan om werkruimtes voor een zorg/welzijnsteam, een gemeenschappelijke multifunctionele ruimte,
een ruimte voor scootmobiles. De financiering van dergelijke voorzieningen valt vaak tussen het wal
en het schip van corporaties, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties. Dit knelpunt is landelijk erkend.
Binnen de Wet Ziekenhuisvoorzieningen (WZV) is het voor bepaalde zorginstellingen mogelijk
financiering van zorginfrastructuur te regelen bij plannen voor deconcentratie, extramuralisering en/of
uitbreiding. De ministeries VROM en VWS hebben de tijdelijke woonzorgstimuleringsregeling
(WZSR) ingesteld, die non-profit instellingen de gelegenheid biedt subsidie aan te vragen voor
zorginfrastructuur. De regelingen zijn voor een belangrijk deel complementair aan elkaar. Non-profit
organisaties die niet voor de WZV regeling in aanmerking komen kunnen beroep doen op de WZRS
regeling. Er zijn ook een paar verschillen: de WZSR regeling werkt met budgetten: als het geld op is,
kunnen aanvragen niet worden gehonoreerd. Ook moeten projecten vernieuwend zijn. Het is nog
onzeker of de WZRS in 2003 blijft bestaan.

Wij willen maximaal gebruik maken van de WZV-regeling en WZRS-subsidie als voorliggende
voorziening. Dit betekent concreet dat initiatieven die via de WZV-regeling kunnen lopen op deze
regeling zijn aangewezen. Initiatieven die niet in aanmerking komen voor de WZV-regeling en buiten
de boot vallen voor de WZRS-regeling, komen in aanmerking voor de stimuleringsregeling van de
provincie. Om in aanmerking te komen voor provinciale subsidie hoeven projecten niet vernieuwend
te zijn. Ze moeten wel passen binnen de provinciale beleidskaders. De maximumsubsidie voor
zorginfrastructuur bedraagt maximaal 6.500 euro per woning en voor domotica 900 euro per woning.
Het is de bedoeling dat de subsidie snel wordt ingezet. Dit betekent dat het om projecten gaat die ver
zijn in het stadium van voorbereiding en snel zullen starten met de uitvoering. Ook projecten in
uitvoering die tegen financiële hobbels oplopen kunnen gebruik maken van de regeling.
Projecten die door cliënten zijn geïnitieerd krijgen voorrang.

:HO]LMQVLQIUDVWUXFWXXU
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Welzijn is nu vaak onderbelicht bij nieuwe woonzorgvormen. Uit onderzoek blijkt dat welzijn voor
mensen vaak nog belangrijker is dan zorg en een zorgvraag kan voorkomen. Het gaat daarbij vooral
om dienstverlening, sociale activiteiten, ondersteuning van cliënten bij het zelfstandig wonen en alles
wat er bij komt kijken om dat mogelijk te maken. Wij leggen daarom sterke nadruk op de realisatie
van een welzijnsinfrastructuur. Hieronder verstaan wij dat ook de welzijnscomponent, net als woon-
en zorgcomponent, geschikt gemaakt wordt voor de doelgroep. Het gaat dan bijvoorbeeld om
activiteiten voor ontmoeting en contact in de wijk en het realiseren van een dienstenpakket of
begeleiding op maat. Ook activiteiten gericht op het overbruggen van de kloof tussen welzijn en zorg
komen in aanmerking. Bij deze categorie gaat het niet om bouwprojecten. De subsidie van de
provincie kan bestaan uit een eenmalige bijdrage in investeringskosten, om bijvoorbeeld een
dienstenpakket mogelijk te maken  of een bijdrage in de projectkosten. Omdat we een koppeling aan
wonen en zorg belangrijk vinden, stellen we wel als voorwaarde bij initiatieven spraken moet zijn van
samenwerking.
De subsidie bedraagt maximaal 22.500 euro per project op jaarbasis. Bij uitzondering kan hiervan
worden afgeweken. Er dient sprake te zijn van co-financiering. Dit geldt niet voor initiatieven van
cliënten of ouders van cliënten.

