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Reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht d.d. 9 november 2021 
over de woonzorgvisie 

 
Nummer Opmerking/advies Reactie 

1.  De adviesraad adviseert om te streven naar woonvormen, 
multifuncioneel met een grote diversiteit, in een duurzame en 
inclusieve omgeving.  
 

Wij delen deze mening en hebben dit ook zo verwoord in het 
woonzorgvisie.  

2.  Het visiedocument gaat niet alleen over beschikbare woonruimte 
maar ook over een ideaal samenredzaamheidsmodel. Hierdoor 
bestaat de kans dat er een groter beroep wordt gedaan op 
mantelzorgers en op het vrijwilligerspotentieel.  

Die kans bestaat inderdaad.  

3.  De adviesraad adviseert om aan de basissubsidie voor 
dorpshuizen en wijkcentra binnen het convenant doelen toe te 
voegen met afrekenbare criteria.  

Wij hebben convenanten met de actieve bewonersgroepen, 
deze zouden inderdaad ook een rol kunnen spelen bij het 
samenredzaamheidsmodel. Maar dat zouden we dan niet 
moeten ‘afdwingen’ via het convenant, dat doen we liever 
door middel van informeren en actief betrekken.  
 
Met de dorpshuizen en wijkcentra hebben we geen 
convenanten maar gebruiksovereenkomsten. De 
basissubsidies zijn gebaseerd op de strategische koers 
dorpshuizen en wijkcentra 2020. Hierin zijn criteria 
opgenomen voor het verkrijgen van de status van dorpshuis. 
Daarop worden de subsidies getoetst. Ook hier geldt dat 
dorpshuizen en wijkcentra een rol kunnen spelen bij het 
samenredzaamheidsmodel. Maar dat zouden we dan niet 
moeten ‘afrekenen’ via de subsidie, dat doen we liever door 
middel van informeren en actief betrekken.   

4.  Het sociale cohesie aspect is essentieel bij deze woonzorgvisie. 
Ontmoetingsruimten zijn van groot belang. De ambitie om in te 
zetten op inclusiviteit is lovenswaardig maar gaat niet vanzelf.  

Wij onderschrijven dit en zullen de eerdere adviezen van de 
adviesraad hierover indachtig houden.  
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De adviesraad adviseert om de twee eerder uitgebrachte 
adviezen hierover te herlezen.  

5.  De adviesraad adviseert dat bij de inrichting van de omgeving bij 
te bouwen woonvormen voor inwoners met een verstandelijke 
beperking ook de voorziening bereikbaar en toegankelijk zijn voor 
inwoners met een handicap.  

Wij zullen dit meenemen bij het uitvoeringsprogramma van 
de woonzorgvisie.  

6.  De adviesraad adviseert dat de schaarse, relatief kleine 
grondlocaties in Stichtse Vecht bij voorkeur verkocht worden aan 
inwoners met lokale woonzorginitiatieven of aan duurzame en 
sociale investeerders.  

Wij zullen dit meenemen bij het uitvoeringsprogramma van 
de woonzorgvisie.  

7.  De adviesraad adviseert om de woonzorgvisie als een vast 
onderwerp in de prestatieafspraken met de corporaties en 
huurdersbelangen organisaties op te nemen.  

Wij zullen dit meenemen bij de onderhandelingen over de 
prestatieafspraken 2022.  

8.  De adviesraad adviseert om nu door te pakken met het formuleren 
van een actieplan na het uiteindelijke woonzorgakkoord. De 
adviesraad wil graag bijdragen aan de concretisering van het 
actieplan woonzorgvisie.  

Wij onderschrijven dit en zijn blij dat de adviesraad hier een 
bijdrage aan wil leveren.  

   

   

Andere adviesorganen 

Organisa
tie 

Opmerking/advies Reactie 

Senioren 
raad 

Adviezen zijn verwerkt in het advies van de adviesraad.  

Beter 
samen 

 Adviezen zijn verwerkt in het advies van de adviesraad.   

   

 


