INTENTIEVERKLARING
UITVOERINGSPROGRAMMA WONEN, WELZIJN EN ZORG
2005-2015
GEMEENTE SIMPELVELD
AFGESLOTEN OP 14 APRIL 2005

I.

Partijen.

Partijen:
• Burgemeester en Wethouders van de gemeente Simpelveld, te dezen
vertegenwoordigd door wethouder W.P.E. Weijers;
• Woningstichting Simpelveld, te dezen vertegenwoordigd door de heer drs. J.M.B.W.
Evers;
• Woningstichting Vitalis, te dezen vertegenwoordigd de heer N. Muller;
• Zorggroep Meander OZL, te dezen vertegenwoordigd door de heer drs. J.H. Meijerink;
• ZorggroepThuis / Thuiszorg OZL, te dezen vertegenwoordigd door dhr. E. Breukers;
• Stichting St. Anna, te dezen vertegenwoordigd door de heer C.G.M. Diemel;
• Mondriaan Zorggroep, te dezen vertegenwoordigd door de heer W. Zillen;
• Stichting Welzijnswerk voor Ouderen Bocholtz / Simpelveld, te dezen vertegenwoordigd
door de heer J.A.M. Windt;
• Stichting Seniorenraad Simpelveld, te dezen vertegenwoordigd door de heer A.
Raaijmakers;
• Stichting Platform Gemeentelijk Gehandicaptenbeleid Simpelveld / Bocholtz, te dezen
vertegenwoordigd door de heer J. Van der Werf;
• KBO Simpelveld / Bocholtz, te dezen vertegenwoordigd door de heer L. Leerssen.

II.

Overwegingen.

De volgende overwegingen zijn van belang.
1. De partijen hebben gezamenlijk het “Uitvoeringsprogramma Wonen-Welzijn-Zorg 20052015” opgesteld (zie ook II, lid 3), verder te noemen het Uitvoeringsprogramma.
Het Uitvoeringsprogramma biedt inzicht in de discrepantie tussen vraag naar en aanbod
van wonen, welzijn en zorg in de gemeente Simpelveld voor de doelgroepen ouderen
en kwetsbare burgers. In het Uitvoeringsprogramma is een gezamenlijke visie op
wonen, welzijn en zorg en een actiepuntenlijst opgenomen om deze discrepantie te
doen verminderen in de periode tot 2015.

1
“Intentieverklaring Uitvoeringsprogramma Wonen-Welzijn-Zorg 2005-2015”

14 april 2005

2. De door de partijen onderschreven fricties omvat de volgende hoofdlijnen.
¾ Het aanbod van zorgwoningen en levensloopbestendige woningen bevindt zich
reeds op het niveau voor 2015 over de totale gemeente bekeken.
¾ Voor wat betreft de kern Bocholtz is geconcludeerd dat hier een te kort aan zowel
levensloopbestendige woningen als zorgwoningen in 2015 zal bestaan.
¾ Het voorzieningenniveau in Bocholtz is lager dan in Simpelveld, met name met
betrekking tot winkels (leegloop).
¾ Met betrekking tot het welzijn zal de gemeentelijke overheid meer sturend moeten
optreden en daar waar nodig de regierol vervullen
¾ Er is te weinig inzicht in de vraag, en dat geldt met name op het gebied van welzijn
en welzijnszorg.
¾ Het aanbod van zorg- en dienstverlening moet goed aansluiten op de vraag
¾ Landelijke ontwikkelingen op het gebied van welzijn en zorg dienen vertaald te
worden naar de lokale situatie
¾ In de kern Simpelveld bestaat nog geen concreet plan omtrent het concept
“Gezondheidscentrum”
Op basis van de geanalyseerde fricties zijn de volgende strategische actiepunten
geformuleerd die moeten bijdragen aan het oplossen van deze fricties, zowel op korte- als
ook middellange termijn.
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Wijkzorgcentrum Simpelveld
Centrumplan
Voorzieningenniveau Bocholtz
Versterken samenwerking en communicatie
Loketfunctie
Wijkzorgsteunpunt Bocholtz
Professionalisering ouderenwerk
Woningaanbod kernen Simpelveld en Bocholtz
Toewijzingsbeleid
Opzetten WWZ-netwerk
Buurtschappen

3. Het Uitvoeringsprogramma is opgesteld door een gemeentelijke klankgroep waarin
vertegenwoordigd zijn: gemeente, zorgvragers, aanbieders van zorg en welzijn en
woningcorporaties.
4. Met het afsluiten van de intentieverklaring brengen de partijen tot uitdrukking dat zij zich
zullen gaan inspannen om het Uitvoeringsprogramma daadwerkelijk tot uitvoering te
brengen.
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III.