De regeling zal werken met een tendersysteem. De eerste tender sluit 1 mei 2003. In de regeling, die
bij dit programma is opgenomen, staan de voorwaarden en criteria uitgebreid beschreven. We vinden
het belangrijk om met name initiatieven van cliënten en/of ouders van kinderen met een verstandelijke
handicap te ondersteunen. Initiatieven uit deze hoek, zowel voor zorginfrastructuur als
welzijnsinfrastructuur zullen in principe voorrang krijgen. Daarnaast krijgen projecten voor cliënten
die lang op de wachtlijst staan voorrang. Omdat het voor cliënten lastig kan zijn een aanvraag te
formuleren, willen we ook ondersteuning hierbij organiseren. Overige prioriteiten zijn projecten
gericht op mensen met een psychische problematiek, domotica en welzijn/dienstverlening.

Voor uitvoering van de regeling is in 2003 990.000 euro beschikbaar, voor 2004 en 2005 1.462.500
miljoen euro op jaarbasis. Met de regeling willen we de komende drie jaar voor minstens 450
woningen zorginfrastructuur realiseren en minstens 60 projecten op het terrein van
welzijnsinfrastructuur realiseren.

�����1LHXZ�ZRQHQ
Het project Nieuw wonen is een agenda 2010 project en in december reeds goedgekeurd door GS.
Inhoudelijk is het ondergebracht bij het programma :HO�WKXLV�, gezien de grote raakvlakken met dit
programma.

Het realiseren van afzonderlijke projecten op het terrein van wonen, zorg en welzijn is al lastig, laat
staan een aanpak op wijkniveau. We willen aan de hand van twee voorbeeldprojecten laten zien dat het
mogelijk is om een levensloopbestendige wijk te realiseren: een wijk die geschikt is voor alle mensen,
jong en oud, gezond of met beperkingen, en met verschillende leefstijlen. Integratie in optima forma!
Onder een levensloopbestendige wijk verstaan we: ‘een wijk die mensen in willekeurig welke
levensfase, ongeacht levensomstandigheden, huishoudensamenstelling en culturele achtergrond,
optimale mogelijkheden biedt voor alle vormen van fysieke en geestelijke activiteit en zelfontplooiing
en die een woningaanbod en voorzieningenniveau heeft dat daartoe is uitgerust’. 1
Wij starten en ondersteunen twee pilots: één in een bestaande en één in een nieuwe wijk. Deze pilots
zijn bedoeld als voorbeelden waar de hele provincie van kan leren. Het streven is dat deze wijken in
2010 levensloopbestendig zijn en er een draaiboek is van de werkwijze, zodat het project
overdraagbaar is. Gedurende de hele looptijd zal er veel aandacht zijn voor het overdragen van
ervaringen, zodat al voor 2010 meer projecten in de provincie kunnen starten.
In februari 2003 kiest de provincie de wijken waarin de pilots gaan starten. In maart start een
ontwerpteam bestaande uit de meest betrokken partijen met de visieontwikkeling, uitmondend in een
programma van eisen voor de wijk. Vanaf september 2003 start de ontwerpfase. In deze fase vindt de
vertaling plaats van het programma van eisen voor de wijk naar een ontwerp. Dit ontwerp wordt

1 Definitie van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de notitie Verkenning Levensloop.
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vervolgens omgezet in een uitvoeringsplan. De provincie zal tijdens deze fasen optreden als
procesmanager. Het is de bedoeling dat in januari 2005 de uitvoeringsfase start De provincie treedt
dan terug als procesmanager. In 2010 moet de wijk gerealiseerd zijn.
Voor de uitvoering van dit project is in principe 9,6 miljoen euro beschikbaar.2

