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Samenvatting

In 2005 startte de gemeente Lelystad met het meerjarenprogramma wonen, welzijn en zorg, dat
gericht is op het langer zelfstandig blijven van ouderen en zorgbehoevenden. Dit programma loopt
eind 2015 af, wat de directe aanleiding is voor het opstellen van deze nota.
Anno 2015 is de context waarbinnen de opgave voor wonen met welzijn en zorg moet worden
gerealiseerd wezenlijk anders dan een decennium geleden. Ouderen en mensen met beperkingen
wonen steeds vaker in ‘gewone’ woningen met zorg en begeleiding thuis of in de buurt. De
rijksoverheid speelt hier op in door de organisatie van ondersteunende functies te decentraliseren en
minder indicaties voor opname in een zorginstelling te verstrekken. Een deel van de
zorgbehoevenden die hierdoor langer zelfstandig (moeten) blijven wonen heeft behoefte aan een
aangepaste woning of woonomgeving. Gegeven de beperktere budgetten voor zorg en ondersteuning,
de afgenomen investeringscapaciteit op de woningmarkt en de inperking van het speelveld van
woningcorporaties is het meer dan ooit een uitdaging om in deze behoefte te voorzien.
In de voorliggende nota wordt de aard van deze uitdaging nader verkend. Hierbij valt op dat er -een
jaar na de decentralisaties- nog veel onduidelijkheid bestaat over de toekomst van wonen met welzijn
en zorg. Verder is er nog geen compleet overzicht van het aanbod van woonvormen voor ouderen en
zorgbehoevenden en de spreiding daarvan over de stad. Tot slot ontbreekt het aan een betrouwbare
raming van (de ontwikkeling van) de vraag naar de diverse woonvormen. Met betrekking tot vraag en
aanbod wordt in 2016 nog een verdiepingsslag gemaakt, waarna het beleidsplan indien nodig wordt
aangepast.
Op basis van een gewogen beeld van de verzamelde informatie houden we voor de periode tot 2020
in elk geval rekening met nieuwe initiatieven op het gebied van:
 kleinschalig verblijf op basis van PGB-financiering;
 de realisatie van beschutte woonvormen voor doelgroepen die geen toegang (meer) hebben tot
zorg met verblijf of voorzieningen voor beschermd wonen in de GGZ-sector, maar evenmin volledig
zelfstandig kunnen wonen;
 aanpassing van reguliere woningen en wooncomplexen.
Daarnaast streven we naar:
 behoud en waar nodig versterking van de woonzorgzones rondom De Hoven, De Uiterton en
Hanzeborg;
 ruimtelijke clustering van voorzieningen en gelijkvloers woningaanbod in Warande met het oog op
de mogelijke realisatie van een vierde woonzorgzone na 2020.
Aan de hand van het afwegingskader in bijlage 1 bepalen we of we maatschappelijke initiatieven die
gericht zijn op het (langer) zelfstandig wonen van ouderen en zorgbehoevenden willen faciliteren. In
lijn met de bestuurlijke visie uit het raadsprogramma 2014-2018 is onze grondhouding daarbij: ja,
mits…
In dit verband zullen we bij de beoordeling van initiatieven voor kleinschalig verblijf o.b.v. PGB financiering alert zijn op mogelijke negatieve consequenties voor de intramurale zorginstellingen die
de kern van de woonservicegebieden vormen. Verder zullen we niet bijdragen aan de realisatie van
algemene ruimtes in beschutte woonvormen, en vanuit de Wmo alleen preventief investeren als het
aannemelijk is dat dit op langere termijn tot besparingen leidt. Bij de planologische inpassing van
woonvormen voor ouderen en zorgbehoevenden is een belangrijke overweging of het initiatief past in
de beoogde ontwikkeling van het gebied en zo nee, of er betere locaties beschikbaar zijn. Vrijstelling
van het bestemmingsplan wordt alleen overwogen als een dergelijke alternatieve locatie niet
voorhanden is.
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1. Inleiding
In 2005 startte de gemeente Lelystad met het meerjarenprogramma wonen, welzijn en zorg, dat
gericht is op het langer zelfstandig blijven van ouderen en zorgbehoevenden. Lelystad schaarde zich
hiermee in de voorhoede van gemeenten die deze ontwikkeling wilden stimuleren, ruim voordat dit
landelijk beleid werd. Aan het meerjarenprogramma ligt een visie ten grondslag die in samenspraak
met een groot aantal lokale partners tot stand is gekomen. Het programma loopt eind 2015 af, wat de
directe aanleiding is voor het opstellen van deze beleidsnota.
Het gemeentelijk Wmo beleid is erop gericht dat inwoners zoveel mogelijk zelfstandig kunnen blijven
functioneren en participeren. De Kadernota Samen Leven, Samen Redzaam bevat de kaders voor dit
beleid. Deze kaders zijn verder uitgewerkt in het Beleidsplan Wmo en in jaarlijkse uitvoeringsplannen
(Kadernota Samen Leven, Samen Redzaam; Beleidsplan Wmo; Uitvoeringsplan Wmo 2016). Het
beleidsplan wonen, welzijn, zorg is een nadere uitwerking van het gemeentelijk Wmo beleid.
Daarnaast heeft dit beleidsplan raakvlakken met de woonvisie, die in voorbereiding is. Inhoudelijk
zijn/worden de beide trajecten op elkaar afgestemd.
1.1. Context
Anno 2015 is de opgave voor wonen, welzijn en zorg niet wezenlijk veranderd, maar de context
waarbinnen deze moet worden gerealiseerd wel. Ouderen en mensen met beperkingen willen over het
algemeen nog steeds graag zelfstandig wonen, met regie over hun eigen leven. Zij doen dit in
toenemende mate ook in ‘gewone’ woningen en beschutte woonvormen. Door innovaties op het
gebied van zorgverlening en technologie wordt het steeds beter mogelijk om thuis de ondersteuning te
ontvangen die men nodig heeft. Opname in een zorginstelling is hierdoor minder vaak aan de orde.
Een gevolg daarvan is ook dat zorgbehoevenden zichtbaarder worden in buurten en wijken. Zij
worden steeds meer ‘gewone’ burgers die volwaardig meedraaien in de maatschappij. Voor andere
inwoners kan dit even wennen zijn.
1.1.1. zorgstelsel
De emancipatie van zorgbehoevenden is een autonome maatschappelijke ontwikkeling waar het
beleid van de rijksoverheid op inspeelt. In dit verband is per 1 januari 2015 een groot aantal
wijzigingen doorgevoerd in het stelsel van zorg en ondersteuning, waarbij een aantal taken naar de
gemeente is gedecentraliseerd.
Zo is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) ingetrok ken en zijn de zorgtaken die onder
deze wet vielen herverdeeld over de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de
Wmo. In dat kader is de gemeente ondermeer verantwoordelijk geworden voor extramurale
begeleiding en dagbesteding. Daarnaast is het beschermd wonen voor mensen met psychische
problematiek overgegaan naar centrumgemeente Almere. Als gevolg van deze wijzigingen zal ook
Lelystad de komende jaren meer te maken krijgen met (cliënten van) de geestelijke gezondheidszorg.
Door de invoering van de Jeugdwet is de gemeente tot slot verantwoordelijk geworden voor vrijwel alle
vormen van jeugdzorg. Hierbij gaat het eveneens om psychosociale ondersteuning. De afbeelding op
de volgende pagina geeft grafisch weer hoe het stelsel voor zorg en ondersteuning er sinds 1 januari
2015 uitziet.
1.1.2 woningmarkt
Behalve in de (langdurige) zorg hebben zich ook op de woningmarkt grote veranderingen voorgedaan.
De markt voor koopwoningen zit na langdurige stagnatie weer in de lift, maar de prijzen zijn nog niet
terug op het niveau van voor de crisis en het is de vraag of er in de toekomst nog substantiële
prijsstijgingen te verwachten zijn. Huiseigenaren met een verslechterende gezondheid kunnen zich
hierdoor belemmerd zien om te verhuizen naar een woning die beter bij hun situatie past.
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In de sociale huursector is lang onduidelijk gebleven hoe het speelveld van de woningcorporaties zich
zou ontwikkelen. Omstreeks 2010 startte het kabinet al met de voorbereidingen voor de herziening
van de Woningwet. Nieuwe Europese regels voor staatssteun en de parlementaire enquête over
misstanden binnen de corporatiesector zorgden er voor dat deze herziening pas op 1 juli 2015 van
kracht werd. De kern van de herziening is dat corporaties zich moeten toeleggen op hun kerntaak
(het bouwen en beheren van sociale huurwoningen) en overige activiteiten grotendeels aan andere
organisaties moeten overlaten. Dit brengt met zich mee dat de corporaties ook minder dan voorheen
kunnen bijdragen aan leefbaarheidsprojecten en aan de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed,
zoals ontmoetingsruimtes of zorgsteunpunten.

Bron: w ww.invoeringwmo.nl
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1.1.3 investeringscapaciteit
Zowel voor het sociale als voor het fysieke domein geldt dat er de komende jaren minder middelen
beschikbaar zijn om de opgave op het gebied van wonen, welzijn en zorg te realiseren.
Zorgaanbieders en de gemeente hebben te maken met forse kortingen op hun budgetten, terwijl
eigenaren van sociale huurwoningen een extra belasting (de verhuurdersheffing) moeten afdragen die
hun investeringsmogelijkheden beperkt. Tot slot moeten ook marktpartijen uitgaan van lagere
rendementen, waardoor bijvoorbeeld de bouw van levensloopbestendige appartementen in de vrije
sector minder makkelijk van de grond komt.
1.2 Opgave
In deze context staat de gemeente Lelystad voor de opgave om -samen met lokale partners- de
komende jaren invulling te blijven geven aan de wens van een groeiende groep ouderen en
zorgbehoevenden om zo zelfstandig mogelijk te wonen en functioneren. Als tijdshorizon kiezen we
hierbij voorlopig het jaar 2020 omdat dit ook (ongeveer) de horizon is van het Wmo-beleidsplan en de
woonvisie, waarmee deze nota sterke raakvlakken heeft. Op basis van een recente prognose van de
bevolkingsontwikkeling verwachten we bovendien dat de vergrijzing pas na 2020 echt doorzet. Het
jaar 2020 is daarmee ook een natuurlijk moment om het beleid voor wonen, welzijn en zorg te herzien.
Aanvullend op de kadernota en jaarplannen Wmo en de (concept) woonvisie formuleren we in dit
beleidsplan een aantal kwalitatieve kaders, waarmee we willen sturen op de realisatie van woningen
en specifieke woonvormen voor zorgbehoevenden. In de ontwikkelfase van dit beleid is helaas
duidelijk geworden dat onze wens om deze opgave te kwantificeren nog niet kan worden gerealiseerd,
omdat het nog ontbreekt aan een adequaat overzicht van het beschikbare aanbod van wonen met
zorg. Daarnaast blijkt het nog niet mogelijk om een betrouwbare raming te maken van (de toekomstige
ontwikkeling van) de vraag naar de verschillende woonvormen. Inspanningen om hiervoor een
rekenmodel te ontwikkelen hebben nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. In 2016 maken we op
dit gebied nog een verdiepingsslag, op grond waarvan dit beleidsplan zonodig zal worden aangepast.
1.3 Leeswijzer
In de hoofdstukken 2 tot en met 5 nemen we de verschillende woonvormen voor zorgbehoevenden
onder de loep. We bekijken welke veranderingen zich voordoen in de organisatie van deze
woonvormen en hoe de vraag zich naar verwachting zal ontwikkelen. Hieruit leiden we de opgave af
waar we de komende jaren invulling aan willen geven. In hoofdstuk 6 staan we stil bij wat dit betekent
voor de (door)ontwikkeling van de sterrenzones. In hoofdstuk 7 geven we tot slot aan hoe we als
gemeente willen sturen op de realisatie van deze opgave. Lezers die snel inzicht willen krijgen in de
opgave en de keuzes die de gemeente Lelystad daarbij maakt, kunnen zich beperk en tot de laatste
twee paragrafen (.4 en .5) van de hoofdstukken 2 t/m 5 en de volledige tekst van hoofdstuk 6 en
hoofdstuk 7.
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2. Langdurige zorg met verblijf

