MOTIE VAOD Integraal meerjarenplan Woon/Zorgbehoefte
Onderwerp: Motie(s) Vreemd aan de orde van de dag
De raad van de gemeente Koggenland, in de vergadering bijeen op 28 februari 2022,
Constaterende dat:
 Er reeds gewerkt wordt aan een integraal Plan Woningtoekenning;
 Er zorgwoningen in planfase zijn, zonder onderbouwing of visie over behoeftes binnen een totaal
overzicht van de Woon/Zorgbehoefte;
 De Raad in Koggenland geen inzicht heeft in de totale Woon/Zorgbehoeftes voor alle doelgroepen
binnen (en buiten) Koggenland.
Overwegende dat:
 Er een beleidsstuk ontbreekt voor een Integraal meerjarenplan Woon/Zorgbehoefte in Koggenland als
onderdeel van Westfriesland;
 Er mogelijk nu beslissingen worden genomen t.a.v. huisvesting en locaties die niet onderbouwd zijn op
basis van een brede Visie en een meerjarenplan Woon/Zorgbehoefte in Koggenland;
 Een dergelijk beleidsstuk voor de gemeenteraad van belang is om gewogen besluiten te kunnen nemen
en de juiste kaders te kunnen stellen bij vraagstukken over wonen met zorg in onze gemeente.
Verzoekt het college:
1. Een integraal meerjarenplan op te stellen aangaande de woon/zorgbehoefte in Koggenland als
onderdeel van Westfriesland en dit uiterlijk in derde kwartaal 2022 voor te leggen aan de
gemeenteraad, waarin is opgenomen:
a. de toekomstige behoefte aan woningen met zorg, uitgesplitst in doelgroepen
b. een visie voor het vervullen van die behoefte.
2. Bij het opstellen van dit integraal meerjarenplan alle relevante ‘stakeholders’ te betrekken die het
college daarvoor van belang acht, maar in ieder geval de Zorgkantoren, Ouderenbonden, Zorg
Zoals de West-Fries het Wil (ZZWW), aanbieders van woonzorgvoorzieningen, Mantelzorgers,
Huisartsen, Woonaanbieders en Adviesraad Sociaal Domein.
3. Een overleg te organiseren bij de start van het traject en halverwege het traject, waarin alle
raadsfracties in de gelegenheid worden gesteld om input te leveren voor dit integraal
meerjarenplan.
4. De werkzaamheden aan het integraal Plan Woningtoekenning te pauzeren, ofwel een ‘pas-op-deplaats’ te maken, en de beschikbare ambtelijke capaciteit eerst in te zetten voor het integraal
meerjarenplan aangaande woon/zorgbehoefte.
En gaat over tot de orde van de dag.
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