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Inleiding 
 
Hierbij presenteren wij het programma Wel Thuis! 2. Met dit programma wil de provincie de komende 
vier jaar een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke ambitie om mensen met een (al dan 
niet tijdelijke) beperking in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in hun eigen 
omgeving, met behoud van de regie over het eigen leven, met de diensten die ze nodig hebben onder 
handbereik. 
Het programma Wel Thuis! 2 is een vervolg op het programma Wel Thuis! 1 dat eind 2007 is 
beëindigd. Uit de evaluatie van het programma Wel Thuis! 1 blijkt dat de opzet helder, doordacht en 
effectief is geweest. Deze opzet wordt op hoofdlijnen in het programma Wel Thuis! 2 voortgezet, met 
een aantal accentverschillen. Er zal sterker ingezet worden op het ondersteunen van gemeenten en 
meer aandacht zijn voor het betrekken van de vraagkant. Daarnaast zal de voortgangsbewaking en 
informatie-uitwisseling verbeterd worden. 
Het programma Wel Thuis! 2 sluit aan bij het landelijke beleid zoals dat in 2007 is vastgelegd door de 
ministeries VWS en VROM. Uitvoer vindt plaats door middel van een programmatische en integrale 
aanpak. De inzet is het realiseren van resultaatgerichte projecten op het gebied van: 

- Processturing (faciliteren en ondersteunen van het (samenwerkings)proces op lokaal niveau); 
- inhoudelijke ondersteuning (bijstand op specifieke deelgebieden); 
- kennisdeling (tijdig en op maat beschikbaar stellen van actuele en relevante informatie aan 

interne en externe partijen).  
Met dit programma wil de provincie realiseren dat in 2012 ten opzichte van 2003 24.000 toegankelijke 
woningen met welzijn en zorg zijn bijgekomen, waaronder 9.500 zorgwoningen. In het kader van de 
actieve informatieplicht zal het college van Gedeputeerde Staten Provinciale Staten informeren over 
de afzonderlijke programmaonderdelen.                  
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Besluit 
 

Besluit van 31 maart 2008 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 12 februari 2008, afdeling MOW, nummer 
2008INT217648; 
 

Besluiten:  
 
1. Het ‘Programma Wel Thuis! 2 zoals weergegeven in de bijlage vast te stellen. 
 
2. Akkoord te gaan met de volgende besteding van de financiële middelen: 
 

Programmaonderdeel 2008 2009 2010 2011 Totaal 
Bestuurlijke overeenkomsten en  
Ondersteuning op maat gemeenten 

850 950 600 200 2.600 

Stimulering levensloopbestendige 
wijken (Zorgeloos Wonen) 

700 900 800 300 2.700 

Stimuleringsregeling Wel Thuis! 400 400 400 400 1600 
Toekomst thuis 200 350 200 100 850 
Kleinschalig wonen voor 
dementerenden 

700 1250 300 250 2.500 

Versterking welzijn 50 70 40 20 180 
Allochtone ouderen en allochtonen met 
een beperking  

50 pm pm pm 50 

Programmamanagement en 
communicatie (incl Kennisbank en 
Monitor Wel Thuis! 2) 

210 250 160 100 720 

Totaal 3.160 4.170 2.500 1.370 11.200 
(bedragen x 1.000) 

 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Wettelijke grondslag 
Artikel 158 Provinciewet 
 
Beoogd effect 
Met het programma Wel Thuis! 2 levert de provincie de komende vier jaar een krachtige impuls aan 
het uitbreiden van het aantal en de variatie van toegankelijke woningen met welzijn en zorg op maat 
voor ouderen, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking of met (chronische) 
psychische problemen. 
 
Argumenten 
Gezien de demografische ontwikkelingen (vergrijzing van de samenleving) en de veranderde 
maatschappelijke visie op wonen, welzijn en zorg is een groter een gevarieerder aanbod noodzakelijk 
van toegankelijke woningen  met welzijn en zorg. De provincie Utrecht heeft deze opgave al vroeg 
onderkend door in 2003 het programma Wel Thuis! op te zetten. Dit programma is in december 2007 
beëindigd en geëvalueerd. Conclusie is dat een vervolgprogramma noodzakelijk is omdat de 
kwantitatieve doelstellingen nog niet gehaald zijn en de bereikte resultaten bestendigd dienen te 
worden.    
 
Financiën 
In het Uitvoeringsprogramma is € 8.500.000,- opgenomen voor de voortzetting van het programma 
Wel Thuis! 2. In het stimuleringsfonds is voor het project Zorgeloos Wonen € 2.700.000,- 
gereserveerd. Voor het programma is in totaal € 11.200.000,- beschikbaar. Middels dit stuk worden de 
hoofdlijnen van de aanpak vastgelegd en wordt uitwerking gegeven aan een resultaatgerichte aanpak. 
Concrete bestedingsvoorstellen voor de verschillende  programmaonderdelen zullen op een later 
moment worden voorgelegd aan GS.  
 
Realisatie 
De uitvoering van het programma start na de vaststelling in PS (maart 2008). Het programma heeft 
een looptijd van vier jaar en wordt afgerond met een evaluatie in 2011.  
 
Juridisch 
-

Europa 
-

Communicatie 
In samenwerking met de afdeling Communicatie zal voor het programma een communicatieplan 
worden uitgewerkt. PS zal jaarlijks geïnformeerd worden over de voortgang. 
 
Bijlagen 
Programma Wel Thuis! 2 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 