Langdurige zorg met verblijf is bestemd voor mensen die structureel 24 uur per dag, 7 dagen per week
toezicht en/of zorg in de directe nabijheid nodig hebben. Om deze (deels onplanbare) zorg adequaat
te kunnen verlenen, is het in principe wenselijk 1 dat de cliënt permanent op de locatie van de
zorgaanbieder verblijft. Het gaat dan bijvoorbeeld om een woonzorgcentrum voor ouderen, een
verpleeghuis of om een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking. Traditioneel
betreft het grootschalige voorzieningen met tientallen tot honderden wooneenheden. De laatste jaren
worden deze echter steeds vaker omgevormd tot kleinschalige voorzieningen met leefgroepen van
10-15 bewoners. Binnen de verpleeghuizen wordt ook vaak gewerkt met leefgroepen van max imaal 8
personen.
2.1 Wie maken er gebruik van?
De doelgroep van langdurige zorg met verblijf is zeer divers en omvat:
 mensen met chronische lichamelijke aandoeningen (somatiek)
 mensen met geestelijke beperkingen door ouderdom (psychogeriatrie)
 Mensen met niet aangeboren hersenletsel
 (licht) verstandelijk gehandicapten
 lichamelijk gehandicapten
 zintuiglijk gehandicapten
 mensen met psychische problematiek
Deze doelgroepen zijn organisatorisch verdeeld over drie sectoren:
 verpleging en verzorging (somatiek en psychogeriatrie, overwegend ouderen)
 gehandicaptenzorg (verstandelijk, lichamelijk en zintuiglijk beperkten)
 geestelijke gezondheidszorg (mensen met psychische problematiek)
Binnen de geestelijke gezondheidszorg wordt onderscheid gemaakt tussen personen waarbij de
behandeling van de symptomen centraal staat (GGZ-B) en personen waarbij de begeleiding vooral
gericht is op herstel en participatie (GGZ-C)2. De GGZ-C sector, die doorgaans de sector beschermd
wonen wordt genoemd, is per 1 januari 2015 overgeheveld naar de Wmo. Dit valt onder de
verantwoordelijkheid van centrumgemeente Almere. Deze woonvorm staat centraal in hoofdstuk 3. In
dit hoofdstuk ligt de focus op de sectoren verpleging & verzorging en gehandicaptenzorg.
2.2 Hoe wordt het georganiseerd?
Het wettelijk kader voor de organisatie en financiering van langdurige zorg met verblijf is de Wet
langdurige zorg (Wlz). Deze is op 1 januari 2015 in werking getreden en vervangt de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Per regio is één zorgverzekeraar verantwoordelijk voor de
uitvoering van de Wlz. In Flevoland is dat Achmea. De zorgverzekeraars hebben deze taak
ondergebracht in een apart organisatieonderdeel, dat bekend staat als het zorgkantoor. De
rijksoverheid verwacht dat het zorgkantoor en de gemeente hun beleid op elkaar afstemmen. Verder is
er bij de uitvoering van de Wlz geen rol voor de gemeente weggelegd. Doordat de verblijfsindicatie
vrijwel alle kosten voor zorg en ondersteuning dekt, kunnen bewoners van verblijfsvoorzieningen (op
een enkele uitzondering na) geen beroep doen op de Wmo.

1

Voorheen was dit noodzakelijk, maar door de introductie van het Volledig Pakket Thuis (VPT) en het Modulair pakket thuis (MPT) is het
nu in principe ook mogelijk om onplanbare zorg thuis te ontvangen. Met name om sociale redenen (veiligheid, gezelligheid, on tlasting
mantelzorgers) kiezen veel cliënten er toch voor om opgenomen te worden in een verblijfsvoorziening. Daarnaast is het voor
zorgaanbieders niet altijd mogelijk om onplanbare zorg aan huis te leveren, bijvoorbeeld als de cliënt afgelegen woont.

2

De GGZ-C sector omvat ook een groep ouderen met langdurige ggz- en somatische problematiek, waarbij er eerder sprake is van
stabilisatie en een veilig thuis bieden. Waarschijnlijk zal deze groep vanaf 2018 onder de Wlz gaan vallen.
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2.3 Hoe kunnen inwoners hier aanspraak op maken?
Personen die gebruik willen maken van langdurige zorg met verblijf hebben een indicatie van het CIZ
nodig. Voorheen stonden dergelijke indicaties bekend als zorgzwaartepakketten (zzp’s). Vanaf 2015
stapt het CIZ over op zorgprofielen. Voor meer informatie over de verschillende zorgprofielen zie:
http://www.zorgkantoor-zorgenzekerheid. nl/ik_wil_zorg/zorgprofielen_zzps .
Inhoudelijk zijn deze nagenoeg gelijk aan de zzp’s, maar door veranderde regelgeving3 is het aantal
zorgprofielen beperkter dan voorheen. Dat komt omdat zorgbehoevenden met een lager zzp in het
vervolg zelfstandig moeten blijven wonen met ondersteuning vanuit de Wmo. Voor bestaande
cliënten4 met een laag zzp heeft dit verder geen gevolgen 5, maar voor nieuwe6 aanvragers gelden de
volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor opname in een zorginstelling 7:


in de sector verpleging en verzorging (somatiek en psychogeriatrie) hebben cliënten in 2015
minimaal het zorgprofiel “VV beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging”
nodig om te worden toegelaten tot een verblijfsvoorziening. Verwijderen: Dit is het voormalige
zorgzwaartepakket (zzp) 4. Het CIZ indiceert dit profiel bijvoorbeeld bij mensen die verward zijn en
bij chronisch zieken die veel verpleegkundige zorg nodig hebben. Vanaf 2016 moet 50% van de
nieuwe cliënten met zorgprofiel 4 ook zelfstandig blijven wonen.



Verstandelijk beperk ten van 23 jaar en ouder hebben minimaal een indicatie voor het profiel “VG
wonen met begeleiding en verzorging” nodig om aanspraak te kunnen maken op zorg met verblijf.
Het gaat om mensen die sociaal gezien beperkt zelfstandig zijn. Zij hebben een beschermde
woonomgeving, regelmatige begeleiding en hulp bij persoonlijke verzorging nodig om te kunnen
functioneren. De inzet van de rijksoverheid is dat in 2023 de helft van de cliënten met dit profiel
zelfstandig of beschut woont en de andere helft in een verblijfsvoorziening. Voor de andere
doelgroepen in de sector gehandicaptenzorg (lichamelijk gehandicapten en licht verstandelijk
beperkten) verandert er voor zover nu bekend niets.

2.4 Hoe ziet de toekomst van zorg met verblijf eruit?
Het is denkbaar dat de drempel voor zorg met verblijf in de toekomst verder wordt verhoogd, maar op
het moment van schrijven van deze nota is hier door de rijksoverheid nog geen besluit over genomen.
Vooralsnog gaan we er vanuit dat de capaciteit voor zorg met verblijf de komende jaren constant blijft.
Achmea komt in 2016 met een behoefteraming die hier meer inzicht in zal geven.
Een betrekkelijk nieuwe ontwikkeling zijn de initiatieven waarbij kleinschalige verblijfsvoorzieningen
worden gerealiseerd op basis van PGB-financiering. Hiervoor is geen toestemming van het
zorgkantoor vereist. Als de realisatie van dergelijke voorzieningen leidt tot een substantiële uitbreiding

3

Hiermee wordt gedoeld op de inwerkingtreding van de Wet langdurige zorg (Wlz) op 1 januari 2015 en de intrekking van de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) op dezelfde datum. De doelgroep van de Wlz is beperkter dan de doelgroep van de AWBZ.
De invoering van de Wlz was dan ook de directe aanleiding voor de overheveling van de AWBZ-functies extramurale begeleiding en
dagbesteding naar de Wmo en voor de afschaffing van de ‘lichtere’ zorgzwaartepakketten.

4

Bedoeld wordt: personen die op 31 december 2014 ee n geldige indicatie voor verblijf hadden met een einddatum na 1 januari 2015.
Het CIZ indiceert verblijf meestal voor een langere periode. Mede afhankelijk van de leeftijd en beperkingen van de aanvrager kan deze
oplopen tot tientallen jaren.

5

In de zin dat zij recht houden op zorg met verblijf. Door de afbouw van het aantal plaatsen voor zorg met verblijf kan het wel voorkomen
dat cliënten moeten verhuizen naar een andere locatie van de zorgaanbieder, maar voor zover bekend is dat in Lelysta d niet aan de orde.

6

Hieronder verstaan we: personen die na 1 januari 2015 voor het eerst een CIZ-indicatie aanvragen en personen die na deze datum
opnieuw moeten worden geïndiceerd.

7

Deze beschrijving is gebaseerd op het document “Bijlage A bij artikel 2.1 van de Regeling langdurige zorg”, dat o.a. te vinden is op de
website van het CIZ onder de noemer zorgprofielen 2015.
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van het aantal verblijfplaatsen bij een gelijkblijvend of afnemend aantal indicaties 8, kan dit op termijn
leiden tot leegstand in bestaande, grootschaliger voorzieningen als De Hoven, De Uiterton en
Hanzeborg. Deze voorzieningen hebben ook een functie voor de omliggende buurt in de zin dat zij
‘beschutting’ bieden aan direct omwonenden. In hoofdstuk 6 gaan we hier uitgebreider op in. Voor de
gemeente Lelystad is dit aanleiding om -met name in de sector verpleging en verzorging
(ouderenzorg)- de ontwikkeling van kleinschalige verblijfsvoorzieningen kritisch te benaderen. Dit komt
terug in het eerste punt van het afwegingskader in bijlage 1.
2.5 Welke opgave vloeit hier uit voort?
De indicatiestelling en de realisatie van voorzieningen voor langdurige zorg met verblijf voltrekken zich
grotendeels buiten de invloedssfeer van de gemeente. Als uitvoerders van landelijke regelgeving zijn
het CIZ en Achmea hierin leidend. Als deze partijen besluiten om (accommodaties voor) langdurige
zorg met verblijf te financieren, mag hieruit worden afgeleid dat de behoefte aan deze zorg objectief is
vastgesteld.
Een mogelijke uitzondering op deze regel zijn de (kleinschalige) voorzieningen die gebas eerd zijn op
PGB-financiering, omdat voor de vestiging hiervan geen toestemming van het zorgkantoor vereist is.
Op basis van het rekenmodel gaan we er vanuit dat de bestaande verzorgings- en verpleeghuizen in
Lelystad voldoende capaciteit hebben om de komende jaren in de behoefte aan zorg met verblijf te
voorzien. Bij de beoordeling van initiatieven voor kleinschalig verblijf op basis van PGB financiering
zullen we daarom meewegen of deze voorzieningen concurrerend zijn voor bestaande
verblijfsvoorzieningen. Dit geldt in het bijzonder voor de sector verpleging en verzorging (ouderenzorg)
omdat de bestaande voorzieningen in deze sector de kern vormen van de woonservicegebieden.