�����9HUGHUH�RQWZLNNHOLQJ�YDQ�KHW�SURJUDPPD�
Met dit programma verwachten we een flinke stap te zetten in het realiseren van
woonzorgwelzijnarrangementen. We beginnen met vier onderdelen: bestuurlijke overeenkomsten,
stimuleringsregeling, stimuleren en ondersteunen van gemeenten en nieuw wonen. Gaandeweg zullen
we zonodig het aantal activiteiten uitbreiden of veranderen, afhankelijk van de ervaringen met het
programma. Er zal de nodige flexibiliteit nodig zijn om slagvaardig en adequaat te kunnen inspelen op
ontwikkelingen en knelpunten. Om dit mogelijk te maken zullen we de voortgang van het programma
monitoren en zonodig bijstellen (zie paragraaf 1.4 deel 3).
Binnen het programma wilden we plek inruimen voor een helpdesk en/of versnellingsteam, dat advies
kan geven bij projecten en mee kan helpen knelpunten bij de realisatie van projecten op te lossen.
Recent is bekend geworden dat het Operationeel Team Wachtlijsten van start is gegaan, een initiatief
van de ministeries van VWS met medewerking van onder andere het ministerie van VROM,
Zorgverzekeraars Nederland en het College Bouw. Een van de taken van het OWT is te adviseren en
zo nodig te bemiddelen bij de realisatie van wonen plus zorg en welzijn initiatieven. Versnelde
uitvoering van projecten is het doel. Bij het College Bouw bestaat  daarnaast een aanjaagteam
geformeerd, om de procedures rondom het aanvragen van zogenaamde WZV-voorzieningen zo vlot
mogelijk te laten verlopen. Hieronder vallen ook de aanvragen voor zorginfrastructuur. Wij gaan
overleggen met het OTW en het College Bouw hoe de provincie Utrecht zo optimaal mogelijk kan
profiteren van hun werk en vervolgens beslissen of er meerwaarde uitgaat van een provinciale
helpdesk/versnellingsteam en zo ja, hoe dit invulling zou moeten krijgen.

Het leren van ervaringen zal nog aandacht krijgen. Het Innovatieprogramma Zorg en Welzijn en het
Kenniscentrum Wonen en Zorg van Aedes en Arcares doen veel aan kennisoverdracht. Uit de
regionale bijeenkomsten die we hebben gehouden blijkt op dit moment eerder een overdaad aan
informatie dan een tekort aan informatie te bestaan. Hierdoor komt beschikbare informatie niet altijd
op de juiste plek terecht. We willen met deze instituten en met Schakels (het provinciaal instituut op
het terrein van zorg en welzijn, dat zich meer zal gaan ontwikkelen als kenniscentrum) afstemmen hoe
informatie gerichter beschikbaar kan komen. De gedachten gaan bijvoorbeeld uit naar een
kennismakelaar. Een ander aspect is het verspreiden van Utrechtse voorbeeldprojecten. Goed
voorbeeld dichtbij huis doet volgen.
Verder willen we de ervaringsdeskundigheid die cliënten en ouders van cliënten hebben opgebouwd
bij het totstandkomen van woonzorgwelzijnsarrangementen meer en beter gebruiken.

Met AGIS, zorgkantoor en zorgverzekeraar hebben we afgesproken gezamenlijk op te trekken in het
programma. Dit is vooral van belang om zorg te kunnen garanderen in de (zorg)woningen die worden
gerealiseerd en de bestuurlijke overeenkomsten kunnen worden uitgevoerd.

2 De bedragen voor de Agenda 2010 projecten zijn nog niet vastgesteld door provinciale staten en kunnen
variëren afhankelijk van de aard en de omvang van het project.
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��� 5HODWLH�PHW�DQGHUH�LQLWLDWLHYHQ�HQ�SURMHFWHQ
Naast dit programma zijn er vele initiatieven en projecten om de vermaatschappelijking en in het
bijzonder het geschikte aanbod dat hiervoor nodig is te vergroten. :HO�WKXLV� wil en kan niet los
hiervan functioneren. Naast afzonderlijke bouwinitiatieven, die wij waar nodig willen ondersteunen,
zijn er binnen de provincie Utrecht en op landelijk niveau ook projecten en beleidstrajecten waar we
op aanhaken.

