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   Nieuwsbrief April 2022 

 

1. Seniorenraad gaat samenwerking aan met Platform Wonen 
Welzijn en Zorg 

 

Waarom is het nodig om een pact te sluiten op het gebied van wonen, welzijn en 

zorg in Meierijstad?  

Op het vlak van wonen, welzijn en zorg hebben we landelijk te maken met het feit dat mensen 

steeds langer thuis moeten blijven wonen, ook al zijn ze zorgbehoeftig, er is een geringe 

verhuisgeneigdheid onder ouderen en er is het beschikbaarheidsvraagstuk van geschikte en 

betaalbare woningen (ABF Research, 2019; QuickScan Vitaal wonen voor Senioren, 2021; 

Samenwerking platform Wonen 

Welzijn en Zorg (Overeenkomst 

getekend op 28 maart jl.) 
 
Wat willen wij bereiken?  
Wij streven naar levensloopbestendige 

wijken/kernen in Meierijstad. 

Wijken/kernen waar inwoners in alle 

levensfasen kunnen blijven wonen in (de 

buurt van) de vertrouwde wijk, waar zij 

zelfredzamer zijn door meer 

gelijkwaardige, integrale en 

laagdrempeligere ondersteuning en zorg 

in de eigen omgeving. Niet alleen als je 

ouder wordt, of juist nog jong(volwassene) 

bent, maar ook als je (psychische, 

lichamelijke of verstandelijke) beperkingen 

hebt. Hiervoor is afstemming en een 

goede samenwerking met partners als 

woningcoöperaties, gemeente, 

welzijnsorganisaties en zorginstellingen 

ontzettend belangrijk, om te zorgen dat de 

hulp en dienstverlening voor onze 

inwoners dichtbij en snel beschikbaar is. 

 

http://nieuwsbrief.dwise.nl/t/j-l-plkguk-l-r/
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Verkennende gesprekken met belanghebbenden WWZ Meierijstad). Voor Meierijstad springen 

er een aantal zaken in het bijzonder uit. Zo vergrijst Meierijstad namelijk bovengemiddeld en 

heeft het te maken met regionale plannen en afspraken over beschermd 

wonen/maatschappelijke opvang. Zoals de Quickscan Vitaal Wonen voor Senioren (2021) al 

benoemde, gaat het bij woonvragen van – in dit geval – ouderen naast het bepalen van de 

benodigde soort woning en aantallen woningen ook om de geschikte woonomgeving. Ouderen, 

maar ook inwoners die extra ondersteuning nodig hebben, willen graag nabij voorzieningen 

wonen – zowel zorgvoorzieningen als dagelijkse en voorzieningen voor ontmoeting – om 

volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving (inclusieve samenleving). Deze trends 

raken dus niet alleen het woonbeleid, maar ook welzijn- en zorgbeleid. Dit maakt ook dat 

ontwikkelingen als toename van zorgzwaarten en zorgvragen, personeelstekorten en ‘schotten’ 

tussen organisaties niet meer los gezien kunnen worden van de overige ontwikkelingen op het 

gebied van wonen, welzijn en zorg in Meierijstad. Kortom, we moeten de handen ineenslaan op 

de gebieden wonen, welzijn en zorg (WWZ) voor een integrale aanpak richting deze vraagstukken.  

2.2 Hoe gaan wij dat doen? 
Het doel van het platform WWZ is dan ook het samenbrengen van organisaties op het gebied van  

wonen, welzijn en zorg om de sterk groeiende groep ouderen en toenemende problematiek  op 

het gebied van Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen, Jongvolwassenen (18-30), 

Gehandicaptenzorg, GGZ, dak- en thuislozen voldoende te ondersteunen in hun (toekomstige) 

woon- en zorgbehoeften. Dit zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig (thuis) in de eigen buurt kunnen 

blijven wonen, waar zij over het algemeen gezonder en gelukkiger van worden. Jaarlijks maken 

wij, de deelnemers aan het platform, prestatieafspraken met elkaar, om te stimuleren dat wij 

actiegericht blijven samenwerken. Zo zetten wij stappen met elkaar. 

 

2.  Projectsleutelkluisjes.
 
 

De Seniorenraad heeft enkele jaren subsidie aangevraagd en gekregen, van de gemeente 

Meierijstad, voor de aanschaf van 145 sleutelkluisjes. Helaas komt aan dit project een einde. De 

gemeente heeft in overleg de subsidie stopgezet. In verband met een dringend tekort aan deze 

kluisjes heeft de Seniorenraad de Stichting Verhagen bereid gevonden om de aanschaf van nog 

eens 30 kluisjes te financieren. De aanwezige sleutelkluisjes blijven circuleren in Meierijstad, 

echter het geheel kan niet meer kosteloos. De Seniorenraad beschikt niet over de middelen om 

het onderhoud aan deze kluisjes blijvend te kunnen financieren. Het zal nodig zijn om voor het 

monteren, verwijderen, resetten en opnieuw monteren een bijdrage in de kosten te vragen. Het 

Algemeen Bestuur heeft dan ook besloten om per 1 juli 2022 een eenmalige bijdrage in 

rekening te brengen van € 25,-  Na het storten van de eenmalige kosten  

zal het kluisje geplaatst worden.
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Wat houdt het project "Sleutelkluisjes" ook alweer in? 

