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College van burgemeester en wethouders 
Gemeente Dronten 
Postbus 100 
8250 AC  DRONTEN 
 
 
 
Onderwerp:   Ongevraagd advies naar aanleiding rapport Wonen met Zorg 
Datum:  07 april 2022 
Uw kenmerk:  - 
Ons kenmerk:  2204lf01 
 
 
Geacht college, 
 
De ASD is betrokken geweest bij de gesprekken die, voorafgaande aan de opstelling van 
het rapport Wonen met Zorg, door bureau Companen zijn gehouden. 
Naar aanleiding van het uitgebrachte rapport Wonen met Zorg willen we in dit 
ongevraagde advies graag extra aandacht vragen voor de volgende zaken: 
Met name vinden we het genoemde oplopende tekort in diverse woonvormen voor 
ouderen zorgelijk. Het gaat daarbij onder andere om de woonvormen geclusterd, 
afgestemd op een psychogeriatrische zorgvraag en 24-uurszorg bij somatische klachten. 
Eén van eisen in het rapport waaraan een woning moet voldoen om levensloopgeschikt te 
zijn is dat deze gasloos moet zijn. Wij kunnen ons voorstellen dat deze voorwaarde in de 
meeste wijken van de gemeente Dronten voor een extra uitdaging zorgt. 
Er is te lezen dat er behoefte is aan vernieuwende woonconcepten waarbij jongeren of 
mantelzorgers betrokken worden. Zo is er volgens het rapport in Dronten ook behoefte 
aan een woonvorm voor oudere stellen waarbij één van de twee een ontwikkelende 
zorgvraag heeft. Tegelijkertijd geven zorgaanbieders het signaal dat zorg aan huis in 
geclusterde woonvormen efficiënter is.  
Wij adviseren u om snel te anticiperen op bovenstaande punten. Tijdens de bijeenkomsten 
vooraf is door ons al meegegeven om hierin samenwerking te zoeken met de lokale 
makelaars. Niet alleen omdat de gegevens mede het aanbod aan koopwoningen 
betreffen, maar ook om mogelijke gegevensuitwisseling tot stand te brengen. 
 
Aan de hand van het rapport Wonen met Zorg komt naar voren wat de woonbehoefte is 
van de meest kwetsbare doelgroepen in onze gemeente, waaronder maatschappelijke 
opvang en beschermd wonen. In het rapport wordt de toenemende druk op het aantal 
betaalbare sociale huurwoningen benoemd voor onder andere kwetsbare doelgroepen, 
inwoners met lage inkomens en statushouders.  
Wij maken ons ernstige zorgen of er voldaan kan worden aan de vraag zoals omschreven 
in het rapport. De gemeente Dronten kan wat ons betreft sneller en meer actiegericht 
handelen op initiatieven die bijdragen aan het oplossen van het woonprobleem van 
kwetsbare doelgroepen.  
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Gezien de toenemende inflatie, de stijgende tekorten aan grondstoffen en het tekort aan 
arbeidskrachten in de uitvoering zien wij op korte termijn een somber toekomstbeeld. Als 
daarnaast procedures en beslissingen worden uitgesteld is dat beeld een doemscenario.  
 
Specifiek is er in het rapport aandacht voor de groep mantelzorgers, waarbij deze 
doelgroep aangeeft ondersteuning nodig te hebben in de vorm van respijtzorg aan huis. 
De aanbeveling van Companen is om de mogelijkheden voor respijtzorg breder bekend te 
maken en verder uit te kristalliseren. Wij adviseren u dan ook om de mogelijkheden op dit 
vlak uit te werken.  
 
Aansluitend wordt er gesproken over ontmoetingsruimten. Wij zijn het eens met de 
zorgaanbieders dat een toegankelijke ontmoetingsplek voor mensen met en zonder 
zorgvraag in combinatie met activiteiten en voorzieningen in de buurt niet alleen voordelen 
biedt als het gaat om het waarborgen van sociale veiligheid, maar onder andere ook bij het 
vroegtijdig signaleren van behoefte aan zorg. Dit is vooral van toepassing voor mensen 
van wie het eigen netwerk vaak erg klein is of ontbreekt. Wij achten dit van toepassing op 
alle genoemde (kwetsbare) doelgroepen. Als we daarbij meenemen dat het aantal (ook 
financieel) laagdrempelige ontmoetingsplekken schaarser wordt in de gemeente Dronten 
kunnen we niet anders dan adviseren om te kijken naar mogelijkheden om deze uit te 
breiden en zo evenwichtig mogelijk te verdelen over de diverse wijken in de gemeente 
Dronten. 
 