������%LQQHQ�GH�SURYLQFLH�8WUHFKW9HUVWHGHOLMNLQJVDIVSUDNHQ. Het Rijk, de stadsgewesten en de provincie hebben de zogenaamde
verstedelijkingsafspraken gemaakt. Een onderdeel hiervan is dat in de provincie 20.000-24.000
volledig toegankelijke woningen gerealiseerd zullen worden.  Dit onderdeel van de
verstedelijkingsafspraken maakt dus integraal onderdeel uit van het programma :HO�WKXLV�6WUHHNSODQ. In het najaar van 2003 zal het nieuwe ontwerp-Streekplan vastgesteld worden. Hierin
maakt de provincie ruimtelijke keuzes. In het streekplan worden de (nieuwe) rode contouren
aangegeven, waarbinnen initiatieven op het terrein van nieuwbouw gerealiseerd kunnen worden.,QYHVWHULQJEXGJHW�6WHGHOLMNH�9HUQLHXZLQJ��,69�. De provincie verdeelt de budgetten die het Rijk
beschikbaar stelt voor stedelijke vernieuwing en stelt daar bovenop zelf een (beperkt) budget
beschikbaar. Met dit budget kunnen herstructureringsplannen ondersteund worden. De komende
periode zullen de sociale aspecten en de mogelijkheden voor het realiseren van
woonzorgwelzijnarrangementen in herstructureringswijken meer aandacht krijgen.6WXXUJURHSHQ�RXGHUHQ]RUJ��YHUVWDQGHOLMN�JHKDQGLFDSWHQ�OLFKDPHOLMN�JHKDQGLFDSWHQ�HQ�JJ]�� De
afgelopen jaren zijn regiovisies gemaakt voor de Geestelijke Gezondheidszorg, Ouderenzorg en
Gehandicaptenzorg. In deze regiovisies zijn uitgangspunten opgenomen waar initiatieven op het
gebied van wonen, zorg en welzijn aan dienen te voldoen. Deze uitgangspunten nemen wij als kader
voor het programma. Niet elk initiatief is namelijk per definitie een goed initiatief.7RHJDQNHOLMNKHLG�RSHQEDDU�YHUYRHU��We werken momenteel aan het Strategisch Mobiliteitsplan. In
januari 2003 zal GS beslissen over een concept, dat vervolgens voor inspraak zal worden voorgelegd.
Het nieuwe  College zal beslissen over het definitieve plan. Belangrijk onderdeel is het verbeteren van
de toegankelijkheid en beschikbaarheid van het openbaar vervoer voor mensen met een handicap. Dit
sluit aan bij de Intentieverklaring Toegankelijkheid Openbaar Vervoer, dat de gezamenlijke provincies
op 28 oktober 2002 hebben ondertekend. Bij dit thema gaat het zowel om het algemene openbaar
vervoer (lagevloerbussen bijvoorbeeld) en het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV). Het CVV,
beter bekend als de belbus), voorziet in een mobiliteitsbehoefte in het landelijk gebied en in de
vervoerbehoefte van mensen met een mobiliteitsbeperking. Binnen het programma zullen we
initiatieven toetsen op de toegankelijkheid van vervoer.6FKDNHOV� Schakels is het provinciale instituut voor Zorg en Welzijn. Schakels. “Wonen met support”
is een van de programmalijnen van Schakels. Schakels organiseert in 2003 diverse projecten op het
gebied van wonen, zorg en welzijn, waaronder de oprichting van een Steunpunt Innovatie en advies
Wonen en Zorg.  We streven er naar met Schakels harde afspraken te maken over hun inzet voor het
programma :HO�WKXLV��  