8

gezien de aangescherpte toegang tot verblijf onder de Wlz is dit een reële mogelijkheid. In tegenstelling tot organisaties die zorg in
natura (ZIN) bieden, hebben PGB-gefinancierde instellingen geen toestemming van het zorgkantoor nodig om een (kleinschalige)
verblijfsvoorziening te vestigen.
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3. Beschermd wonen
In dit hoofdstuk staat de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) centraal. Voor de gemeente is dit deels
nog een onbekende sector. Verwacht mag worden dat deze de komende jaren veel zichtbaarder zal
worden in de stad. In 2012 is er namelijk een landelijk bestuursakkoord gesloten, waarin is vastgelegd
dat het aantal ‘bedden’ (verblijfplaatsen) in de GGZ in de periode 2013-2023 met een derde wordt
gereduceerd. Dit betekent dat steeds meer mensen met psychiatrische problematiek ambulant zullen
worden behandeld en zelfstandig blijven wonen. Mogelijk resulteert dit in een toenemende behoefte
aan beschermd en beschut wonen. De laatstgenoemde woonvorm staat centraal in hoofdstuk 4.
In hoofdstuk 2 is al aangegeven dat binnen de geestelijke gezondheidszorg onderscheid wordt
gemaakt tussen behandeling (GGZ-B) en begeleiding (GGZ-C). In Lelystad zijn momenteel geen
intramurale behandellocaties gevestigd. Gezien de beoogde afbouw van het aantal bedden ligt het
ook niet voor de hand dat er op dit gebied nog nieuwe initiatieven worden ontwikkeld. De focus in dit
hoofdstuk ligt daarom op de voorzieningen voor beschermd wonen voor cliënten in de C-categorie.
Deze cliënten wonen meestal in een accommodatie van de zorgaanbieder, zoals bijvoorbeeld een
RIBW (Regionale Instelling voor Beschermd Wonen). Met het Volledig Pakket Thuis en het Modulair
Pakket Thuis 9 is het in principe ook mogelijk om toezicht en begeleiding te ontvangen in een reguliere
woning. Deze begeleiding is intensiever dan de begeleiding die geboden wordt vanuit de Wmo.
3.1 Wie maken er gebruik van?
Beschermd wonen is specifiek bedoeld voor personen van 16 jaar en ouder met een psychiatrische
aandoening die onder de AWBZ een zorgzwaartepakket in categorie C zouden hebben gekregen. Het
gaat om cliënten die grotendeels uitbehandeld zijn of waarvan de symptomen (nog) niet ernstig
genoeg zijn voor behandeling in de tweede lijn, maar die desondanks onvoldoende zelfredzaam zijn.
Sinds 2015 wordt deze doelgroep niet meer door het CIZ geïndiceerd en regelt de centrumgemeente
maatschappelijke opvang de toegang tot beschermd wonen. In Flevoland is dat Almere. Personen die
nu gebruik maken van beschermd wonen hebben dus als het goed is:
a. ofwel een nog geldige indicatie van het CIZ;
b. ofwel een beschikking van de gemeente Almere die toegang geeft tot deze voorziening.
Volgens een recent onderzoek van bureau HHM had Lelystad op 1 januari 2015 in totaal 268
inwoners met een indicatie voor beschermd wonen. Daarvan hadden 236 personen recht op zorg in
natura en 32 op een persoonsgebonden budget.
3.2 Hoe wordt het georganiseerd?
Het beschermd wonen voor GGZ-C cliënten is per 1 januari 2015 overgeheveld van de AWBZ naar de
Wmo. In tegenstelling tot de andere vormen van langdurige zorg met verblijf is beschermd wonen dus
niet overgegaan naar de Wlz. Tegelijkertijd wordt het verblijf nog wel vergoed, wat beschermd wonen
tot een vreemde eend in de bijt van de Wmo maakt. De Wmo kent verder immers alleen ext ramurale
vormen van ondersteuning. Zodoende is beschermd wonen GGZ-C momenteel een soort
tussencategorie, wat de reden is dat er hier een afzonderlijk hoofdstuk aan wordt gewijd.
3.2.1 Beleid
Bij de overgang naar de Wmo is beschermd wonen niet gedecentraliseerd naar de afzonderlijke
gemeenten, maar naar de centrumgemeenten maatschappelijke opvang. De gemeente Almere
ontvangt in dit verband middelen van de rijksoverheid voor de instandhouding van voorzieningen voor
beschermd wonen. De gemeenten in Flevoland hebben eind 2014 een regionaal beleidsplan
beschermd wonen vastgesteld, dat de belangrijkste bron vormt voor de tekst in dit hoofdstuk .
9

