
 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Hellendoorn 
Postbus 200 
7440 AE Nijverdal 
 
 
Nijverdal, 2 november 2021 
 
Betreft: inspraak WoonZorgVisie Hellendoorn 
 
 
 
 
 
 
Geacht College, 
 
Graag spreken wij als Wmo-raad Hellendoorn in op het concept- Woon Zorg Visie Hellendoorn zoals 
dat momenteel ter inzage ligt. Het concept komt bij ons over als een voldragen schets van de huidige 
situatie en een verwachtingsvolle aanzet voor de toekomst. 
 
Wellicht kan het navolgende hieraan nog een waardevolle toevoeging leveren. 
Een aantal keren wordt als gemeentelijk streven verwoord om alles in het werk te stellen om onze 
inwoners zo snel, zo lang en zo goed mogelijk thuis te laten wonen. Volgens ons staat echter niet vast 
dat de zorgverlening van alle inwoners het beste in de thuissituatie kan worden ingevuld. Komt bij 
dat de zorgverlener bij toenemende zorgzwaarte de zorgverlening veelal professioneler en efficiënter 
op locatie van de zorgorganisatie zelf kan aanbieden. Goede voorlichting over de voor- en nadelen 
van wonen in een intramurale zetting kan mogelijk vastgeroeste vooroordelen bij sommige 
zorgvragers wegnemen. Maatwerk wordt gevraagd. 
 
Een andere nuance betreft het voornemen van de om niet zelf als initiatiefnemer en realisator te 
opereren voor nieuwe woonzorgvoorzieningen. Dat wil u overlaten aan zorgorganisaties en private 
initiatiefnemers, waarbij de gemeente zich dan primair richt op faciliteren en stimuleren. Is dat niet 
te mager en te afstandelijk tegenover een betrekkelijk grote groep vaak kwetsbare inwoners? 
Natuurlijk mogen we blij zijn met het burgerinitiatief en de lokale woningcorporatie zoals bij de 
voorgenomen bouw van Noabershof. Maar als dergelijke projecten, zonder financiële bijdrage van de 
gemeente, niet kostendekkend voor de doelgroepen van beleid, zijn te realiseren, gaan die plannen 
dan niet door ook al is de behoefte aantoonbaar groot? De concept visie laat zich in dergelijke 
gevallen (nog) niet uit over haalbaarheid, prioriteiten, financiën, planning etc. 
 
Wij adviseren in de nog vast te stellen WoonZorgVisie alsnog extra aandacht te besteden aan de 
hierboven geformuleerde toevoegingen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
H.J. (Hans) Manschot 
Voorzitter Wmo-raad gemeente Hellendoorn 