�����/DQGHOLMN/DQGHOLMN�EHOHLG. Het programma :HO�WKXLV� past uitstekend binnen de beleidslijnen van de ministeries
van Volksgezondheid Welzijn en Sport en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. We
maken zo optimaal mogelijk gebruik van landelijke regelingen, zoals de
woonzorgstimuleringsregeling en volgen het landelijk beleid op de voet, zoals de aankondiging van de
subsidieregeling Hotel- en Welzijnsdiensten. In het kader van de wachtlijstaanpak is zeer recent
bekend geworden dat het ministerie van VWS van plan in twee regio’s te gaan experimenteren met
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regionale aanjaagteams. Wij zullen met het ministerie in contact treden over de perspectieven hiervan
voor dit programma en de faciliteiten die het ministerie hier tegenover stelt.+HW�,QQRYDWLHSURJUDPPD�:RQHQ�HQ�=RUJ�YDQ�KHW�1,=:�HQ�KHW�NHQQLVFHQWUXP�:RQHQ�HQ�=RUJ�YDQ$HGHV�HQ�$UFDUHV�hebben een belangrijke rol in het overdragen van kennis over
woonzorgwelzijnsprojecten. Hierbij gaat het zowel om de inhoud (wat te realiseren) als het proces
(hoe kom je tot resultaat). Wij zullen de expertise die hier aanwezig is zo optimaal mogelijk inzetten,
zodat wij ook niet in de valkuil stappen om opnieuw het wiel uit te vinden (zie ook paragraaf 3.5).3URMHFW�PSXOV��De brancheorganisaties Aedes (woningcorporaties), Arcares
(verzorgingshuizen/verpleeghuizen), LVT (thuiszorg) en de MO-groep (welzijn) hebben de handen
ineen geslagen en zich tot doel gesteld de komende jaren tot een forse uitbreiding van het aantal
toegankelijke – en zorgwoningen te komen. Dit is bekend onder de naam Project!mpuls. Deze
doelstelling komt voor een groot deel overeen met de doelstellingen van dit programma. Wij hebben
contacten met Project!mpuls om onze activiteiten op elkaar af te stemmen en elkaar te versterken.,32��Het IPO organiseert regelmatig bijeenkomsten om ervaringen met activiteiten op het terrein van
wonen, zorg en welzijn op elkaar af te stemmen. Daarnaast pleiten we in IPO verband gezamenlijk
voor oplossingen in wet- en regelgeving bij de ministeries van VROM en VWS.

��� 3URJUDPPD�RUJDQLVDWLH
Voor het programma hebben we een zo licht mogelijke programmaorganisatie ontworpen. Het motto
is doen en we willen overleg zoveel  mogelijk beperken. De programmaorganisatie bestaat uit:� Een interne programmagroep en één coördinerend gedeputeerde� Een denktank� Een klankbordgroep

,QWHUQH�SURJUDPPDJURHS�HQ�ppQ�FR|UGLQHUHQG�JHGHSXWHHUGH
Binnen de provinciale organisatie is een programmagroep opgericht, die bestaat uit medewerkers van
de sectoren wonen, zorg en welzijn, de projectleider Nieuw wonen en een communicatieadviseur. Een
programmamanager stuurt het programma aan en per onderdeel van het programma is een
projectleider aangesteld. Om het intersectorale karakter van het programma te benadrukken is er één
coördinerend gedeputeerde: de portefeuillehouder zorg.

'HQNWDQN
Voor een goede wisselwerking tussen het programma en de dagelijkse praktijk is een denktank
ingesteld. De denktank heeft een adviserende, stimulerende en ‘aanjagende’ functie. De rol van de
denktank is:� Gevraagd en ongevraagd adviseren van de programmagroep :HO�WKXLV� en GS over het programma

wonen, zorg en welzijn.� Meedenken over het programma :HO�WKXLV�.� Ambassadeur zijn voor het programma.
De denktank bestaat uit personen met gezag op hun werkgebied en participeren op persoonlijke titel.
Het zijn gezichtsbepalende mensen die gekozen zijn op basis van hun kennis en mogelijkheden om
hun netwerk in te zetten voor het programma. De denktank komt in principe elke drie maanden bijeen
of wanneer een lid van de denktank dit nodig vindt.

