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Bijlage(n): 1: aanvulling

,QOHLGLQJ
Met het programma :HO�WKXLV�� gaat 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 beperking en mensen met langdurige psychische problemen. Een belangrijk
onderdeel van het programma is het ondersteunen en stimuleren van gemeenten. Gemeenten hebben een cruciale
rol bij het realiseren van woonzorgwelzijnsarrangementen. In een aantal gemeenten loopt dit goed. Andere
gemeenten blijken nog onvoldoende in staat te zijn een actief en ondersteunend beleid te voeren. Met het
programma willen we deze gemeenten versterken zodat ook hier meer en makkelijker woon-zorg-welzijn
initiatieven van de grond komen.
Voor de programma-onderdelen waarmee zal worden gestart is de financiële dekking geregeld, met uitzondering
van het onderdeel “stimuleren en ondersteunen gemeenten”. Voor de uitvoering van dit programma-
onderdeel is in 2003 425.000 nodig. Ons college heeft zich 7 januari j.l. positief uitgesproken over dit
programma-onderdeel, maar heeft niet ingestemd met daarbij voorgestelde financiële dekking. Het voorstel was
de nog beschikbare ruimte in het budget 2002 ten behoeve van woonzorgprojecten over te hevelen naar 2003 en
voor bovenstaand doel te bestemmen. Het gewijzigde voorstel is om de middelen te onttrekken aan de Algemene
Reserve.
In het programma :HO�WKXLV�� is de globale inhoud van het programma-onderdeel opgenomen. In de bijlage bij
dit stuk is een aanvulling op het programma-onderdeel, zoals geformuleerd in het programma :HO�7KXLV�,
opgenomen.
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Besluit van Provinciale Staten van 10 februari 2003 tot het ter beschikking stellen van middelen voor
het programma-onderdeel “stimuleren en ondersteunen gemeenten” van het programma :HO�7KXLV�
Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 14 januari 2003, dienst/sector WEB/WZJ, nummer
2003WEB000035i;

Overwegende:
- dat gemeenten een cruciale rol spelen bij het realiseren van woonzorgwelzijnsarrangementen;
- dat de rol die gemeenten hierin spelen soms onvoldoende tot zijn recht komt;
- dat het programma :HO�7KXLV��een belangrijke plek heeft gegeven aan de ondersteuning van

gemeenten in de positie die zij innemen bij de realisatie van woonzorgwelzijnsarrangementen.

Besluiten:

1. voor 2003 425.000 ter beschikking te stellen ten behoeve van het onderdeel “stimuleren en
ondersteunen gemeenten” van het programma :HO�7KXLV� om in 10 gemeenten lokale initiatieven
te bevorderen,

2. de middelen hiervoor beschikbaar te stellen ten laste van de Algemene Reserve.

voorzitter,

griffier,
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7RHOLFKWLQJ
Aan Provinciale Staten,

%HRRJG�HIIHFW
Met behulp van de subsidie zullen in 10 gemeenten concrete woonzorgwelzijnprojecten van de grond gekomen.

$UJXPHQWHQ
Gemeenten hebben een cruciale rol bij het realiseren van woonzorgwelzijnsarrangementen. Zij zijn bij uitstek
degenen die in de praktijk op het locale 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 door het beschikbaar stellen van locaties,
bestemmingsplannen, woningtoewijzing, subsidiëring van welzijnsactiviteiten en WVG-voorzieningen. In de
praktijk komt de rol die gemeenten kunnen spelen nog onvoldoende uit de verf. Stimuleren van gemeenten die
nog te weinig initiatief nemen en ondersteunen van gemeenten die wel willen maar de weg niet weten te vinden
is hard nodig.
In het programma Wel thuis! is daarom een belangrijke plek gegeven aan het ondersteunen en stimuleren van
gemeenten. Als de middelen niet beschikbaar komen, kan dit onderdeel van het programma niet worden
uitgevoerd. Omdat het programma een samenhangende set van maatregelen en activiteiten is, die elkaar
versterken, tast het wegvallen of uitstellen van dit onderdeel ook het hart van het programma aan.

.DQWWHNHQLQJHQ
-

)LQDQFLsQ
Voor dit programma-onderdeel is in het jaar 2003 425.000 nodig. Voorstel is om de middelen hiervoor
beschikbaar te stellen ten laste van de Algemene Reserve.

5HDOLVDWLH
De activiteiten gaan van start na goedkeuring in PS.

&RPPXQLFDWLH
De communicatie maakt onderdeel uit van het programma :HO�WKXLV���Eventueel zal een apart persbericht over
deze besluitvorming worden opgesteld.

%LMODJHQ
Aanvulling onderdeel stimuleren en ondersteunen van gemeenten bij woon, zorg en welzijnsinitiatieven

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

griffier, Drs. H.H. Sietsma
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