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Bijlage(n): :HO�WKXLV�
,QOHLGLQJ
Voor u ligt :HO�WKXLV���programma wonen, zorg en welzijn. De aanleiding om tot dit programma te
komen is o.a. het besluit om de integrale regiovisie zorg om te vormen tot een slagvaardige
projectorganisatie met minder proces en meer product. Daarnaast zijn er ontwikkelingen op het terrein
van wonen, zorg en welzijn die vragen om een programmatische integrale benadering. Inzet van het
programma is het realiseren van resultaatgerichte projecten Met dit programma gaat de provincie 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 geestelijke
handicap en mensen met langdurige psychische problemen.
Het realiseren van een groter en gevarieerder aanbod aan woonzorgwelzijnsarrangementen vanuit het
perspectief van de cliënt staat hoog in het vaandel bij de 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 concrete projecten mogelijk te maken. Rode draad is het versterken van
locale initiatieven.
Het programma kenmerkt zich door een intersectorale aanpak en zal werkende weg en op basis van de
opgedane ervaringen verder uitgebouwd worden.
Het programma is gericht op doen. Institutionele overlegvormen  zullen we zoveel mogelijk beperken.
Naast een interne programmagroep die de regie heeft over het programma en zorgt voor een goede
afstemming tussen de programmaonderdelen is er een denktank en zullen we gebruik maken van de
bestaande klankbordgroep voor wonen, zorg en welzijn.
Belangrijk onderdeel van het programma is een provinciale woonzorgstimuleringsverordening. Deze
verordening is bij het programma gevoegd.
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Besluit van Provinciale Staten van 10 februari2003 tot vaststelling van :HO�WKXLV���programma wonen,
zorg en welzijn.

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 14 januari 2003, dienst/sector WEB/WZJ, nummer  …..;

Overwegende  :
- extramuralisering en vermaatschappelijking van de zorg centraal staan in het beleid;
- de vraag van de bewoner met een zorgbehoefte uitgangspunt van beleid is;
- het aanbod aan woonzorgwelzijnsarrangementen achterblijft bij de vraag;
- de provincie een belangrijke rol kan spelen in het geven van een krachtige impuls aan het

uitbreiden van het aanbod.

Besluiten:

� :HO�WKXLV���programma wonen, zorg en welzijn vast te stellen zoals weergegeven in de bijlage bij
dit besluit.

� De Tijdelijke Woonzorgstimuleringsverordening provincie Utrecht 2003 vast te stellen zoals
weergegeven in de bijlage bij dit besluit.

voorzitter,

griffier,
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7RHOLFKWLQJ
Aan Provinciale Staten,

%HRRJG�HIIHFW
Met dit programma wil de provincie de komende drie jaar een krachtige impuls geven aan het
uitbreiden van het aantal woningen met zorg en welzijn op maat voor ouderen, mensen met een
verstandelijke en/of lichamelijke handicap en mensen met langdurige psychische problemen.

$UJXPHQWHQ� Extramuralisering en vermaatschappelijking van de zorg staan centraal in het beleid van de
provincie en andere betrokken partijen. Een grote meerderheid van de bewoners met een
zorgbehoefte willen zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen met zorg en dienstverlening in de
buurt. Uitgangpunt van beleid is rekening houden met wat mensen feitelijk willen. Een
gevarieerder woon, zorg en welzijnsaanbod is nodig om aan deze wensen tegemoet te komen.

� De realisatie van het beleid verloopt moeizaam. Het gevarieerde aanbod is er nog (veel) te weinig
en komt te langzaam tot stand. Op dit moment is er een tekort en dit tekort zal oplopen. Het is
duidelijk dat ingrijpen noodzakelijk is.

� De provincie is de partij die een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van het
probleem. Omdat veel partijen betrokken zijn, blijkt er geen probleemeigenaar te zijn voor het
hele probleem. De provincie kan zich opstellen als een partij die staat boven het niveau van de
afzonderlijke initiatieven en daarmee kan de provincie de kar trekken. De provincie heeft veel
netwerken in de provincie en ingangen bij landelijke organisaties en ministeries en kunnen een
schakel vormen tussen de regelgeving en de praktijk.

)LQDQFLsQ
Voor het programma is in 2003 in totaal 2.272.980 euro gereserveerd, exclusief het project Nieuw
wonen. Dit komt uit budgetten die reeds goedgekeurd zijn door GS.

5HDOLVDWLH
De uitvoering van het programma start na de vaststelling in PS. (februari 2003)
Het is de bedoeling dat het totale programma een looptijd heeft van drie jaar. In 2005 vindt de
evaluatie van het programma plaats. Onderdelen van het programma zullen een langere looptijd hebben.
(Het realiseren van grote aantallen woningen heeft een langere looptijd evenals Nieuw wonen.)

&RPPXQLFDWLH
Doel : informeren van alle betrokken partijen , bekend maken van het programma en het verder
betrekken van partijen bij het programma.
Doelgroepen: * gemeenten, * cliëntenorganisaties, * zorgaanbieders, * corporaties, *
welzijnsaanbieders, * andere marktpartijen, * bewoners van de provincie, * provinciaal ambtelijk
apparaat.
Methode:
� Bij het voorlopig vaststellen van :HO�WKXLV���Toelichting geven in het persgesprek en via een

persbericht.� Na vaststelling door PS :HO�WKXLV��bewerken en plaatsen op de website van de provincie.� De uitgenodigden voor de regionale bijeenkomsten de bewerkte versie van :HO�WKXLV��toesturen.� De woonzorgstimuleringsverordening vertalen in een folder. De folder toe sturen aan een groot
deel van de doelgroep.
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In :HO�WKXLV��Is een communicatieparagraaf opgenomen waarin de verdere communicatie van het
programma beschreven is. Hiervoor wordt nog een uitgebreider communicatieplan geschreven.

%LMODJHQ
:HO�7KXLV�� programma wonen, zorg en welzijn.
De Tijdelijke woonzorgstimuleringsverordening provincie Utrecht 2003.

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

griffier, Drs. H.H. Sietsma
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