Op bladzijde 48 van het rapport is onder meer het volgende te lezen:  
De gemeente Dronten geeft aan dat de vraag naar Maatschappelijke Opvang (MO) vanuit 
Dronten zelf beperkt is en dat deze woningen op dit moment worden gebruikt voor de 
opvang van mensen van buiten de regio. Tevens zijn er mogelijkheden (2 plekken) voor 
tijdelijke opvang bij Kwintes en de Shekinah kerk, waar het huidige aanbod in stand 
gehouden zal worden.  
Om een goed beeld van de actuele vraagdruk te krijgen moet er naast het huidige aantal 
plekken (vraag die wordt voorzien) een goed beeld komen van de wachtlijsten (vraag die 
niet wordt voorzien). De gemeente geeft aan dat er de afgelopen jaren geen wachtlijsten 
zijn bijgehouden voor toegang tot MO. 
Al eerder is door de crisisopvang in Dronten in een gesprek zorg geuit over het aantal 
aanvragen voor noodopvang dat zij regelmatig ontvangen en het feit dat zij zeer 
moeizaam contact krijgen bij hulpvragen.  
De crisisopvang is destijds gestart als een particulier initiatief. Later is dat overgegaan in 
een interkerkelijke stichting “Gasthuis Shalom”. Vervolgens heeft Shekinah in 
samenwerking met OFW een crisisopvang in de gemeente Dronten gerealiseerd voor 
gezinnen die op straat dreigen te komen staan, waarbij ook één van de auteurs van dit 
rapport betrokken is geweest. Het initiatief wordt in breed diaconaal verband gedragen.  
Al een aantal jaren trekken de diaconieën van Shekinah en de PG (Protestantse 
Gemeente) Dronten samen op in het beheer en de exploitatie van de crisisopvang in 
Dronten. Sinds het verdwijnen van het interventieteam en de doorzettingsmacht die zij 
hadden loopt de crisisopvang tegen het feit aan dat er geen coördinatie is vanuit de 
gemeente Dronten.  
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Los van de kennis, betrokkenheid en kunde van de betrokken medewerkers van gemeente 
en externe organisaties blijkt dat het steeds spaak loopt in de uitvoering door diezelfde 
partijen. Zaken worden niet opgepakt of verantwoordelijkheid wordt afgewezen en 
trajecten gaan traag. Er is dan ook dringend behoefte aan coördinatie van hulpvragen 
waar meerdere partijen of domeinen bij betrokken zijn om te voorkomen dat er situaties 
ontstaan waarbij soms 12 hulpverleners in een gezin betrokken zijn. De opdeling van 
Dronten in wijken binnen de hulpverlening maakt dat er veel wisselingen zijn in 
hulpverleners op het moment dat mensen binnen Dronten moeten verhuizen. Als gevolg 
van het ontbreken van een aanspreekpunt en coördinatie binnen de gemeente Dronten 
heeft de crisisopvang op dit moment nog een bedrag van een debiteur openstaan. 
Met het vooruitzicht dat de huidige woning voor tijdelijke opvang plaats moet maken voor 
nieuwbouw is er een nieuwe locatie uitgezocht. Daarbij is goed samengewerkt en rekening 
gehouden met veel zaken, echter de uitkomst is dat de totale woonoppervlakte kleiner is 
geworden waardoor het niet meer mogelijk is dit op te splitsen in twee compartimenten. 
Voor de wat grotere gezinnen is de nieuwe locatie aan de kleine kant/te klein. In dat 
opzicht wordt het huidige aanbod daarmee niet in stand gehouden. 
In het rapport staat dat de gemeente Dronten geen wachtlijsten bijhoudt. De crisisopvang 
doet dat wel en heeft dat al die tijd gedaan, compleet met onder andere de reden van het 
verzoek, de aanvrager, gezinssamenstelling, toe- of afwijzing van het verzoek en of het 
binnen- (OFW is betrokken en garandeert een woning na plaatsing) of buitencirkel (het is 
kortdurend of directe plaatsing is mogelijk) betreft. 
Dit overzicht is geanonimiseerd bijgevoegd in een bijlage. 
Omdat de crisisopvang werkt zoals ze nu doen, is het een spoor naast dat wat de 
gemeente doet en daarmee een kwetsbare zaak. Het is mooi dat de uitvoering zoals die 
nu loopt wordt opgepakt door de crisisopvang, maar de eindverantwoordelijkheid hoort 
naar onze mening bij de gemeente te liggen. Door samenwerking en regie kan de 
gemeente geld en mensen vrij maken voor de (begeleiding van de) crisisopvang door 
middel van beleid. Wij adviseren dan ook een samenwerkingsvorm te vinden waarbij 
continuïteit van de crisisopvang gewaarborgd is en waarbij de gemeente op de hoogte is 
van de problematiek zodat er adequaat hulp geboden kan worden waar nodig. 
 
Wij hopen dat u deze adviezen, alsook de overige uitkomsten van het rapport meeneemt 
in de opzet en de uitvoering van het beleid.  
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van de ASD Dronten, 
 
 
 
Lia Flipse, ambtelijk secretaris ASD Dronten 
 
 
Bijlage: Bestand met overzicht crisisopvang. 
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