Binnen de Wlz wordt onderscheid gemaakt tussen het Volledig Pakket Thuis (VPT) en het Modulair Pakket Thuis (MPT). Bij het VPT wordt
alle zorg geleverd door één zorgaanbieder. Bij het MPT kan de zorg geleverd worden door meerdere partijen.
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3.2.2 Financiering
Voor de uitvoering van de centrumgemeentetaak ontvangt Almere via het gemeentefonds een
doeluitkering van de rijksoverheid. In de aanloop naar de decentralisatie werd echter al snel duidelijk
dat de verdeelsleutel die het Rijk hiervoor hanteert onvoldoende aansluit op de feitelijke situatie. Een
aantal centrumgemeenten, waaronder Almere, dreigde hierdoor ernstig te worden benadeeld.
Medio 2015 is er onder leiding van Eric Dannenberg een landelijke commissie ingesteld, die een visie
moest ontwikkelen op de toekomst van beschermd wonen. Deze visie vormt vervolgens de basis voor
een nieuw objectief verdeelmodel, dat in de meicirculaire 2016 wordt gepubliceerd. Vooruitlopend op
het nieuwe verdeelmodel heeft al een tijdelijke herverdeling van middelen plaatsgevonden. Het totale
budget voor beschermd wonen is bij de overheveling naar de Wmo niet gekort. Desondanks is het de
vraag of het budget toereikend zal zijn om alle zorgaanspraken te financieren.
3.2.3 Mogelijke herverdeling verantwoordelijkheden
Het advies van de commissie Dannenberg is op 12 november 2015 gepresenteerd aan het bestuur
van de VNG. De commissie adviseert om de verantwoordelijkheid voor beschermd wonen verder te
decentraliseren naar de individuele gemeenten. Deze zouden dan vanaf 2017 verantwoordelijk
worden voor de nieuwe aanvragen, terwijl bestaande cliënten bij de centrumgemeente blijven tot zij
uitstromen. Verder zou de landelijke toegang tot beschermd wonen moeten worden gehandhaafd,
waarbij de gemeente van herkomst voor 50% zou moeten bijdragen aan de kosten. Volledige
implementatie van deze financieringssystematiek zou een periode van 15 jaar in beslag nemen. De
commissie doet geen uitspraak over de organisatie van beschermd wonen (scheiden van wonen en
zorg of niet?) maar stelt wel dat de zorg vaker aan huis kan worden geleverd, waarmee opname in
een voorziening overbodig wordt.
Op het moment van schrijven van deze nota was nog niet duidelijk of het advies van de commissie
Dannenberg wordt omgezet in (landelijk) beleid. Daarnaast was er al voor publicatie van dit advies
sprake van dat beschermd wonen vanaf 2017 alsnog gedeeltelijk wordt overgeheveld naar de Wlz.
Het zou dan gaan om cliënten die langer dan drie jaar op deze voorziening zijn aangewezen. De
verantwoordelijkheid voor trajecten korter dan drie jaar zou vervolgens bij de individuele gemeenten
worden belegd, waardoor de huidige rol van de centrumgemeente zou komen te vervallen. Ook
hierover is op het moment van schrijven van deze nota nog geen besluit genomen.
3.3 Hoe kunnen inwoners hier aanspraak op maken?
De overheveling van beschermd wonen van de AWBZ naar de Wmo heeft vooralsnog geen gevolgen
voor bestaande cliënten: personen met een nog geldige indicatie van het CIZ voor GGZ-C. Voor hen
geldt een overgangsrecht van maximaal 5 jaar, waarin de centrumgemeente niet mag tornen aan hun
zorgafspraken. De gemiddelde verblijfsduur in beschermd wonen voorzieningen in Flevoland is
momenteel 3,7 jaar.
Nieuwe cliënten (zij die na 1 januari 2015 een aanvraag voor beschermd wonen hebben ingediend)
worden door de centrumgemeente ‘geïndiceerd’. Dit geldt ook voor bestaande cliënten van wie de CIZ
indicatie afloopt. Net als bij aanvragen voor andere Wmo-maatwerkvoorzieningen, doet de
(centrum)gemeente eerst onderzoek naar de persoonlijke situatie van de aanvrager voordat een
besluit wordt genomen over de toegang tot beschermd wonen. Hierbij geldt dat eerst zal worden
bekeken of de aanvrager voldoende geholpen is met reguliere begeleiding en dagbesteding voordat
toegang tot beschermd wonen wordt verleend.
Voorzieningen voor beschermd wonen zijn landelijk toegankelijk. Burgers die hier gebruik van willen
maken, kunnen bij elke (centrum)gemeente in Nederland een aanvraag indienen. Daardoor kan het
voorkomen dat er personen in voorzieningen in Lelystad verblijven die geen binding met deze
gemeente hebben. Omgekeerd is het ook mogelijk dat (voormalige) inwoners van Lelystad gebruik
maken van voorzieningen in andere regio’s. Mogelijk zullen deze mensen zich op een later moment
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weer zelfstandig in Lelystad willen vestigen. Op grond van het beginsel van vrijheid van vestiging 10 zijn
zij ook gerechtigd om dat te doen, ook al brengt dit een beroep op lokale voorzieningen met zich mee.
De commissie Dannenberg adviseert om de landelijke toegankelijkheid te handhaven.
Cliënten die behoefte hebben aan ondersteuning waarin de indicatie/beschikking voor beschermd
wonen niet voorziet, kunnen hiervoor een beroep doen op de gemeente waar ze wonen. Dit is
bijvoorbeeld aan de orde als de cliënt een hulpmiddel nodig heeft. De gemeente Lelystad zal
dergelijke aanvragen op de gebruikelijke wijze behandelen.
3.4 Hoe ziet de toekomst van beschermd wonen er uit?
Uit het voorgaande mag duidelijk zijn geworden dat de toekomst van beschermd wonen uiterst
onzeker is en sterk afhankelijk van landelijke ontwikkelingen waarover nu nog geen uitsluitsel kan
worden gegeven.
Uitgaande van de huidige financiële situatie ligt het niet voor de hand dat het aantal plaatsen in
voorzieningen voor beschermd wonen verder wordt uitgebreid. Een eventuele groei van de vraag zal
dus extramuraal moeten worden opgevangen, in de vorm van zelfstandig wonen met ambulante
begeleiding. Dat geldt ook voor de versnelde uitstroom die het gevolg is van inkorting van indicaties
en trajecten. Mogelijk ontstaat hierdoor een behoefte aan beschut wonen. Daarnaast is het denkbaar
dat er de komende jaren gestuurd zal gaan worden op scheiden van wonen en zorg bij de bestaande
voorzieningen voor beschermd wonen, waardoor een deel van deze voorzieningen zou worden
omgezet naar beschut wonen. Ook hierover valt op dit moment echter nog niets met zekerheid te
zeggen, omdat dit sterk afhankelijk is van de ontwikkeling van de landelijke kaders en de rol van de
centrumgemeente.
3.5 Welke opgave vloeit hier uit voort?
De extramurale ondersteuning van zelfstandig of beschut wonende personen met psychiat rische
problematiek wordt vormgegeven via de Wmo beleid en zal in dat kader verder worden uitgewerkt.
Behalve met een toename van het aantal zorgvragers moet daarbij ook rekening worden gehouden
met een toename van de zorgzwaarte doordat patiënten minder vaak worden opgenomen en na
klinische behandeling sneller uitstromen.
Verwacht wordt dat volledig zelfstandig wonen met (extensieve) ambulante begeleiding voor sommige
ggz-cliënten een brug te ver zal zijn. Het lijkt daarmee reëel om rekening te houden met een beperkt
aantal nieuwe initiatieven voor realisatie van beschutte woonvormen voor mensen met een
psychiatrische aandoening. Dit sluit ook aan bij het advies van de commissie Dannenberg om de
begeleiding die hoort bij beschermd wonen vaker in een reguliere woonsituatie aan te bieden.
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dit is een zwaarwegend recht, voortvloeiend uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waar de gemeente slechts in
uitzonderlijke gevallen inbreuk op kan maken.
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4. Beschut wonen
Beschut wonen is een betrekkelijk nieuwe woonvorm, die het midden houdt tussen volledig zelfstandig
wonen in een reguliere woning en wonen in een verblijfsvoorziening. Onder deze noemer kunnen heel
uiteenlopende voorzieningen worden geschaard, die met elkaar gemeen hebben dat:
a. er sprake is van een ruimtelijke clustering van huishoudens met vergelijkbare beperkingen en (zorg)
behoeften;
b. wonen en zorg juridisch gescheiden zijn.
Het laatstgenoemde kenmerk onderscheidt beschutte woonvormen van de (kleinschalige)
verblijfsvoorzieningen die in hoofdstuk 2 en 3 besproken zijn. Een en ander brengt met zich mee dat in
een beschutte woonvorm zorg en ondersteuning wel worden vergoed, maar dat de bewoner het
verblijf zelf moet betalen.
Landelijk worden beschutte woonvormen met verschillende termen aangeduid. Het kenniscentrum
wonen en zorg (KCWZ) spreekt bijvoorbeeld over begeleid wonen. In deze nota is gekozen voor de
term beschut wonen omdat dit het kenmerk is wat deze woonvorm het meest van andere
onderscheidt. De nadruk ligt immers op het wonen. Zorg en begeleiding zijn daar ondersteunend aan.
4.1 Wie maken er gebruik van?
De doelgroep van beschut wonen is niet zo duidelijk afgebakend. In het algemeen gaat het om
mensen die geen toegang (meer) hebben tot verblijfsvoorzieningen, maar te kwetsbaar zijn om
volledig zelfstandig te wonen. Door bewoners met een vergelijkbare achtergrond te clusteren en dit
cluster ruimtelijk gezien duidelijk te begrenzen -bijvoorbeeld door dit vorm te geven als een
(afgesloten) hofje of een apart gedeelte van een appartementencomplex- kan worden bereikt dat
bewoners zich veiliger voelen en beter gaan functioneren.
Kenmerkend voor beschut wonen is dat de bewoners een individueel huurcontract hebben. Zij moeten
dus tot op zekere hoogte in staat zijn om hun eigen huishouden te voeren en hun inkomen te beheren.
Indien nodig kan hierbij wel (ambulante) ondersteuning worden geboden. Afhankelijk van de
doelgroep kan het ook nodig zijn om in de beschutte woonvorm specifieke algemene ruimtes te
realiseren, zoals een ontmoetingsruimte of een zorgpost. Hierdoor kunnen voorzieningen als
dagbesteding of onplanbare zorg naar de beschutte woonvorm worden gebracht. In de praktijk kan het
karakter van beschutte woonvormen sterk verschillen: sommige projecten onderscheiden zich
nauwelijks van (kleinschalige) verblijfsvoorzieningen, terwijl andere heel sterk op ‘gewone’ woningen
lijken.
Een aparte categorie binnen het spectrum van beschutte woonvormen zijn de woonprojecten waar
jongeren vanaf 17 jaar onder begeleiding toewerken naar een zelfstandig bestaan. In Lelystad is voor
deze doelgroep een Kamers met Kansen project gerealiseerd in de Zuiderzeewijk. De bewoners
blijven hier in principe anderhalf jaar. Na afronding van het begeleidingstraject stroomt ongeveer
driekwart uit naar een zelfstandige woning. Een klein deel gaat naar een andere voorziening omdat
meer ondersteuning nodig blijkt 11.
4.2 Hoe wordt het georganiseerd?
Beschut wonen steunt op diverse wettelijke kaders. Dit maakt de realisatie en het beheer van een
beschutte woonvorm tot een complexe onderneming.
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4.2.1 Woningen
Gezien de doelgroep gaat het bij beschut wonen meestal om sociale huurwoningen. Deze kunnen
door zorginstellingen of private investeerders 12 worden gerealiseerd en verhuurd, maar in de meeste
gevallen zal een woningcorporatie deze taak op zich nemen. Soms is de zorgorganisatie de
tussenliggende schakel, in de zin dat deze het gehele complex huurt en vervolgens de wooneenheden
afzonderlijk ‘onderverhuurt’ aan haar cliënten. Vanaf 1 januari 2016 moeten sociale huurwoningen
‘passend’ worden toegewezen. Deze maatregel wordt toegelicht in paragraaf 5.2.1. Een en ander
brengt met zich mee dat de huur van wooneenheden in beschutte woonvormen in principe niet hoger
mag zijn dan circa 600 euro per maand.
4.2.2 Koppelbeding
Voor het wonen in beschutte woonvormen geldt het gebruikelijke huurrecht. De bewoners genieten
