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datum/11 september 2015 

Onze referentie: 
ParRaad / U / 015 / 004 

 

Uw kenmerk: 

Zaaknummer 177042 

 

Onderwerp: 

Voorliggende voorzieningen voor ouderen m.b.t. dagopvang en aangepaste woningen in de kern Montfoort 

 

Geachte Hr. Vlaar, vooraf wil de Participatieraad graag een signaal afgeven: 

 

Inleiding: 

Wederom werden leden van onze raad aanwezig bij het forum Samenleving van 1 september geconfronteerd met 

de vraag, waarom er geen advies was afgegeven omtrent bovenstaand onderwerp. Helaas waren wij niet op de 

hoogte gesteld, c.q. geïnformeerd over dit raadsvoorstel. Hierdoor heeft de voltallige raad niet intern, maar ook 

niet met de desbetreffende beleidsambtenaar over de casus kunnen overleggen. Daarom is dit advies dan ook 

gebaseerd op de inbreng van individuele leden, daar een extra vergadering, vanwege agenda technische redenen 

niet tot de mogelijkheid behoort. Wij verzoeken u dringend, om hier in de toekomst rekening mee te houden, 

zodat een gedegen advies volgens de normale procedure kan worden afgegeven. 
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Overwegingen: 
 
Bloesenhof 

Het uitbreiden van de bestaande woongroep van de Bloesemhof van 6 bewoners naar 8 bewoners is in 

overeenstemming met de huidige en toekomstige vraag naar woonvoorzieningen voor dementerende ouderen. 

Het bouwen van een klein appartement in de Bloesem hof voor respijt-zorg/crisisopvang sluit aan bij de door ons 

eerder uitgebracht advies inzake mantelzorgondersteuning. Door het beschikbaar hebben van een dergelijke 

voorziening kan de mantelzorger de dagelijkse taken in voorkomende situaties tijdelijk overdragen aan 

professionals. De professionele zorg is al aanwezig voor de woonvoorziening van de acht bewoners. De respijt 

/crisisopvang kan aanpalend gebruik maken van de voorzieningen en de capaciteit die in de Bloesem hof al 

aanwezig is. 

Antonius hof 
 
De twee bestaande appartementen voor zelfstandig wonen worden gereserveerd als voorliggende voorziening ten 

behoeve van zelfstandig wonende ouderen. Als het aanpassen van de bestaande woning, als gevolg van de 

(lichamelijke) beperking, dermate hoge kosten met zich meebrengen, kan een  verhuisoptie naar een al bestaande 

(aangepaste) woning als voorliggende voorziening worden aangeboden. Deze voorliggende voorziening voorkomt 

dat ingrijpende verbouwingen aan woningen  

worden uitgevoerd die doorgaans alleen een toegevoegde waarde hebben voor de bewoner(s) met een beperking 

en geen meerwaarde hebben voor de woning in de markt. Vaak worden deze voorzieningen weer teniet gedaan na 

het verlaten van de woning. De verhuisoptie is dan ook een goed alternatief in voorkomende situaties en voorkomt 

daarmee kapitaalvernietiging. 

Hierbij het advies van de Participatieraad: 

 

Advies: 

De Participatieraad kan zich volledig vinden in het voorstel, zoals verwoord in het raadsvoorstel. Wij zijn zeer 

content met het feit, dat ondanks diverse forse bezuinigingen in het sociale domein, het college gezamenlijk met 

de Stichting Rijnhoven wil komen tot uitbreiding van de verpleegzorg, een appartement voor respijtzorg en 

verplaatsing en verruiming van de dagopvang. Wel plaatsen wij een aantal kanttekeningen bij het voorgestelde 

plan: 

 

Kanttekeningen: 

U stelt de raad voor om de eenmalige bijdrage van €150.000 te halen uit de onderbesteding van het WMO budget. 

- Onze zorg is gelegen in het feit dat de SWOM nog “onder constructie” is, m.a.w. zij zijn nog steeds bezig  

om te komen tot een verdere professionalisering op haar gehele werkgebied. Dit betreft o.a. versterking 

van de personele staf en opwaardering van de ICT systemen. Wij verzoeken u daarom hiermee terdege 

rekening te houden, mocht de onder uitputting uitmonden in een forse overschrijding bij de SWOM. 

- De 2de kanttekening die wij willen maken is de combinatie van dagopvang te combineren met het “Doe 

Mee” huis van de SWOM. Ons is gebleken tijdens het forum, dat hier 2 separate organen naast elkaar 

werkzaam zijn. Wij adviseren hierin om te komen tot één persoon die verantwoordelijk is voor beide 

gremia. Waar deze verantwoordelijkheid wordt neergelegd, is voor ons van minder belang. 
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- Wij verzoeken u tevens om tijdens de verbouwingsactiviteiten voldoende rekening te houden met de 

huidige bewoners en de overlast tot een minimum te beperken, of anders passende maatregelen te nemen. 

 

Tot zover onze reactie op het voorliggende voorstel. Wij wensen de raad en het college veel wijsheid met dit 

voornemen en hopen op een spoedige realisatie, 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de werkgroep Zorg & Wonen 

Els Wentzel 

Wout Ruberg 

Aad van der Veen 

 

 

 


