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Aangaande agendapunt: 1.03.02/1.06.02 Doelgroepen / Invulling stedenbouwkundig plan locatie Dwingel (Jozefschool) 

  

Vanuit de VVD fractie de 

volgende technische vragen: 

 

 

 Vraag  Antwoord  

1a 

 

Wat is de behoefte aan wooneenheden met een 
zorginitiatief (24 uurs zorg) in De Goorn/Avenhorn? 

De gemeente heeft met twee inwoners gesprekken gevoerd over hun zorgen over het gebrek aan 

zorgwoningen in De Goorn/Avenhorn, deze inwoners hebben aangegeven dat er behoefte is aan 

wooneenheden met een zorginitiatief. Naar aanleiding van dit gesprek is een oriënterend 

gesprek geweest met WilgaerdenLeekerweideGroep over de mogelijkheid van het faciliteren van 

wooneenheden met een zorginitiatief.  

Daarnaast zijn de zeven Westfriese gemeenten bezig met een onderzoek naar passende 

woonvormen voor senioren. De onderzoeksresultaten hiervan zijn nog niet bekend waardoor we 

nog geen antwoord kunnen geven op de vraag naar de behoefte in De Goorn/Avenhorn en de 

andere dorpen.  

1b Wat is de behoefte hieromtrent in de andere 
kernen en in welke dorpen speelt dat? 

De gemeente heeft in beeld wat de behoefte is van mensen die een Wmo aanvraag doen (denk 

aan hulp bij het huishouden en een zinvolle daginvulling). Voor zorgwoningen moeten mensen 

een Wlz-indicatie hebben, dit gaat via het Zorgkantoor rechtstreek naar de zorginstellingen. 

Hierdoor heeft de gemeente geen direct zicht op de behoefte aan wooneenheden met een 

zorginitiatief (Wlz) in de dorpen van Koggenland.  

2 Hoeveel van dergelijke wooneenheden zijn er nodig 
op locatie Dwingel om het in samenwerking met 
een zorgverlener succesvol te ontwikkelen?    

WilgaerdenLeekerweideGroep heeft in het oriënterende gesprek aangegeven 24 wooneenheden 

nodig te hebben om 24-uurs zorg succesvol in te kunnen richten. Er zijn echter vervolggesprekken 

nodig om de exacte invulling hiervan te bepalen. WilgaerdenLeekerweideGroep is niet de enige 

zorgaanbieder die zorgwoningen kan realiseren. Als ervoor gekozen wordt om dit verder te 

onderzoeken, worden andere aanbieders ook gevraagd of zij wooneenheden kunnen realiseren.  

3 Welk beleidsstuk of meerjarenvisie ligt ten 
grondslag aan de keuze om te komen tot 12 
wooneenheden met een zorg initiatief? 

Er ligt geen beleidsstuk aan ten grondslag. Er is door enkele ouders destijds het initiatief 

opgestart om voor hun meerderjarige kinderen geschikte huisvesting te vinden. Zij hebben zich 

recent echter teruggetrokken uit de ontwikkeling. 



4 Welke doelgroepen worden er bediend met de te 
ontwikkelen wooneenheden met een zorg 
initiatief? 

Wooneenheden met een zorginitiatief zijn voor mensen met een Wlz-indicatie. Een Wlz-indicatie 

betekent dat mensen 24-uur zorg nodig hebben per dag. Voor deze mensen moet zorg altijd 

dichtbij zijn of is permanent toezicht nodig.  

 