dus ook gewoon huurbescherming. Dit kan een probleem zijn als de zorgaanbieder die in de
beschutte woonvorm actief is een bepaalde ‘kritische massa’ nodig heeft om zijn diensten te kunnen
(blijven) verlenen. Wanneer bewoners na verloop van tijd zodanig herstellen dat zij deze diensten niet
meer nodig hebben, of ervoor kiezen om deze bij een andere zorgorganisatie af te nemen 13, kan de
continuïteit van de dienstverlening onder druk komen te staan.
In dergelijke situaties is het toegestaan om een koppelbeding14 in het huurcontract op te nemen, wat
bepaalt dat de huurder verplicht is om diensten af te nemen bij een met name genoemde aanbieder.
Wanneer een bewoner de betreffende diensten niet (meer) nodig heeft of om een andere reden niet
wenst af te nemen, kan het koppelbeding een grond zijn voor beëindiging van de huurovereenkomst.
De bewoner moet dan gedwongen verhuizen. Huren met een koppelbeding is daarmee minder
geschikt voor mensen die uitzicht hebben op een duidelijke verbetering van hun situatie. Voor mensen
met chronische beperkingen kan een koppelbeding juist wel gunstig zijn, omdat dit de kans vergroot
dat de benodigde ondersteuning duurzaam beschikbaar blijft in de beschutte woonvorm.
Het hanteren van een koppelbeding leidt ertoe dat beschut wonen in de praktijk nauwelijks nog te
onderscheiden is van kleinschalige voorzieningen voor zorg met verblijf. Bewoners van beschutte
woonvormen hebben echter geen CIZ-indicatie voor verblijf, waardoor zij voor ondersteuning bij het
wonen een beroep zullen (moeten) doen op de Wmo. Voor de gemeente is het daarmee wel van
belang hoe de voorziening precies wordt georganiseerd.
4.2.3 Algemene ruimtes
Een ander specifiek aandachtspunt bij de realisatie van beschutte woonvormen is de financiering van
algemene ruimtes, zoals een gemeenschappelijke huiskamer of een zorgpost. De kosten van deze
ruimtes kunnen niet (volledig) worden doorberekend in de huur van de woningen en komen daarmee
(gedeeltelijk) voor rekening van andere betrokken partijen. Het is denkbaar dat initiatiefnemers van
beschut wonen hiervoor ook een beroep op de gemeente gaan doen.
4.2.4 Ondersteuning en zorg
Omdat bewoners van beschutte woonvormen enerzijds ‘extramuraal’ (zelfstandig) wonen en
anderzijds maar beperkt zelfredzaam zijn, zal de ondersteuning en zorg die zij nodig hebben vaak een
combinatie zijn van Wmo-voorzieningen, kortdurende zorg op grond van de Zorgverzekerings wet
(Zvw) en/of langdurige zorg op grond van de Wlz. De exacte samenstelling van dit pakket zal per
persoon verschillen. Van belang hierbij is dat duidelijk is wie waar voor verantwoordelijk is en dat de
12
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deze partijen vaak nog een belemmering om hier daadwerkelijk in te stappen.
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Door de juridische scheiding van wonen en zorg in beschutte woonvormen, die tot uitdrukking komt in aparte huur- en
zorgovereenkomsten, is dit in principe mogelijk.
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verschillende zorgverleners elkaar aanvullen. Bewoners van beschutte woonvormen zullen niet altijd
(volledig) in staat zijn om dit zelf te organiseren. De zorgsector kent daarom diverse vormen van
professioneel casemanagement. Ook de sociale wijkteams kunnen hier een rol bij spelen. Een en
ander wordt in het Wmo-beleid nader uitgewerkt.
4.3 Hoe kunnen inwoners hier aanspraak op maken?
Wooneenheden in beschutte woonvormen zijn in de eerste plaats gewone, zelfstandige woningen,
meestal in de sociale huursector. Om de beschutte woonvorm te laten functioneren zoals deze is
bedoeld, is het wel van belang dat deze woningen door de ‘juiste’ mensen worden bewoond.
Dit kan een reden zijn om de woningen op een andere dan de gebruikelijke wijze aan te bieden aan
woningzoekenden. Omdat de gemeente Lelystad geen huisvestingsverordening heeft vastgestel d,
hebben sociale verhuurders hierbij betrekkelijk veel vrijheid. Indien nodig kan gebruik worden gemaakt
van bestaande instrumenten, zoals de urgentieregeling en de 6% regeling 15. Verder geldt ook hier het
principe van vrijheid van vestiging.
Voor de aanspraken op zorg en ondersteuning gelden voor bewoners van beschutte woonvormen
dezelfde regels en procedures als voor andere inwoners. Bij de toewijzing van Wmomaatwerkvoorzieningen gelden de Zvw en de Wlz als voorliggend, d.w.z. dat er geen Wmovoorzieningen worden verstrekt als de benodigde ondersteuning ook uit een van deze regelingen kan
worden georganiseerd. Door het scheiden van wonen en zorg zullen bewoners van beschutte
woonvormen echter eerder aanspraak kunnen maken op Wmo-voorzieningen dan bewoners van
verblijfsvoorzieningen.
4.4 Hoe ziet de toekomst van beschut wonen eruit?
De ontwikkeling van beschutte woonvormen wordt ingegeven door wat er in de samenleving speelt en
niet aangestuurd door landelijk beleid. De toenemende belangstelling voor beschut wonen mag
worden beschouwd als een reactie op het beleid van de rijksoverheid om het aantal plaatsen voor
zorg met verblijf af te bouwen. De ‘neerwaartse druk’ die hierdoor ontstaat maakt het aannemelijk dat
de behoefte aan beschut wonen de komende jaren toe zal nemen.
4.5 Welke opgave vloeit hieruit voort?
Anticiperend op een mogelijke toename van de behoefte aan beschut wonen vragen we Centrada om
in beeld te brengen welke bestaande woningen in haar bezit geschikt zijn om te clusteren. Bij de
beoordeling van plannen voor realisatie van beschutte woonvormen gebruiken we het afwegingskader
in bijlage 1.
De doelgroep van beschut wonen bestaat uit kwetsbare personen die geen toegang (meer) hebben tot
zorg met verblijf. Een toename van beschut wonen leidt daardoor in principe niet tot een toenemend
beroep op de Wmo, omdat het alternatief is dat deze doelgroep volledig zelfstandig blijft wonen.
Beschut wonen kan in dat verband een preventief effect hebben doordat het escalaties helpt
voorkomen bij mensen die onvoldoende zelfredzaam zijn. Wanneer een beschutte woonvorm zo wordt
vormgegeven dat deze sterk op een kleinschalige verblijfsvoorziening lijkt, moet goed worden bekeken
of financiering vanuit de Wlz een haalbaar alternatief is.
Het is denkbaar dat initiatiefnemers voor beschut wonen een beroep doen op de gemeente voor
(co)financiering van gemeenschappelijke ruimtes in beschutte woonvormen. De gemeente is niet
verplicht om hier aan bij te dragen. De kosten van zorginfrastructuur in een beschutte woonvorm
dienen door de zorgaanbieder /zorgverzekeraar te worden gedragen. Voor ontmoetingsruimtes geldt
dat de gemeente Lelystad met de realisatie van multifunctionele accommodaties verspreid over de
stad heeft geïnvesteerd in algemene voorzieningen voor ontmoeting, activiteiten, informatie en advies
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het betreft een afspraak tussen de gemeente Lelystad en Centrada dat 6% van de vrijkomende huurwoningen van Centrada mag w orden
toegewezen aan cliënten van zorginstellingen waarmee Centrada een convenant heeft afgesloten.
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die voor alle inwoners toegankelijk zijn. Wij zullen daarom niet bijdragen aan de financiering van
ontmoetingsruimtes in beschutte woonvormen.
Als de initiatiefnemer voornemens is om een dergelijke ontmoetingsruimte open te stellen voor
buurtbewoners, zullen wij nagaan wat dit betekent voor de bestaande welzijnsvoorzieningen in de
omgeving. Het uitgangspunt daarbij is dat voorzieningen elkaar aanvullen en niet beconcurreren. In
gevallen waarin vrijstelling van het bestemmingsplan vereist is om de ontmoetingsruimte te kunnen
realiseren, zullen wij dit aspect in onze overwegingen meenemen. Dit komt terug in het eerste
aandachtspunt van het afwegingskader in bijlage 1. Omdat het aanbod van beschut wonen in Lelystad
nog zeer beperkt is, is de spreiding van voorzieningen over de stad vooralsnog geen issue. Wel is er
een relatie met het beleid voor de sterrenzones, waarop in hoofdstuk 6 wordt ingegaan.
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5. Regulier zelfstandig wonen
Alle woonvormen die niet tot een van de voorgaande categorieën behoren, worden in deze nota
aangeduid als regulier zelfstandig wonen. In veruit de meeste gevallen betreft het gangbare
woningtypen, zoals eengezinswoningen en appartementen. In een enkel geval zal het gaan om een
bijzondere woonvorm, zoals een woongroep of een situatie waarbij meerdere generaties van een
familie onder één dak wonen.
5.1 Wie maken er gebruik van?
Regulier zelfstandig wonen is er in principe voor iedereen, zelfs voor mensen met een intensieve
zorgbehoefte. Dankzij innovaties als het Volledig Pakket Thuis (VPT) en het Modulair Pakket Thuis
(MDT) kan elke woning op enig moment in de tijd een ‘zorgwoning’ zijn. In de meeste gevallen willen
mensen die zorgbehoevend worden zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, liefst op hun huidige
adres. Recente ontwikkelingen in de zorg maken dit ook steeds vaker mogelijk. Vergeleken met 2005
(het jaar waarin Lelystad startte met het meerjarenprogramma wonen, welzijn en zorg) is de behoefte
van ouderen en zorgbehoevenden om te verhuizen dan ook sterk afgenomen. Veel vaker dan
voorheen kiezen zorgbehoevenden ervoor om de huidige woning aan te passen en zorg aan huis te
organiseren. Er is wel animo voor ‘levensloopbestendig’ wonen, maar veel minder dan een decennium
geleden werd gedacht.
5.2 Hoe wordt het georganiseerd?
De markt voor regulier zelfstandig wonen bestaat uit een gereguleerd en een geliberaliseerd segment.
5.2.1 sociale huur
Het gereguleerde segment staat bekend als de sociale huursector en bestaat uit woningen met een
huur tot ongeveer 700 euro per maand. Deze prijsgrens wordt bepaald (en jaarlijks aangepast) door
de rijksoverheid, die ook voorschrijft hoe de huurprijzen in deze sector moeten worden berekend en
met welk percentage deze jaarlijks mogen worden verhoogd. Op deze manier tracht de rijksoverheid
huurders met een laag inkomen (tot circa 35.000 euro per jaar) te beschermen tegen onverantwoord
hoge woonlasten en daarnaast de uitgaven aan huurtoeslag te beperken.
Op 1 januari 2016 wordt een nieuwe maatregel van kracht, die bekend staat als ‘passend toewijzen’.
Deze maatregel houdt in dat aan 95% van de nieuwe huurders die aanspraak kunnen maken op
huurtoeslag een woning moet worden toegewezen met een huurprijs tot circa 600 euro per maand.
Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, mag het jaarinkomen van de huurder niet hoger zijn
dan circa 30.000 euro16. In de praktijk betekent deze maatregel dat woningen met een huur tussen
circa 600 en 700 euro in naam sociaal zijn, maar in de praktijk voor een deel van de doelgroep
onbereikbaar worden. Dit treft met name ouderen en zorgbehoevenden die op zoek zijn naar een
‘levensloopbestendige’ woning. Vanwege de extra kwaliteit hebben deze woningen vaak een wat
hogere huur. Centrada onderkent dit probleem en is bereid de huren in bepaalde complexen te
verlagen, zodat deze ook voor woningzoekenden met een laag inkomen toegankelijk blijven.
5.2.2 vrije sector
Huishoudens met een hoger inkomen (> 35.000 per jaar) zijn in beginsel aangewezen op het
geliberaliseerde segment van de woningmarkt, dat bekend staat als de vrije sector. Het aanbod in dit
segment bestaat in beperkte mate uit huurwoningen (> 700 euro per maand) en voor het overgrote
deel uit koopwoningen. De marktprijzen zijn in Lelystad betrekkelijk laag, waardoor een koopwoning
voor relatief veel mensen bereikbaar is.
16