Intentie.

1. De partijen spreken de intentie uit om, rekening houdend met ieders taken,
verantwoordelijkheden, bevoegdheden en mogelijkheden, gezamenlijk het
Uitvoeringsprogramma daadwerkelijk uit te voeren.
2. Het Uitvoeringsprogramma is voor de partijen voor de komende jaren een
richtinggevend kader voor het realiseren van de samenhang tussen wonen, welzijn en
zorg in buurten en kernen van de gemeente voor de doelgroepen.
3. De uitvoering krijgt in de periode tot 2015 gestalte, onder regie van de gemeente
Simpelveld.
4. De voortgang in de uitvoering door partijen van het Uitvoeringsprogramma wordt
gemonitord. Deze monitoring vindt twee maal per jaar plaats en partijen zullen
tenminste:
• de stand van zaken weergeven met betrekking tot de gemaakte afspraken ten aanzien
van het realiseren van voorzieningen en diensten op het gebied van wonen, welzijn en
zorg;
• vaststellen hoe deze stand van zaken zich verhoudt tot de gemaakte afspraken;
• de knelpunten benoemen die ten grondslag liggen aan het niet realiseren van de
gemaakte afspraken en zoeken naar oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten;
• beoordelen of de resultaten van de monitoring vanwege gewijzigde omstandigheden
en/of voortschrijdend inzicht aanleiding vormen om het Uitvoeringsprogramma bij te
stellen (zie ook III, lid 5).
Partijen maken over de monitoring verdere concrete afspraken in de projectgroep en
worden vastgesteld in de stuurgroep.
5. In de komende tijd kan, mede op basis van de resultaten van de monitoring, blijken dat
het Uitvoeringsprogramma bijstelling behoeft en/of op onderdelen afgeweken moet
worden van het Uitvoeringsprogramma.
Als een dergelijke afwijking van structurele betekenis is, vergt dit hernieuwd overleg in
de projectgroep en stuurgroep.
Afwijkingen van structurele betekenis worden tijdig aan de gemeente gemeld, waarna
de gemeente het initiatief neemt tot het beleggen van een overlegbijeenkomst en de
resultaten van dat overleg voorlegt aan de stuurgroep.
In geval van bijstelling van het Uitvoeringsprogramma neemt de projectgroep daartoe
het initiatief en wordt dit ter besluitvorming voorgelegd aan de stuurgroep.
6. Naast de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma zullen de partijen dientengevolge
ook andere zorggerelateerde thema's met elkaar bespreken.
Het “Uitvoeringsprogramma Wonen-Welzijn-Zorg 2005-2015” maakt integraal onderdeel uit
van deze intentieverklaring.
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IV.

Ondertekening.

Deze intentieverklaring is afgesloten op 14 april 2005 in de gemeente Simpelveld door :

Gemeente Simpelveld

Mondriaan Zorggroep

Wethouder W.P.E. Weijers

De heer W. Zillen

Woningstichting Simpelveld

Stichting Welzijnswerk voor Ouderen
Bocholtz / Simpelveld

De heer drs. J.M.B.W. Evers

De heer J.A.M. Windt

Woningstichting Vitalis

Stichting Seniorenraad Simpelveld

De heer N. Muller

De heer A. Raaijmakers

Zorggroep Meander OZL

Stichting Platform Gemeentelijk
Gehandicaptenbeleid Simpelveld /
Bocholtz

De heer drs. J.H. Meijerink

De heer J. Van der Werf

ZorggroepThuis / Thuiszorg OZL

KBO Simpelveld / Bocholtz

De heer E. Breukers

De heer L. Leerssen

Stichting St. Anna

De heer C.G.M. Diemel
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