COLLEGEVOORSTEL
Onderwerp
Inzet Nieuw Beleid Woonservice 2012-2013
Te besluiten om
1. Het niet ingezette budget Nieuw Beleid 2012 ad € 13.000,- voor Woonservice toe te
voegen aan het budget voor 2013.
2. Het totale budget 2013 Nieuw Beleid Woonservice (€ 13.000 uit 2012 en € 25.000 uit
2013) beschikbaar te stellen voor de Woonservice activiteiten.
Inleiding
Sinds 2002 wordt met succes invulling gegeven aan het programma Woonservice. Dit
programma vormt één van de speerpunten in het Collegeprogramma 2010-2014. Met dit
project worden de volgende doelstellingen beoogd en bereikt:
1. Goede steunstructuur voor mensen met verstandelijke beperkingen en psychische en
psychiatrische problemen, zowel professioneel als informeel – in de buurt
2. Voldoende woon/zorg/welzijn capaciteit ontwikkelen voor deze groepen
3. Empowerment voor mensen met verstandelijke beperkingen en psychiatrie connecties,
een aanbod in Krimpen ontwikkelen (op diverse leefgebieden).
4. Verzorgd en vertrouwd wonen voor senioren en mensen met beperkingen verder
ontwikkelen
5. Eigen kracht senioren aanspreken voor hun eigen leven en de gemeenschap.
6. Senioren mobiliseren voor een gezamenlijke aanpak om gezond te blijven en ziekten te
voorkomen i.s.m. de 1e lijn zorg.
Veel is op het gebied van wonen en zorg al bereikt. De afgelopen periode is gewerkt met het
jaarprogramma 2011-2012, waarin verschillende acties zijn opgenomen. Veel daarvan is
uitgevoerd of is momenteel in uitvoering. Ook voor 2013 staan acties gepland.
Acties 2012
Programma regie
In kaart brengen van alle woningen volgens
toegankelijkheidslabel en de in
Woonzorgverkenner
Projectsubsidie “Bijzondere buurtgenoten”

Evaluatie van het project “Verzorgd en
Vertrouwd Wonen” inclusief handleiding voor
professionals alsmede een
publieksvriendelijke versie van het project zelf.
Buurtcoach
Methodiekbeschrijving wijkschouw als
participatiemiddel + organisatiekosten
Expertmeeting “Ontmoetingscentra” +
publicatie omtrent Ontmoetingscentra
Totaal

Kosten
€ 31.779,€ 2.000,-

Acties 2013
Programma regie
Update
Woonzorgverkenner

€ 1.500,-

Publieksvriendelijke versie € 2.200,v/d eindrapportage van het
programma “Woonservice”
Buurtcoach
€ 6.000,-

€ 3.000,-

€ 12.000,€ 1.500,-

Afsluitende bijeenkomst

Kosten
€ 34.848,€ 8.400,-

€ 500,-

€ 1.500,€ 53.279,-

€ 52.000,-

Beoogd effect
Om de voorgenomen acties in 2013 uit te kunnen voeren, is inzet van middelen uit Nieuw
Beleid 2012 nodig. Door de toevoeging van middelen uit 2012 aan het budget 2013 kunnen
de acties die voor 2013 staan gepland, volledig uitgevoerd worden.
Argumenten
1. Concrete plannen
In bovenstaande tabel staat voor 2013 aangegeven hoe we de middelen in 2013 in willen
zetten. Oorspronkelijk is voor 2013 een bedrag van ca. € 39.000,- beschikbaar, terwijl
€ 52.000,- nodig is om alle geplande acties uit te voeren. Daarom wordt voorgesteld het niet
ingezette budget Nieuw Beleid 2012 ad € 13.000,- voor Woonservice toe te voegen aan het
budget voor 2013 ter financiering van de uit te voeren acties.
2. Afronding in 2013
2013 wordt toegewerkt naar een afronding van het programma Woonservice. De geplande
acties zijn daarom ook gericht op borging van verschillende activiteiten. Zo zijn bijvoorbeeld
inmiddels enkele methodiekbeschrijvingen beschikbaar.
Kanttekeningen
N.v.t.
Financiën
Op de post 6620302 / 400040 (Woonservice / Nieuw Beleid) is in 2012 € 13.000 en in 2013
€ 25.000 geraamd. Geadviseerd wordt het budget 2012 over te hevelen naar 2013 en het
totale budget 2013 (€ 13.000 uit 2012 en € 25.000 uit 2013) beschikbaar te stellen voor de
Woonservice activiteiten. De financiële gevolgen worden verwerkt via de najaarsnota 2012.
Communicatie
N.vt.
Bijlagen
N.v.t
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