.ODQNERUGJURHS
Voor het programma is er ook een klankbordgroep. Hierin zijn de cliënten, zorgaanbieders,
gemeenten, welzijnsorganisaties en corporaties vertegenwoordigd. De klankbordgroep komt  in ieder
geval tweemaal per jaar bijeen.

��� ,QIRUPDWLH�HQ�FRPPXQLFDWLH
Het programma :HO�WKXLV� is er voor heel de provincie. Om het programma bekend te maken en
resultaten over het voetlicht te brengen en als stimulator te functioneren zullen we de volgende
activiteiten ondernemen:
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� Het ontwikkelen van een website. Inmiddels is er website in de lucht, te bereiken via de algemene
internetsite van de  provincie. Op deze website zullen we wetenswaardigheden van het programma
vermelden en is er de mogelijkheid in discussie te gaan.� Het periodiek geven van informatie. Op momenten dat er belangrijk nieuws is over het programma
of er belangrijke ontwikkelingen over de realisatie van woonzorgwelzijnsarrangementen te melden
is, zullen we dit breed verspreiden. De eerste keer zal dit zijn nadat PS een besluit heeft genomen
over het programma.� Periodieke berichtgeving in Zout en PROV.� Het organiseren van informele ontmoetingen (woonzorgwelzijncafé’s). Uit de regiobijeenkomsten
bleek dat er grote behoefte is aan een meetingpoint op regionaal niveau, zowel virtueel als fysiek.
Het gaat daarbij vooral om informele contacten en uitwisseling van ervaringen en niet om regulier
overleg. In de virtuele behoefte zullen we voorzien via de website. Daarnaast zullen we van tijd tot
tijd regionale woonzorgwelzijnscafé s organiseren, gericht op initiatiefnemers of degenen die
overwegen een project te starten.� We hebben inmiddels een redelijk up-to-date bestand van corporaties, zorgaanbieders,
welzijnsorganisaties, afdelingen van gemeenten en cliënten(organisaties). We willen daarin
opnemen welke kennis bij wie voorradig is en welke projecten door wie zijn uitgevoerd. Dit maakt
het makkelijker gericht de doelgroep te benaderen, vragen te beantwoorden en een intermediaire
rol te vervullen.

Daarnaast overwegen we jaarlijks een woonzorgwelzijnmarkt te organiseren.

Vanwege de herkenbaarheid van het programma is een eigen logo en naam gemaakt: :HO�WKXLV�
Voor informatie en communicatie is voor 2003 een budget van 20.000 euro beschikbaar. Daarbij is er
van uitgegaan dat drukwerk en dergelijke uit de reguliere reprobudgetten van de provincie worden
betaald.

��� 0RQLWRULQJ�SURJUDPPD�
We vinden het belangrijk om te weten in hoeverre we het beoogde resultaat halen, zodat we zonodig
onze activiteiten kunnen bijstellen of onze ambities. Hiervoor zullen we het programma monitoren.
Een resultaat dient specifiek, meetbaar, afdwingbaar, realiseerbaar en toetsbaar te zijn. De provincie
kan de realisatie van de programmadoelen en resultaten niet volledig afdwingen. Wel hebben we een
aantal instrumenten om dit te bevorderen en is het de bedoeling dat het programma meer en meer een
programma van alle betrokken partijen in Utrecht wordt. Daarom maken we in de monitor een
onderscheid tussen het resultaat op zich en de bijdrage van het programma daarin.
Wat betreft het programma als geheel gaat het dan vooral om de extra toegankelijke woningen en
zorgwoningen die er jaarlijks bijkomen en de mogelijkheid voor de bewoners hiervan zorg en welzijn
te leveren. Daarvoor zullen we onder andere bijhouden hoeveel zorgwoningen er bij komen met de
regelingen van VROM/VWS en het college Bouw.
Voor de bijdrage van de provincie hebben we prestatie-indicatoren geformuleerd, waarop we als
provincie afgerekend kunnen worden.� Op 1 november 2003 zijn er met minstens 3 van de 4 regio’s bestuurlijke overeenkomsten gesloten