Wanneer iemand 24-uurs zorg ontvangt van een zorginstelling, krijgt de zorgverlener de 

toegang tot de woning, veelal via een zogenaamd sleutelkluisje. Het doel van dit project is om 

vooral veilige en betaalbare kluisjes voor toegang tot de (zorg)woning te krijgen 

 

2. Website Seniorenraad Schijndel definitief uit de lucht. 

Per 1 maart 2022 is de website van de afdeling Schijndel van Seniorenraad Meierijstad definitief 

gestopt. De artikelen en nieuwtjes uit deze afdeling zijn ondergebracht onder de algemene 

website van de Seniorenraad Meierijstad zie www.seniorenraadmeierijstad.nl  

  

3. Mantelzorgwoningen, stand van zaken en vastgesteld beleid gemeente 

    Meierijstad 

Uitvoeringskader Mantelzorgwoningen Meierijstad 
De behoefte aan passende woonvormen voor ouderen is groot en op dit moment niet 
voorhanden. Beschikbaarheid van zorg is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. De druk op 
verpleeghuizen is hoog, er wachten landelijk bijna 20.000 mensen op een plek en de 
vastzittende woningmarkt maakt dat verhuizen voor onder andere senioren naar een geschikte 
woning moeilijk is. Beschikbare woonvormen tussen zelfstandig thuis wonen en het 
verpleeghuis zijn dan ook broodnodig. 
Het realiseren van mantelzorgwoningen vormt één van de oplossingen die de gemeente 
Meierijstad aangeeft te willen ondersteunen door aan mantelzorgwoningen meer bekendheid 
te geven, het aantonen van een mantelzorgrelatie eenvoudiger te maken en door een vorm van 
pre-mantelzorgwoning mogelijk te maken. 
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de Seniorenraad verzocht om een advies 
uit te brengen over de in bovengenoemd uitvoeringskader opgenomen voornemens. 
Naar aanleiding hiervan heeft de Seniorenraad de volgende adviezen uitgebracht: 
Waar mogelijk moet het gebruik van mantelzorgwoningen eenvoudiger worden gemaakt door 
versoepeling van voorwaarden en procedures. 
 
A. Gezien het feit dat huisartsen geen verklaringen afgeven en het vragen van advies aan een 
sociaal-medisch adviseur zowel tijdrovend als financieel belastend is, adviseerden wij om de 
indicatie van een huisarts of sociaal-medisch adviseur in de nota te laten vervallen. Ons advies 
is: een simpele en snelle procedure te regelen door het inschakelen van de in de gemeente 
Meierijstad aanwezige kennis binnen de zorginstellingen zoals Laverhof, Brabantzorg en Vivent 
of wijkverpleegkundige binnen het Sociaal Wijkteam. 
Collegebesluit: 

Voor het beoordelen van de mantelzorgbehoefte wordt een verklaring opgevraagd bij de 

aangewezen sociaal medisch adviseur die onderzoek zal doen. De kosten hiervoor komen voor 

rekening van de aanvrager. 

http://www.seniorenraadmeierijstad.nl/
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B. Diverse malen wordt met betrekking tot verlenen van toestemming voor Pré-
mantelzorgwoningen in Meierijstad een termijn van 5 jaar gehanteerd. Dit snappen mensen 
niet!!! De Seniorenraad adviseert om de nodige coulance te betrachten en derhalve geen 
termijnen op te nemen. Hier kan, met advisering vanuit de zorginstelling maatwerk worden  

geleverd.   
Collegebesluit: 
Termijn van 5 jaar blijft gehandhaafd 
 
C. Onder “Toezicht en handhaving” wordt een termijn van 1 jaar vermeld dat de partner van de 
zorgbehoevende, die is overleden of verhuisd naar een verzorgings- of verpleeghuis, uit de 
mantelzorgwoning moet verhuizen. Ook hier pleiten wij voor de nodige coulance en adviseren 
dan ook de begunstigingstermijn te laten vervallen en wel de inspanningsverplichting op te 
nemen. 
Collegebesluit: 
Termijn van 2 jaar. 
 

4. Beschikbaarheid buurtadviseur voor diverse woonkernen 
Naar aanleiding van opmerkingen in de kernen over bereikbaarheid gemeente hierbij een 
overzichtje: 
Voor de kern Schijndel is er elke woensdag een vrije inloop in het Raadhuis te Schijndel (10.00 
uur tot 17.00 uur). Buurtadviseur Henk de Laat.     
Voor de kern St. Oedenrode is er elke vrijdagmorgen een vrije inloop Buurthuis, Markt 19 St. 
Oedenrode ( 10.00-12.00 uur).  Buurtadviseur Nadina Hamzic. 
Voor de kern Olland is elke derde maandag van de maand een vrije inloop in de Loop’r te Olland 
(van 10.30 uur tot 12.00 uur). Buurtadviseur Henk de Laat. 
Voor de kern Veghel is het gemeentehuis elke dag open.  
Gezien het feit dat de financiën ontbreken is er voor de overige kernen nog geen spreekuur 
gepland.  De Seniorenraad voert over eventuele uitbreiding overleg. 
Voor meer informatie: https://www.meierijstad.nl/Contact/Adres_en_openingstijden/Inloopspreekuur 

 

       

 

E-mailadres: info@seniorenraadmeierijstad.nl 

Website:       www.seniorenraadmeierijstad.nl 

https://www.meierijstad.nl/Contact/Adres_en_openingstijden/Inloopspreekuur
mailto:info@seniorenraadmeierijstad.nl
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