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Met veel interesse hebben leden van het bestuur en directie van Stichting Welzijn
Midden-Delfland (SWMD) het concept Woonvisie 2010 - 2025 gelezen.
Stichting Welzijn Midden-Delfland vervult een rol binnen Midden-Delfland, wij
ondersteunen mensen om zo lang als mogelijk zelfstandig te blijven functioneren.
Naar aanleiding van het concept van de woonvisie 2010 - 2025 willen wij graag nog
reageren op een aantal punten.
Allereerst pleiten wij voor oprichting van een commissie Wonen-Zorg-Welzijn (WZW)
binnen onze gemeente. Indeze overlegvorm kunnen medewerkers van onder meer
Wonen Midden-Delfland, Pieter van Foreest, Careyn, Gemeente Midden-Delfland en
Stichting Welzijn Midden-Delfland participeren. De commissie kan het bestaande
aanbod aan voorzieningen evalueren, knelpunten signaleren, een voorstel doen voor
nieuwe diensten en voorzieningen, etc.
Het valt ons op dat in tabel 4-1, bij het huidig aanbod "wonen met zorg", een aantal
woningen niet is opgenomen. De woningen van Korpershoek in Schipluiden worden
niet vermeld. Terwijl het aanbod van activiteiten en voorzieningen daar vergelijkbaar
is met de woningen in Kickerthoek en Singelhof.
Daarnaast zijn de woningen in Maaslanddie bij Singelhof behoren, het Dijkhuis en
het Pluspunt, niet in het overzicht opgenomen. Dit is van invloed op het totale
aanbod. Wij pleiten voor eenduidigheid, namelijk dat alle woningen van Kickerthoek,
Korpershoek en Singelhof worden vermeld onder "wonen met zorg".
Diverse malen wordt gesproken over de wens om een klussendienst op te zetten.
Echter, deze mogelijkheid bestaat al. Er is een klussendienst opgenomen in het
keuzepakket van Careyn, evenals een tuinonderhoudsdienst, Ledenvan'Careyn
krijgen hier korting op. Mensen die geen lid zijn kunnen er ook gebruik van maken,
maar zij betalen iets meer. Naar onze mening is het niet noodzakelijk om binnen
Midden-Delfland een eigen klussendienst op te zetten. Erwordt maar zelden naar
gevraagd bij S W M D . Onze aanbeveling is dus om hier geen actiepunt van te maken
maar mensen te wijzen op de mogelijkheden die er al zijn.
Inartikel 4.7.3 wordt gesproken over een op te richten signaleringsoverleg. Binnen
Stichting Welzijn Midden-Delfland is een ouderenadviseur werkzaam die vanuit haar
expertise hier een bijdrage aan zou kunnen leveren.
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Om het wonen voor mensen zo aangenaam mogelijk te maken, is het van belang dat
zij waar nodig gebruik kunnen maken van bepaalde diensten. Stichting Welzijn
Midden-Delfland is voornemens om nog in 2010 te starten met drie nieuwe diensten:
- Hulp bij thuisadministratie door vrijwilligers
- Vrijwillige begeleiding bij boodschappen en bezoek aan artsen
- Respijtzorg, dat wil zeggen vrijwillige vervangende mantelzorg
Deze voorzieningen passen prima binnen de woonvisie, waar ook wordt gesproken
over mogelijke uitbreidingen van intensievere vormen van wonen met zorg.
Inwoners van Midden-Delfland zijn divers. Als we de leefbaarheid van MiddenDelfland op peil willen houden, is het van belang dat er voor deze diversiteit aan
inwoners ook een divers aanbod aan woonruimte is. Dat betekent woningen voor
mensen met verschillende leefstijlen, mogelijkheden en beperkingen, in verschillende
fases van hun leven en met uiteenlopende financiële mogelijkheden. Wij hebben de
indruk dat de woonvisie hier in voorziet.
Wij willen graag aanbevelen om diverse punten, waaronder het tijdpad, verder te
concretiseren. Bij de actiepunten en in het uitvoeringsprogramma missen wij een
concrete beschrijving van de termijn waarop een actie wordt uitgevoerd, en zo ook
de concrete frequentie van periodiek terugkerende acties. Onze ervaring is dat het
zogenaamde S M A R T formuleren van actiepunten goed werkt.
Tenslotte willen wij onze complimenten uiten aan de samenstellers van de woonvisie.
Het concept van de woonvisie 2010 - 2025 is zodanig opgesteld dat wij ons daar
prima in kunnen vinden. De visie is volledig, voldoende sturend en passend bij
cultuur en de diversiteit van de inwoners en de woonkernen van onze gemeente.
S W M D is ook zeker bereid om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van de
plannen, daar waar dat functioneel en wenselijk is.

Namens bestuur en directie,

De heer J .Verkerke
voorzitter
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