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Aanleiding

Groei in de vraag naar woningen met zorg

Toetsingskader nodig

Gezond en vitaal wonen

Van onderbuikgevoel naar gedegen onderzoek en analyse

Draagkracht en draaglast



Samenhang

Beleidskader Sociaal Beleid

Woonvisie Den Helder 2020-2025

Omgevingsvisie en omgevingsplan

Regionaal beleid en regionale afspraken



Doelgroep

Ouderen met ondersteuningsbehoefte

Verstandelijke gehandicapten (VG)

Inwoners met psychische en/of psychiatrische problematiek

Jeugd met ondersteuningsbehoefte

Statushouders



Elementen van de visie

Hoe ontwikkelen de verschillende doelgroepen met een zorgvraag zich de komende jaren?

Hebben we voldoende woonvormen voor mensen met een zorgvraag (intramuraal en extramuraal?)

Wat weten we van de woonwensen?

Wat is het huidige aanbod? 

Vanuit welke uitgangspunten voeren we het gesprek met organisaties op het gebied van wonen en zorg?



Ouderen

BAG

aandeel geschikte woningen

tot 5%

5 tot 15%

15 tot 30%

30 tot 45%

45 tot 60%

60 tot 80%

80 tot 100%

Geschiktheid woningen 

Voorzieningen  



Spreiding ouderen 



Spreiding zorgdoelgroepen

CBS microdata, Micro-prognosemodel,

Ramingsmodel wonen met zorg

kwetsbare inwoners (2018)

vrijwel geen kwetsbare bewoners

zeer weinig

weinig

gemiddeld

veel

zeer veel

bijzonder veel kwetsbare bewoners



Visie (1)

Een stad waar iedereen mee kan doen en mensen veilig kunnen wonen. We streven
naar een omgeving waarin elk woongebied geschikt en inclusief is. Om dit te kunnen
bewerkstelligen hebben we passende woningen en een passend aanbod voor de
zorgdoelgroepen van nu en in de toekomst.

Dat vraagt: voorzieningen in samenhang en samenwerking tussen partijen



Visie (2)

We willen de balans in de draagkracht en draaglast van buurten waarborgen. Er moet
een gevarieerd en waar mogelijk integraal zorg- en dienstenaanbod zijn dat
toegesneden is op de vraag in de wijk.

Dit vraagt: ketenbenadering en goede signaalfunctie



Visie (3)

Samengestelde zorg op locatie maakt het mogelijk dat doelgroepen passende zorg
krijgen en houden. Wij verwachten van zorgpartijen die woon- of maatschappelijke
voorzieningen willen aanbieden een visie op de brede zorg en welzijn van hun cliënten.

Dit vraagt: denken vanuit woonzorgzones in de wijk



Proces

Feb/maart: Webinar voor collega’s, zorgpartijen en woningcorporaties

Mei/juni: Werkateliers

Juni: Contouren verkennen in de commissie

Oktober: Raadscommissie en raad 

Juli/augustus : Input verwerken tot een woonzorgvisie 