Dit is mede afhankelijk van de leeftijd en de samenstelling van het huishouden van de aanvrager. Voor veel doelgroepen geldt daarom
een inkomensgrens die lager is dan 30.000 euro. Omwille van de leesbaarheid zijn dergelijke nuanceringen hier weggelaten. Een
compleet en actueel overzicht van huur- en inkomensgrenzen in de sociale sector is ondermeer te vinden op de website van Centrada
(zoek op: huur-inkomentabel).
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Voor zowel de sociale als de vrije sector geldt dat de gemeente in beginsel geen invloed heeft op wie
welke woning betrekt. Juridisch gezien is dit een privaatrechtelijke aangelegenheid, waarbij het
principe van vrijheid van vestiging leidend is. Bij aantoonbare schaarste mag de gemeente de
toewijzing van sociale huurwoningen reguleren via een huisvestingsverordening. Lelystad heeft hier
tot nu toe geen gebruik van gemaakt. Wel zijn er een aantal specifieke afspraken met Centrada
gemaakt over de huisvesting van urgent woningzoekenden en cliënten van maatschappelijke
organisaties. Daarnaast zijn de sociale verhuurders in Lelystad uiteraard gebonden aan wettelijke
bepalingen omtrent de toewijzing van sociale huurwoningen, zoals de regel dat 90% van de
vrijkomende woningen moet worden toegewezen aan de primaire doelgroep.
5.3 Hoe kunnen inwoners hier aanspraak op maken?
Huishoudens met een inkomen tot circa 35.000 euro kunnen aanspraak maken op een sociale
huurwoning in Lelystad door zich in te schrijven bij Centrada en te reageren op het beschikbare
aanbod. In uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld een snelle en onvoorziene verslechtering van de
gezondheid) kan een urgentieverklaring worden verleend die voorrang geeft op andere
woningzoekenden. In de vrije sector bepalen vraag en aanbod wie welke woning krijgt.
In de markt zijn behalve woningen ook ondersteunende diensten beschikbaar die (koopkrachtige)
ouderen en zorgbehoevenden in staat stellen om langer zelfstandig te wonen. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de bezorgservice van de supermarkt of aan het werk van hoveniers en klusbedrijven.
Minder koopkrachtige inwoners kunnen voor dergelijke diensten soms een beroep doen op vrijwilligers
of non-profitorganisaties, die hiermee bijvoorbeeld verstandelijk gehandicapten een dagbesteding
bezorgen. Dergelijke projecten behoren tot het lokale welzijnsbeleid en worden in dat kader
uitgewerkt.
Zelfstandig wonende inwoners die verdergaande vormen van ondersteuning nodig hebben, kunnen
hiervoor een beroep doen op de Wmo en andere lokale sociale voorzieningen. De gemeente doet
onderzoek naar de specifieke behoeften van de aanvrager en alternatieve mogelijkheden om hier in te
voorzien voordat een (maatwerk)voorziening wordt toegekend.
5.4 Hoe ziet de toekomst van regulier zelfstandig wonen er uit?
Door de afbouw van het aantal plaatsen zorg met verblijf moeten ouderen en (andere)
zorgbehoevenden langer zelfstandig blijven wonen. Aangezien het aanbod van beschutte
woonvormen in Lelystad (nog) zeer beperkt is, zullen deze doelgroepen primair aangewezen zijn op
de reguliere woningvoorraad. De verdere ontwikkeling hiervan wordt bepaald door een samenspel van
factoren.
5.4.1 Ontwikkeling van de woningmarkt
De woningmarkt heeft zich het afgelopen decennium heel anders ontwikkeld dan voorspeld. De
jarenlange onduidelijkheid over het toekomstige speelveld van de woningcorporaties heeft een wissel
getrokken op de investeringen in de sociale voorraad. Inmiddels is duidelijk dat de woningcorporaties
zich -met beperktere financiële middelen- moeten gaan concentreren op hun kerntaken.
De stagnatie op de markt voor koopwoningen lijkt voorbij, maar door de geleden verliezen ligt de
ontwikkelcapaciteit van marktpartijen op een veel lager niveau dan voorheen. Hierbij speelt ook mee
dat woningcorporaties in principe geen nieuwe koop- of vrije sector huurwoningen meer mogen
bouwen. Toch is dit wel het segment waarin Lelystad bij voorkeur wil groeien.
5.4.2 Demografische ontwikkeling
Tegenover deze naar verwachting beperkte groei van het woningaanbod in Lelystad staat een
toename van de vergrijzing van de bevolking. Onderstaande grafiek laat in alle onderscheiden
leeftijdscategorieën een relatief sterke groei zien die tot ongeveer 2022 aanhoudt. Daarna stabiliseert
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de vergrijzing en wordt de groep ‘jongere ouderen’ (65-74 jaar) zelfs weer wat kleiner. Voor meer
informatie over deze ontwikkeling wordt verwezen naar het document “Bevolkingsprognos e 20152030” van de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Lelystad uit januari 2015. De grafiek
is ook uit dit document afkomstig.