over de realisatie van toegankelijke woningen en zorgwoningen. Het bouwen van de woningen is
een verantwoordelijkheid van andere partijen.� In minstens 450 zorgwoningen is het mogelijk zorginfrastructuur te realiseren (via de
woonzorgstimuleringsregeling)� Minstens 400 woningen zijn toegankelijk gemaakt (via de opplusregeling)� In drie jaar tijd zijn er minstens 60 projecten uitgevoerd om een pakket aan wonen, zorg en
dienstverlening te realiseren of integratie in de wijk te bevorderen (via de
woonzorgstimuleringsregeling)� In 2003 zijn er 5 gemeenten die initiatief hebben genomen een bouwproject met wonen, zorg en
welzijn te realiseren (via versterken van de gemeenten)� In 2003 zijn er 5 gemeenten die een actieplan hebben gemaakt om een concreet project te gaan
realiseren (via versterken van de gemeenten)
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� In 2005 zijn er 2 gemeenten die een plan voor een levensloopbestendige wijk hebben (via nieuw
wonen door de generaties heen)

Voor het monitoren is jaarlijks een budget van 25.000 euro beschikbaar.

��� ,Q]HW�YDQ�PHQVHQ�HQ�PLGGHOHQ
Om het programma uit te voeren stellen we menskracht en geld beschikbaar vanuit de sectoren wonen,
zorg en welzijn. Het overzicht hiervan is weergegeven in onderstaande tabellen. Het programma zullen
werkendeweg uitbouwen. Dat betekent dat de inzet van mensen en middelen is geraamd op basis van
de voornemens die er nu liggen. Halverwege het jaar zullen we beoordelen of een bijstelling nodig is.

,Q]HW�YDQ�PHQVHQ�����
Programmamanagement Programmamanager 0.5 fte

Programmasecretaris 0.4 fte
Algemene inzet 0.3 fte

Bestuurlijke overeenkomsten 0.85  fte
Woonzorgstimuleringsregeling 1       fte
Versterken gemeenten 1       fte
Nieuw wonen door de generaties heen 1.3    fte
Monitoren 0.2    fte
Informatie en communicatie 0.4    fte
Programma-ontwikkeling 0.2    fte
Onvoorzien 0.2    fte
7RWDDO 6.35  fte

De benodigde formatie is opgenomen in de sectorplannen van wonen, zorg, welzijn en Agenda 2010.
Een klein deel van de formatie komt uit het stafbureau van WEB (0.3 fte).
De personele inzet voor de opplusregeling, EKV-regeling en vervoer is niet ondergebracht onder het
programma en komen uit de reguliere werkzaamheden.

%HJURWLQJ
3URJUDPPD�RQGHUGHHO ���� ���� ���� 7RWDDO
Algemene programmakosten (waaronder
informatie/communicatie en monitoren)

 100.000 100.000 100.000    300.000

Bestuurlijke overeenkomsten   100.000 - -    100.000
Woonzorgstimuleringsregeling   990.000 1.462.500 1.462.500 3.915.000
Nieuw wonen door de generaties heen 9.600.000 *
Stimuleren en ondersteunen gemeenten   425.000 PM PM   PM
Opplusregeling   453.780  453.780 PM   PM
Experimentenkrediet   204.200  204.200  204.200    612.600
Totaal 2.272.980 PM PM

* De bedragen voor de projecten in het kader van Agenda 2010 zijn nog niet vastgesteld door
provinciale staten en kunnen variëren afhankelijk van de aard en omvang van het project.
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