Krimpen aan den IJssel, 6 juni 2011

Betreft: advies programma woonservice Krimpen aan den IJssel, 2011-2012
Het seniorenplatform heeft in zijn vergadering van 31 mei jl. het programma Woonservice
Krimpen aan den IJssel 2011-2112, zoals vastgesteld door de programmagroep en het
Algemeen bestuur, besproken.
Het platform constateert dat het programma een goed overzicht biedt van de voortgang
van het meerjarenprogramma woonservice (voorheen programma woonzorgzonering
genaamd) en de activiteiten voor de periode 2011-2012.
Het platform heeft besloten een positief advies af te geven voor dit programma.
Speciale aandacht vraagt het platform van de uitvoerende partijen voor:
1. completering van de registratie van het aantal geschikte en integraal
toegankelijke woningen door klassering van de koopwoningen/appartementen.
Door het ontbreken van deze classificatie voor de koopwoningen ontbreekt een
betrouwbaar overzicht van het uiteindelijke ‘tekort’ aan geschikte en integraal
toegankelijke woningen/appartementen per 1 januari 2020.(pag. 11 en 12 rapport)
2. Een heldere en nadere definiëring van het begrip vertrouwd wonen.
In het rapport komt onvoldoende tot uiting wat onder vertrouwd wonen wordt
verstaan en wat de invloed daarvan is op andere vormen van wonen/zorg.
Aanbevolen wordt in de communicatie en verdere voortgangsrapportages hieraan
meer aandacht te besteden. Dit, tegen de achtergrond dat vertrouwd wonen in
belangrijke mate als een goed alternatief wordt geoordeeld voor vormen van
verzorgd wonen.
3. Integrale aanpak van wijkschouwen.
Het platform wil nadrukkelijk het belang onderstrepen dat wijkschouwen als een
integraal onderdeel wordt meegenomen in de formele informatie- en
inspraakprocedures vanuit de gemeente ten behoeve van activiteiten, die de directe
woonomgeving van burgers raken.
4. Communicatie.
Het platform wil het belang van transparante informatie en eenduidige
communicatie naar de burgers over het programma woonservice onderstrepen en
wil daaraan naar vermogen een bijdrage leveren. Echter zal meer aandacht nodig
zijn vanuit de gemeente om de communicatie naar alle inwoners van Krimpen aan
den IJssel te verzorgen, wat essentieel is vanuit de gedachte aan een zorgzame
samenleving.

Namens Seniorenplatform,

Ger van der Kruijt, voorzitter
Thom Bakker, secretaris