5.4.3 Woonwensen en verhuisgedrag van ouderen
Het overgrote deel van de zelfstandig wonende zorgbehoevenden bestaat uit ouderen. Er wordt
daarom veel onderzoek gedaan naar hun woonwensen en behoeften. Het gewogen beeld van deze
onderzoeken17 is dat vergrijzing van de bevolking niet automatisch zal leiden tot een sterke toename
van de vraag naar gelijkvloerse, al dan niet specifiek voor senioren bes temde woningen. In het
verleden werd hier wel van uitgegaan.
De trend is dat ouderen steeds honkvaster worden en steeds minder geneigd zijn om te verhuizen.
Eerder in dit hoofdstuk is al aangegeven dat de toegenomen mogelijkheden om de woning aan te
passen en zorg aan huis te ontvangen hierbij een grote rol spelen. Daarnaast zijn ouderen vaak
gehecht aan hun huidige, vertrouwde woonomgeving. Omdat zij hier meestal al lang wonen, kan het
voor de sociale cohesie in de buurt ook gunstig zijn als ouderen op hun vertrouwde stek blijven. Hier
kan een positief effect van uitgaan op de beschikbaarheid van informele ondersteuning en mantelzorg
in de buurt.
Desondanks zet volgens het kenniscentrum wonen en zorg circa de helft van de huidige 65-plussers
van nu voor het overlijden nog één stap op de woningmarkt. Omdat men er vanuit gaat dat dit de
laatste woning is, stellen ouderen hier hoge eisen aan. Meestal wordt er pas daadwerkelijk verhuisd
als men een woning gevonden heeft die aan alle wensen voldoet. Soms wordt de verhuizing echter
door omstandigheden afgedwongen, bijvoorbeeld doordat men ’s nachts niet meer alleen kan zijn. In
dergelijke situaties verhuizen ouderen meestal direct naar een zorginstelling en slaan zij de
tussenstap (gelijkvloerse woning, seniorenwoning en/of beschutte woonvorm) steeds vaker over.
Een recent kwalitatief onderzoek van Companen18 laat zien dat aan de keuze van ouderen om te
verhuizen naar een specifiek op deze doelgroep toegespitste woonvorm een ingewikkeld en sterk
persoonsgebonden afwegingsproces ten grondslag ligt. De uitkomst van dit proces is vaak een
samenspel van de factoren fysieke beperkingen, behoefte aan contact en kwaliteit van de
17

Zie onderstaande webpagina voor een overzicht van recente onderzoeken en daarop gebaseerde beleidskeuzes van de rijksoverheid :
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/06/04/kamerbrief-over-langer-zelfstandig-wonen
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Bron ”Woonvoorkeuren specifieke woonvormen voor ouderen: een verhaal met veel gezichten”, Companen, mei 2014.
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woonomgeving. Meestal is de woning doorslaggevend voor de keuze die men maakt en is het min of
meer toeval als deze gelegen is in een woonzorgcomplex of vergelijkbare voorziening. De
onderzoekers constateren dat voor 75% van de ouderen die zijn verhuisd naar een seniorencomplex,
een reguliere gelijkvloerse woning (nultredenwoning) een goed alternatief zou zijn geweest.
De tendens uit deze onderzoeken is dat ouderen steeds meer ‘gewone’ woonconsumenten worden.
In 2012 woonde 82% van de 65-plussers in Nederland al in een gewone woning en het lijkt
aannemelijk dat dit percentage in de toekomst verder gaat stijgen. De grote toename van de vraag
naar nultredenwoningen en beschut wonen die uit kwantitatieve prognoses naar voren komt, kan op
basis van kwalitatief onderzoek worden geïnterpreteerd als een toenemende vraag naar aanpassing
van de huidige woning en woonomgeving. Dit is in elk geval het uitgangspunt voor het rijksbeleid voor
langer zelfstandig wonen19.
5.5 Welke opgave vloeit hier uit voort?
Op basis van het hier geschetste beeld delen wij de verwachting van het kabinet dat de meeste
ouderen en zorgbehoevenden graag zo lang mogelijk in hun vertrouwde woning en woonomgeving
willen blijven. In dit verband bereiden we ons voor op een toenemende vraag naar
woningaanpassingen. Daarnaast houden we rekening met een beperkte groei van de vraag naar
gelijkvloerse woningen.
5.5.1 Aanpassing van bestaande woningen
De primaire verantwoordelijkheid voor aanpassing van de woning aan (toekomstige) beperkingen van
de bewoner ligt bij de verhuurder of eigenaar-bewoner. Met Centrada willen wij in dit verband
prestatieafspraken maken over het geschikt(er) maken van bestaande appartementencomplexen voor
ouderen en zorgbehoevenden en over de financiering van woningaanpassingen.
Daarnaast willen wij een zogenaamde ‘blijverslening’ introduceren voor eigenaar-bewoners die hun
woning willen aanpassen maar dit niet (volledig) zelf kunnen financieren. De blijverslening wordt
ontwikkeld door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) en zal zodra
deze beschikbaar is worden opgenomen in de verordening duurzaamheidslening.
Zowel huurders als eigenaar-bewoners kunnen voor woningaanpassingen een beroep doen op de
Wmo. In het wettelijk verplichte onderzoek dat volgt op een aanvraag voor Wmo-voorzieningen gaan
we na of de aanvrager zelf heeft gedaan wat binnen zijn mogelijkheden ligt om de woning aan te
passen aan zijn beperkingen. De ‘blijverslening’ kan in dat verband als een voorliggende voorziening
worden aangemerkt.
Aanvullend op de eigen inspanningen van de bewoner en/of de verhuurder kan de gemeente
besluiten om woningaanpassingen te verstrekken tot een maximumbedrag van € 10.000 euro 20.
Boven deze grens geldt het ‘primaat verhuizen’, wat inhoudt dat er indien nodig een
verhuiskostenvergoeding kan worden aangeboden en een urgentieverklaring kan worden afgegeven.
De praktijk leert dat het met behulp van deze instrumenten vrijwel altijd lukt om binnen een j aar een
passende aangepaste woning te vinden.
5.5.2 Gericht toewijzen van aangepaste en opgepluste woningen
Vanuit het oogpunt van doelmatigheid is het van belang dat aangepaste en opgepluste 21 woningen
zoveel mogelijk worden toegewezen aan de doelgroep. In het Lokaal Akkoord met Centrada willen we
afspraken opnemen die dit bevorderen. In dit verband willen we onder meer onderzoeken of de
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Zie hiervoor de kamerbrief over langer zelfstandig wonen van 4 juni 2014
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Nota aanpassingen pakket individuele Wmo voorzieningen, vastgesteld in 2012

21 Bij opplussen worden veelgevraagde woningaanpassingen preventief aangebracht.
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mogelijkheid die sociale verhuurders hebben om 10% van het vrijkomende woningaanbod toe te
wijzen aan huishoudens met een ‘te hoog’ inkomen (meer dan ca. 35.000 euro) kan worden benut
voor huisvesting van senioren. Ook de voorgenomen evaluatie van de 6% regeling past in dit kader.
5.5.3 Nieuwbouw van levensloopbestendige woningen
Vanuit de woonvisie willen we als gemeente actief sturen op uitbreiding van het aanbod van
appartementen en andere gelijkvloerse woningtypen. Hierbij speelt mee dat dit woningtype in Lelystad
nog ondervertegenwoordigd is. Op wijk- en buurtniveau willen we de kansen die er zijn benutten om
gelijkvloerse woningen toe te voegen. Hierdoor ontstaan meer gemengde wijken, wat het voor
zorgbehoevenden en mantelzorgers eenvoudiger maakt om bij elkaar in de buurt te (blijven) wonen en
op die manier ook bijdraagt aan behoud en versterking van de sociale cohesie in de buurt.
Bouwlocaties binnen de woonzorgzones willen we primair reserveren voor de doelgroepen ouderen
(75+) en lichamelijk gehandicapten. Dit wordt in hoofdstuk 6 verder uitgewerkt. Daarbuiten richten we
ons op een bredere doelgroep en streven we naar nieuwbouw van (kleinschalige) appartementencomplexen met een neutrale uitstraling verspreid over de stad. Bij de realisatie hiervan is behalve voor
woningcorporaties ook een rol voor de vrije sector weggelegd. Wij willen marktpartijen dan ook
stimuleren om voor dit segment een passend aanbod van vrije sector huur- en koopwoningen te
realiseren. Hiertoe maken we een inventarisatie van geschikte locaties die we gericht onder de
aandacht van ontwikkelaars kunnen brengen.
Ouderen die willen verhuizen lopen soms tegen een aantal specifieke beperkingen aan. Naast het feit
dat oudere huiseigenaren meestal geen (aanvullende) hypotheek meer krijgen, speelt hierbij een rol
dat de maandlasten bij verhuizing vaak fors stijgen. Dit komt omdat ouderen vaak al lang op hun
huidige adres wonen en daardoor ofwel de hypotheek grotendeels hebben afgelost, ofwel een
betrekkelijk lage huur betalen. De stijging van de maandlasten bij verhuizing staat dan in de beleving
van betrokkenen soms niet in redelijke verhouding tot de extra kwaliteit van de nieuwe woning.
Landelijk is inmiddels een aantal strategieën ontwikkeld om dergelijke belemmeringen weg te nemen,
zoals huurgewenning en de inzet van een seniorenmakelaar. Samen met onze partners willen wij
nagaan of we deze strategieën ook in Lelystad succesvol kunnen inzetten.
5.5.4 Faciliteren van mantelzorg
Een specifieke aandachtsgroep binnen de categorie regulier zelfstandig wonen zijn de mantelzorgers
van zorgbehoevenden. Volgens de jurisprudentie over de Wmo kan iemand als mantelzorger worden
aangemerkt als hij of zij over een periode van minimaal drie aaneengesloten maanden en gedurende
minimaal acht uur per week onbetaalde hulp verleent aan een persoon met wie de zorgverlener voor
aanvang van de hulp al een persoonlijke band had. Mantelzorgers zijn dan ook meestal naaste
familieleden of goede vrienden van de zorgbehoevende.
Op grond van de nieuwe Huisvestingswet, die op 1 juli 2015 in werking is getreden, kunnen
mantelzorgers via de urgentieregeling voorrang krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen.
Omdat Lelystad geen huisvestingsverordening heeft, is deze bepaling in onze gemeente niet
automatisch van toepassing. We willen hierover nadere afspraken maken met Centrada en deze
opnemen in het Lokaal Akkoord.
Om mantelzorg te kunnen verlenen, is het soms noodzakelijk om een speciale unit bij de woning van
de mantelzorger te plaatsen waarin de zorgontvanger kan verblijven. Mantelzorger en zorgontvanger
kunnen hiervoor een beroep doen op de Wmo. We willen onderzoeken of er belemmeringen zijn voor
het ontwikkelen van mantelzorgwoningen en deze zoveel mogelijk wegnemen indien dat het geval
blijkt te zijn.
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6. Sterrenzones
Hoe zelfstandiger zorgbehoevenden wonen en functioneren, hoe belangrijker de kwaliteit van de
directe leefomgeving wordt. Deze kan de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van
kwetsbare personen zowel stimuleren als beperken. Dit vraagstuk raakt aan vrijwel alle
aandachtsgebieden waarop de gemeente actief is (denk bijvoorbeeld aan inrichting openbare ruimte,
leefbaarheid en veiligheid) en is daarmee te veelomvattend om in deze nota uitputtend te behandelen.
In plaats daarvan staat in dit hoofdstuk de verdere ontwikkeling van de sterrenzones centraal.
6.1 Meerjarenprogramma wonen, welzijn en zorg 2005-2015
In 2005 is de gemeente Lelystad gestart met het meerjarenprogramma wonen, welzijn en zorg. Met dit
programma werd beoogd een kwantitatief en kwalitatief voldoende aanbod te realiseren van
huisvesting, welzijnsfuncties en zorg om in te spelen op de wens van zorgbehoevenden om
zelfstandig te (blijven) wonen. Met het oog hierop werden verdeeld over de stad zogenaamde
‘sterrenzones’ gerealiseerd. Hoe hoger het aantal sterren (één, twee of drie), hoe meer voorzieningen
er in de betreffende zone aanwezig zijn die het zelfstandig wonen van zorgbehoevenden
ondersteunen.
Een driesterrenzone bevat de meeste voorzieningen. De kern van zo’n zone is een woonzorgcentrum
of verpleeghuis. Uitgaande van de bestaande situatie, zouden er vier driesterrenzones worden
gerealiseerd rondom:
1. verpleeghuis Laarstaete/Laarhof
2. woonzorgcentrum De Hoven
3. Ankerplaats, Schouw Oost, Stelling en De Schans (Hanzeborg)
4. woonzorgcentrum De Uiterton
Daarnaast zijn er één- en tweesterrenzones (met een wat beperkter voorzieningenniveau)
onderscheiden in vrijwel alle wijken van Lelystad. De ambitie voor Lelystad zuid (Warande) is in het
meerjarenprogramma nog open gelaten.
De basisgedachte van de sterrenzones is dat functies voor welzijn en zorg in nabijheid van elkaar
worden aangeboden. Rondom zo’n voorzieningenk nooppunt kunnen verschillende woonvormen voor
zorgbehoevenden worden gerealiseerd. De gespecialiseerde zorg wordt op stedelijk niveau
georganiseerd en is beschikbaar voor alle inwoners.
6.2 Resultaten
De driesterrenzones rondom De Hoven, Hanzeborg en De Uiterton zijn ook daadwerkelijk
gerealiseerd22. Daarnaast is de keuze gemaakt om de welzijnsvoorzieningen zoveel mogelijk te
concentreren in een aantal multifunctionele accommodaties (MFA’s), die zodanig over de stad zijn
verspreid dat heel Lelystad hierdoor wordt bediend. In feite functioneert elke wijk in Lelystad daarmee
momenteel als een tweesterrenzone. De MFA’s liggen echter niet altijd in de directe nabijheid van de
zorgcentra, waardoor eigenlijk alleen rondom de Hanzeborg sprake is van een volwaardige
driesterrenzone waar alle functies binnen een straal van 100-150 meter aanwezig zijn. Personen die
zelfstandig wonen in de directe omgeving van De Hoven en De Uiterton kunnen gebruik maken van
(een deel van) het activiteitenaanbod in deze zorgcentra, maar de functie informatie en advies
ontbreekt in deze zones en is ondergebracht in het dichtstbijzijnde MFA.

