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Geacht college,

u heeft medio 201g het bod ontvangen van casade op de woonvisie van Loon op Zand.

Een bod, waarbij de basis in voorgaande jaren is gelegd. Aangezien uw college op 23 oktober de

conceptafspraken bespreekt in het tripartiete overleg Gemeente, casade en de Huurdersbelangenvereniging,

meent de Wmo Adviesraad er goed aan te doen zijn zienswijze te geven op een aantal punten met betrekking

tot die prestatieafsPraken.

Procedureel

Bíj de prestatieafspraken 2019_zijn afspraken gemaakt m.b.t. de betrokkenheid van de wAR. ln de aanloop

naar de afspraken 2ozo, zijndie in voorlopige zin vorm gegeven. wellicht dienen deze voor 2021 nog extra

aandacht.

De Wmo Adviesraad doet dit na Constructieve afstemming met de Huurdersbelangenvereniging Loon op Zand'

ln zijn algemeenheid kan de Wmo Adviesraad zich goed vinden in het huidige aanbod van Casade'

Niettemín wil de Adviesraad bij onderstaande thema's een aantal accenten plaatsen.

WMO-convenant

Casade stelt voor om, in strijd met de eerder gemaakte afspraken, niet over te gaan tot een WMO convenant

en wil de eerder gemaakt afspraak hiertoe laten vervallen. casada vindt dat op basis van een eigen evaluatie

niet meer noodzakelijk. Als alternatief voor het convenant stelt casade voor om korte lijnen tussen de wMo-

consulenten en Casade te handhaven en aanvullend daarop 1 à 2 keer per jaarthemabijeenkomsten te

organiseren.

De Wmo Adviesraad heeft begrip voor het standpunt van casade. Het vinden van een guldenmiddenweg in de

vorm van een convenant met drie gemeenten en Casade is bepaald geen sinecure en vergt veel overleg en

t[d. De huidige praktijk voldoet redelijk en deze prakt[k aangevuld met 1 à 2 keer per jaar

themabijeenkomsten zou afdoende kunnen zijn. De wmo adviesraad acht het hierbij dan welvan belang dat

bij eerdergenoemde themabijeenkomsten ook wordt bezien of deze werkwijze voldoet aan wederzijdse

verwachtingen.

Ontwikkeline van dq voorraad

casade stelt dat zij en de gemeente samen actief zoeken naar een locatie voor de realisatie van ca' 20

gelijkvloerse huurwoningen voor kleine huishoudens (waaronder ouderen) in de kern van Loon op Zand'
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Deze zoektocht is nu al meerjarig aan de gang en heeft ertoe geleid dat Casade mede op aandringen van de

HBV de verkoop van woningen in de kern van Loop op Zand heeft gestaakt.

Hierover heeft de Wmo Adviesraad in haar advies met betrekking tot de prestatieafspraken over 2019 al het

nodige gezegd. De Wmo Adviesraad heeft begrepen dat er een begin van een mogel'rjke oplossing is voor deze

problematiek, maar betreurt het ten zêerste dat dit zo lang heeft moeten duren.

Ontwikkelen snel beschikbare huisvesting

Al eerder is het thema van het ontwikkelen van goedkope en snel beschikbare huisvesting voor bijzondere

doelgroepen aan de orde geweest. De Wmo Adviesraad moet echter constateren dat in deze kwestie niet veel

schot in zit. Toch acht de Wmo Adviesraad het van belang deze zaak met enige voortvarend aan te pakken en

te bezien of bestaand bedrijfs- en maatschappelijk goed getransformeerd kunnen worden in huisvesting.

Ontwikkelingen op het gebied van huisvestjns

Casade wil inspelen op de vraag naar meer verschillende vormen van huisvesting. Casade onderzoekt in 2019

de behoefte aan zogenaamde tiny houses' en wil op basis van dit onderzoek beoordelen of in 2020 gestart

gaat worden met deze huisvestingsvorm. De Wmo Adviesraad wil gaarne zijn waardering uitspreken over dit

initiatief en wacht gaarne de resultaten van het onderzoek van Casade af. Wij willen graag aansluiting

realiseren met het hier boven genoemde onderwerp.

Schuldhulpverlenins

De Wmo Adviesraad is van oordeel dat schuldhulpverlening een belangr'rjke zaak is en dat een adequaat

beheer van huurpenningen daar een belangrijke bijdrage aan kan leveren. ln het verlengde daarvan is de

Wmo Advisraad daarom buitengewoon geïnteresseerd in de resultaten van het externe onderzoek dat de

schuldhulpverlening in kaart brengt op grond waarvan mogelijke aanpassingen en verbetering in het huidige

beleid aan de orde kunnen komen. Preventie, vroegsignalering en samen er op af strategie zouden problemen

kunnen voorkomen.
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