22

Rondom verpleeghuis Laarstaete is geen sterrenzone tot stand gekomen, maar dit wordt niet als een probleem ervaren.
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Gebieden zoals de sterrenzones in Lelystad worden vaak aangeduid als woonservicegebieden of
woonzorgzones. Landelijk onderzoek 23 naar de effecten hiervan wijst uit dat kwetsbare ouderen die in
een woonservicegebied wonen minder snel achteruit gaan en langer zelfstandig blijven wonen. Dat
komt omdat ouderen zich in een dergelijke omgeving geborgen voelen door de nabijheid van zorg en
ondersteuning. Hieruit mag worden afgeleid dat investeren in woonservicegebieden loont.
6.3 Beleidskeuzes
Het meerjarenprogramma wonen, welzijn en zorg wordt in 2015 beëindigd en het gemeentebestuur
staat voor de keuze of en hoe hier een vervolg aan wordt gegeven. Daarbij weegt mee dat er in het
afgelopen decennium veel in de sterrenzones is geïnvesteerd en dat dit beleid (landelijk) bewezen
effectief is.
6.3.1 Handhaving huidige aantal driesterrenzones
Op dit moment is er geen aanleiding om het aantal driesterrenzones in Lelystad verder uit te breiden.
De prognose van de vergrijzing maakt het ook niet aannemelijk dat deze behoefte op korte termijn zal
ontstaan. In de periode tot 2020 neemt immers vooral het aantal jongere ouderen (65-75 jaar) toe en
voor deze doelgroep speelt de nabijheid van zorg en ondersteuning meestal nog geen
doorslaggevende rol. Een eventuele uitbreiding van het aantal driesterrenzones zal daarom naar
verwachting pas na 2020 aan de orde zijn. In de planvorming voor Warande zal hier op worden
geanticipeerd door de voorzieningen en het gelijkvloerse woningaanbod in dit gebied ruimtelijk te
clusteren, zonder dit direct al het stempel ‘sterrenzone’ te geven. Handhaving van het huidige aantal
driesterrenzones sluit ook aan bij de conclusie van hoofdstuk 2 dat het aantal plaatsen voor zorg met
verblijf in Lelystad de komende jaren ongeveer gelijk zal blijven. Dit brengt met zich mee dat sluiting of
uitbreiding van bestaande locaties voor verpleging en verzorging voorlopig niet aan de orde is.
6.3.2 Driesterrenzones primair bestemmen voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
Op korte termijn kan er wel rekening worden gehouden met een toenemende vraag naar beschut
wonen voor ouderen. Hierbij speelt ook mee dat mensen gemiddeld steeds langer leven, waardoor
bestaande woningen in de driesterrenzones minder snel vrijkomen. Het ligt voor de hand om deze
ontwikkeling te faciliteren door verdichting van de bestaande driesterrenzones, of door een beperkte
uitbreiding van de zones in de omliggende schil 24. Wij zullen de ruimtelijke mogelijkheden hiertoe
inventariseren en bouwlocaties in deze zones primair reserveren voor beschut wonen voor ouderen en
lichamelijk gehandicapten.
Verdichting of uitbreiding van bestaande driesterrenzones rondom de Hanzeborg, de Hoven en de
Uiterton vergroot in principe ook het draagvlak voor de zorg- en welzijnsvoorzieningen die hier al
aanwezig zijn en gericht zijn op de genoemde doelgroepen. Op grond van de visie die ten grondslag
ligt aan het meerjarenprogramma 2005-2015, dienen in een driesterrenzone minimaal de volgende
welzijnsfuncties aanwezig te zijn:
1. informatie en advies
2. spreekuur
3. ontmoeting en activiteiten.
In de praktijk biedt alleen Hanzeborg het volledige scala aan voorzieningen, om dat dit complex ook
een multifunctionele accommodatie (MFA) omvat. Het (deels) ontbreken van de informatie-, advies- en
spreekuurfunctie bij De Hoven en De Uiterton wordt gecompenseerd door de mogelijkheid om een
huisbezoek aan te vragen bij het sociaal wijkteam. Een aandachtspunt bij de verdere implementatie
van het Wmo-beleid is te waarborgen dat de doelgroep goed geïnformeerd is over deze mogelijkheid.
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Kwetsbaar en zelfstandig, een onderzoek naar de effecten van woonservicegebieden voor ouderen, Radboud Universiteit Nijmegen,
september 2012
24 Vanwege de veelal beperkte mobiliteit van de doelgroep kan (conform het STAGG-model) de grens worden getrokken bij een afstand
van 100-150 meter rondom het verzorgings- of verpleeghuis dat de kern van de driesterrenzone vormt.
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De aanwezigheid van een algemene ontmoetingsruimte zien we daarentegen als een essentiële
voorwaarde om te kunnen spreken van een volwaardige driesterrenzone. Wij houden de exploitant
van het intramurale zorgcentrum dat de kern van de driesterrenzone vormt primair verantwoordelijk
voor het waarborgen van deze functie. Indien nodig zullen we nader bezien welke ondersteuning we
hierbij kunnen bieden. Het uitgangspunt van het gemeentelijk beleid blijft dat welzijnsfuncties
(waaronder ontmoeting) worden geconcentreerd in de MFA’s, maar we onderkennen dat deze voor
minder mobiele bewoners van de driesterrenzones rondom De Hoven en De Uiterton moeilijk
bereikbaar kunnen zijn. Mede met het oog op onze doelstelling om het gebruik van aangepast vervoer
te beperken, kan het dan wenselijk zijn om in de directe omgeving van deze zorgcentra een algemeen
toegankelijke ontmoetingsruimte te realiseren of te behouden.
6.3.3 Overige doelgroepen spreiden over de stad
Kleinschalige verblijfsvoorzieningen en beschutte woonvormen voor andere doelgroepen
(verstandelijk beperkten, mensen met psychische problematiek) kunnen beter in een andere omgeving
worden gerealiseerd, bijvoorbeeld in de nabijheid van winkelvoorzieningen, MFA’s en
dagbestedingslocaties. Ook hiervoor zullen we de ruimtelijke mogelijkheden nader in kaart brengen.
Deze doelgroepen zijn mobieler, waardoor de afstand tot zorg- en andere voorzieningen minder
relevant is. Daarnaast kan menging met kwetsbare ouderen in één gebied tot acceptatieproblemen
leiden.
6.3.4 Realisatie binnen bebouwde kom en vigerende bestemming
Voor alle doelgroepen geldt dat kleinschalige verblijfsvoorzieningen en beschutte woonvorme n binnen
de bestaande wijken (inclusief Warande) van Lelystad dienen te worden gerealiseerd. Ook deze
keuze is mede ingegeven door de wens om het draagvlak voor de reeds aanwezige voorzieningen te
versterken en het gebruik van aangepast vervoer te beperken. Vestiging in een ‘gewone’ woonwijk
draagt daarnaast ook bij aan normalisatie van de leefsituatie van zorgbehoevende n en daarmee aan
realisatie van de kerndoelstellingen van de Wmo: zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie.
Van dit uitgangspunt kan alleen op basis van zorginhoudelijke argumenten worden afgeweken,
bijvoorbeeld wanneer het een doelgroep betreft die een zeer prikkelarme omgeving nodig heeft. Het i s
aan de initiatiefnemer om het gemeentebestuur van deze noodzaak te overtuigen.
Daarnaast zullen we bij de locatiekeuze voor een bijzondere woonvorm voorrang geven aan locaties
waar deze invulling binnen het vigerende bestemmingsplan past, zodat het aant al vrijstellingen tot een
minimum kan worden beperkt. Hiermee doen we recht aan de door de gemeenteraad vastgestelde
kaders voor de ruimtelijke ontwikkeling van Lelystad. Van dit uitgangspunt zal alleen worden
afgeweken als uit een vergelijking van het programma van eisen met de beschikbare locaties blijkt dat
er geen andere passende locatie beschikbaar is. Dit komt terug in de laatste stap van het
afwegingskader in bijlage 1.
6.4 Vervolg
Het programma wonen, welzijn en zorg 2005-2015 is grotendeels gerealiseerd. De opgave voor de
komende vier jaar is om de bereikte resultaten te verankeren en nieuwe initiatieven zodanig in te
passen dat zij het draagvlak voor de reeds aanwezige (concentraties van) zorg- en
welzijnsvoorzieningen versterken. Hiervoor is niet langer een apart programma nodig. In plaats
daarvan wordt de doorontwikkeling van de sterrenzones geïntegreerd in het Wmo-beleid, en daarmee
in de reguliere werkzaamheden van de afdeling Beleid.
Eerder in dit hoofdstuk is geconstateerd dat, dankzij de realisatie van een MFA in elk stadsdeel, heel
Lelystad in feite al een tweesterrenzone is. De aanvullende opgave voor de driesterrenzones verschilt:
de Hanzeborg is helemaal compleet, terwijl vooral bij De Hoven het behoud van de ontmoetingsfunctie
een aandachtspunt is. De Uiterton zit hier tussenin. Dit pleit voor een meer gedifferentieerd beleid. Met
het oog daarop zullen we in het vervolg niet meer spreken over driesterrenzones maar het meer
algemene begrip woonzorgzones hanteren.
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7. Sturingsmodel
Uit de voorgaande hoofdstukken komt voor de periode 2016-2020 samengevat de volgende opgave
naar voren voor wonen, welzijn en zorg in Lelystad:
1. handhaving van het huidige aantal plaatsen voor zorg met verblijf en kritische beoordeling van
initiatieven voor kleinschalig verblijf o.b.v. PGB-financiering;
2. handhaving van het huidige aantal plaatsen voor beschermd wonen met verblijf, op termijn
eventueel doorvoeren van scheiden van wonen en zorg;
3. individuele beoordeling van initiatieven voor beschut wonen aan de hand van het afwegingskader
in bijlage 1;
4. aanpassing van reguliere woningen en wooncomplexen;
5. handhaving en waar nodig versterking van de huidige woonzorgzones rondom De Hoven,
De Uiterton en Hanzeborg, en ruimtelijke clustering van voorzieningen en gelijkvloers wonen in
Warande met het oog op de mogelijke realisatie van een woonzorgzone na 2020.
7.1 Bestuurlijke visie
Uitgangspunt voor de wijze waarop wij onze rol bij de realisatie van deze opgave willen invullen, is de
bestuurlijke visie zoals verwoord in het raadsprogramma 2014-2018. De kern hiervan is dat de
gemeente zich opstelt als partner van burgers en maatschappelijke organisaties binnen een
participerende samenleving. In het raadsprogramma wordt hierover het volgende gezegd:
“We gaan uit van zelfredzame inwoners die weten wat goed voor ze is. Als gemeentebestuur willen we
veel meer gebruik maken van de kracht van de samenleving en daarmee energie vrijmaken en nieuwe
ideeën ophalen. Daarbij leveren we meer maatwerk in plaats van blauwdrukken en letten we scherp
op hen die minder zelfredzaam zijn. We stellen daarbij weliswaar kaders, maar bieden vooral ruimte
voor ontwikkelingen die de samenleving zelf doormaakt of wil doormaken.”
In relatie tot de opgave voor wonen, welzijn en zorg is een belangrijke richtinggevende uitspraak uit
het raadsprogramma dat “voorop staat dat iedereen verzekerd is van noodzakelijke hulp en -waar
nodig- van ondersteuning. (…) Voor mensen die buiten de boot vallen, kent Lelystad een adequaat
vangnet.”
7.2 Rollen van de gemeente
In het sociaal domein wil Lelystad zich ontwikkelen tot een regiegemeente die stuurt op hoofdlijnen.
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van gemeentelijke taken zal zoveel mogelijk worden
neergelegd bij burgers en partijen in het veld 25.
Voor algemene voorzieningen zoals het welzijnswerk en voor maatwerkvoorzieningen zoals
woningaanpassingen vervult de gemeente op grond van de Wmo de rol van opdrachtgever. De door
de gemeente gecontracteerde zorg- en welzijnsorganisaties zorgen voor een breed aanbod van
voorzieningen in hun werkgebied. Via de sociale wijkteams wordt de inzet van deze voorzieningen
afgestemd met de inzet van verzekerde zorg, waar de gemeente niet direct bij betrokken is.
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Bij de realisatie van reguliere woningen, bijzondere woonvormen en verblijfsvoorzieningen speelt de
gemeente een faciliterende rol. Het opdrachtgeverschap ligt hier bij andere partijen. Het speelveld van
ontwikkelaars wordt begrensd door het ruimtelijk beleid van de gemeente, waarbinnen het
bestemmingsplan het centrale sturingsinstrument is. De woonvisie vormt de basis voor het maken van
prestatieafspraken (Lokaal Akkoord) met Centrada.
7.3 Sturen op realisatie van wonen met welzijn en zorg in Lelystad
Initiatieven op het gebied van wonen, welzijn en zorg zijn vrijwel altijd direct uit de (lokale)
samenleving afkomstig. Burgers, hulpverleners en zorgaanbieders signaleren een behoefte en
ontwikkelen een concept dat hierin kan voorzien. In de bestuurlijke visie stellen we ruimte te willen
bieden voor ontwikkelingen die de samenleving zelf doormaakt of wil doormaken. Hierbij past dat
initiatieven vanuit de samenleving welwillend worden bekeken en zoveel mogelijk worden
gefaciliteerd. Dit geldt niet alleen voor bijzondere woonvormen, maar bijvoorbeeld ook voor
welzijnsvoorzieningen.
De bestuurlijke visie leidt daarmee tot een “ja, mits…” beleid, waarbij het woord mits verwijst naar de
criteria uit het afwegingskader in bijlage 1. In het verlengde hiervan kunnen argumenten om geen
medewerking te verlenen aan een initiatief zijn dat:
a. het college onvoldoende overtuigd is van de meerwaarde van dit initiatief voor de Lelystadse
bevolking (onvoldoende lokale behoefte);
b. het initiatief het draagvlak voor bestaande zorg- of welzijnsvoorzieningen in Lelystad ondermijnt
(ongewenste concurrentie);
c. het initiatief strijdig is met het door de gemeenteraad vastgestelde woon- Wmo- en/of ruimtelijk
beleid;
d. het initiatief een extra beslag legt op lokale middelen zonder dat hier (op termijn) duidelijke baten
tegenover staan.
Overigens geldt dat als de beoogde ontwikkeling binnen het vigerende bestemmingsplan past en de
gemeente geen rol speelt bij de financiering van de voorziening, er in principe ook geen grond is om
de ontwikkeling tegen te houden.
7.4 Afwegingskader
Uit het voorgaande vloeit voort dat bij elk initiatief op het gebied van wonen, welzijn en zorg een
individuele afweging moet worden gemaakt om dit al dan niet te faciliteren. Uitgaande van de
bestuurlijke visie geldt hierbij dat het gemeentebestuur meewerkt aan een initiatief mits voldaan wordt
aan een aantal voorwaarden. Het blijft te allen tijde een bestuurlijke keuze waarvoor geen harde
criteria bestaan.
Bij het wegen van nieuwe initiatieven op het gebied van wonen, welzijn en zorg dient het
afwegingskader in bijlage 1 als hulpmiddel. Hierbij geldt dat vraag 1 primair door de initiatiefnemer
moeten worden beantwoord. Het is aan hem of haar om het gemeentebestuur te overtuigen van de
toegevoegde waarde van het initiatief en om een eventueel beroep op gemeentelijke middelen te
onderbouwen.
De vragen 2 t/m 6 worden door de ambtelijke organisatie beantwoord in een integraal advies aan
burgemeester en wethouders, waarin tot uitdrukking komt waarom de gemeente het initiatief zou
moeten ondersteunen of tegenhouden. Eventueel kunnen hier randvoorwaarden aan worden
verbonden, zoals een consultatie van omwonenden voorafgaand aan de besluitvorming. Aan de hand
van dit advies (en het daarop gebaseerde collegebesluit) kunnen vervolgens de ruimtelijke procedures
in gang worden gezet die realisatie van het initiatief mogelijk maken.
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7.5 Tot slot
In de voorgaande hoofdstukken is een inventarisatie gemaakt van recente ontwikkelingen op het
gebied van wonen, welzijn en zorg en is getracht hieruit trends af te leiden voor de nabije toekomst.
Het beeld dat uit deze analyse ontstaat is dat er - voortvloeiend uit de vergrijzing en de
extramuralisering van de zorg - een beperkte opgave ligt voor aanpassing van de bestaande
woningvoorraad en realisatie van beschutte woonvormen. In lijn met de bestuurlijke visie stellen we
ons open voor lokale initiatieven op dit gebied en zullen we op basis van het afwegingskader bepalen
of we deze willen faciliteren.
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Bijlage 1

Afwegingskader
voor initiatieven op het gebied van wonen, welzijn en zorg

1. Is het initiatief primair gericht op een lokale behoefte waarin nog niet of
onvoldoende wordt voorzien?
Dit kan bijvoorbeeld blijken uit marktonderzoek, informatie van de zorgverzekeraar of uit
ingezamelde handtekeningen. Wanneer het streven is om een alternatief te bieden voor
bestaande voorzieningen in Lelystad, moet worden gemotiveerd waarom deze
voorzieningen niet adequaat zouden zijn. Daarbij geldt dat het initiatief geen bedreiging mag
vormen voor bestaande voorzieningen, in het bijzonder de intramurale voorzieningen in de
sector verpleging en verzorging (Hoven, Uiterton en Hanzeborg) die behalve aan hun
eigen bewoners ook ‘beschutting’ bieden aan zelfstandig wonende ouderen in de directe
omgeving. Dit laat onverlet dat nieuwe, innovatieve ontwikkelingen die aansluiten bij de lokale
behoefte, op hun merites beoordeeld zullen worden.

2. Draagt het initiatief bij aan realisatie van de doelstellingen van de woonvisie?
Hierbij kan specifiek worden gedacht aan de uitvoering van het Lokaal Akkoord met Centrada.

3. Sluit het initiatief aan bij het lokaal sociaal beleid, in het bijzonder het Wmo
beleid?
De centrale vraag hierbij is of (en wat) het initiatief bijdraagt aan versterking van de basis, zodat
zorgbehoevenden, mantelzorgers en vrijwilligers minder afhankelijk worden van professionele
ondersteuning en maatwerkvoorzieningen? Specifieke aandachtspunten zijn de bijdrage van het
initiatief aan de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van kwetsbare personen en
het draagvlak voor (welzijns)voorzieningen in de buurt.

4. Sluit het initiatief aan bij het beleid voor de sterrenzones?
Levert het initiatief een bijdrage aan behoud of versterking van de huidige woonzorgzones
rondom De Hoven, De Uiterton en Hanzeborg?

5. Legt het initiatief een extra beslag op lokale middelen in het algemeen en
middelen voor uitvoering van de Wmo in het bijzonder?
Het gaat om extra uitgaven die er zonder dit initiatief niet zouden zijn geweest, niet om een
verschuiving van uitgaven voor mensen die bijvoorbeeld zelfstandig wonen en naar een
beschutte woonvorm verhuizen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een toenemend beroep op
aangepast vervoer doordat zorgbehoevenden zich betrekkelijk ver van de voorzieningen
vestigen die (mede) voor hen zijn bedoeld.

6. Past het initiatief binnen het vastgestelde ruimtelijk beleid, in het bijzonder het
bestemmingsplan?
Zo nee: a. is er een andere passende locatie te vinden?
b. zijn er (vanuit het vastgestelde beleid) argumenten om medewerking te verlenen aan
vrijstelling?
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