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Samenvatting
In deze raadsinformatiebrief presenteren wij de belangrijkste uitkomsten van
de gebiedsscans "Langer thuis wonen in Dordrecht". Deze gebiedsscans zijn in
de periode eind 2013-2015 tot stand gekomen als onderdeel van het programma
Langer thuis wonen in de Drechtsteden, en bieden zo veel mogelijk informatie
op maat over de effecten van de Rijksmaatregel "extramuraliseren lichte
zorgzwaartepakketten".
De gebiedsscans zijn bedoeld om gemeenten en samenwerkende partijen te
faciliteren in hun beleid en planontwikkeling op het gebied van wonen, zorg en
welzijn.

Voor Dordrecht betreft het in totaal drie gebiedsscans:
- Dordrecht -Oost (Sterrenburg, Dubbeldam en Stadspolders);
- Dordrecht -West (Krispijn, Wielwijk en Crabbehof);
- Dordrecht -Centrum (Binnenstad, Noordflank, Reeland en Staart).
De volledige gebiedsscans kunt u desgewenst per mail opvragen via het secretariaat
van de sector Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente Dordrecht.

Inleiding
In oktober 2012 heeft het kabinet Rutte-2 besloten om lichte zorgzwaartepakketten
(ZZP's) te extramuraliseren. De maatregel werd met ingang van 1 januari 2013 van
kracht en beoogt dat nieuwe cliënten met een licht zorgzwaartepakket de benodigde
zorg in hun eigen huis ontvangen.
Dit beleid, ook wel bekend als "langer thuis" of "het scheiden van wonen en zorg",
maakt onderdeel uit van het bredere pakket van hervormingen van de langdurige zorg
en moet leiden tot meer zorg in de eigen omgeving en moet dure zorg in een
instelling uitstellen of vermijden. Door middel van thuisverpleging, ondersteuning aan
huis en met hulp van de directe omgeving zullen ouderen langer in hun eigen woning
kunnen blijven, zo is de veronderstelling. De gebiedsscans zijn gemaakt om een
eerste inzicht te geven in de lokale effecten van extramuralisering. Dit is gedaan aan
de hand van vier thema's: 1. het ontwikkelen van ondersteuningsaanbod in de eigen

leefomgeving; 2. de omvang en effecten van de afbouw van intramurale capaciteit;
3. de omvang en effecten van de veranderende woonvraag; 4. de consequenties voor
leefbaarheid.

Deze brief informeert u kort over de belangrijkste resultaten per gebied. In bijlage 1
treft u een meer uitgebreide beschrijving van de context en de samenvatting van de
drie gemaakte gebiedsscans van Dordrecht.
Doelstelling
De gebiedsscans zijn bedoeld om gemeenten en samenwerkende partijen te faciliteren
in hun beleid en planontwikkeling op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
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Stand van zaken/de feiten
Wat er opvalt in Dordrecht -Oost
Kenmerkend in Oost is de sterke stijging van de groep inwoners van 85 jaar en ouder
op de korte termijn. Het gaat hierbij om de meest kwetsbare groep als het gaat om
fysieke en mentale beperkingen en/of eenzaamheid. De grootste groei naar vraag in
zorg ligt in Oost dan ook bij ouderen.
De intramurale zorgcapaciteit in Oost is krap en op termijn zien we een tekort
ontstaan in het aanbod zware zorg (geraamd op basis van het zorggebruik in 2013).
Daarentegen kent Oost een ruim aanbod Verzorgd Wonen (geclusterd wonen met
zorg, waar men zelf de huur betaalt). Wellicht biedt dit kansen om meer zware zorg
thuis te organiseren. Het aanbod zorg aan huis (losse' toegankelijke huurwoningen
verspreid door de wijken) is in Oost opvallend klein. Suggestie is om in de meest
vergrijsde wijken -samen met de woningcorporatie- de mogelijkheden te onderzoeken
of woningen beter toegankelijk gemaakt kunnen worden.
Het aandeel huurwoningen van woningcorporaties in Oost is echter relatief laag.
Vanwege het hiermee gepaarde hoge aandeel koopwoningen ligt een groot deel van
de uitdaging om langer thuis te blijven wonen onder passen de omstandigheden bij de
woningeigenaren zelf.
Wat betreft het voorzieningenniveau van Oost is gebleken dat de afstanden tussen de
woning en wijkvoorzieningen behoorlijk lang kunnen zijn voor inwoners met een
beperking. Het bekende E -Wheels concept is een mooi voorbeeld van hoe hierop
ingespeeld kan worden.

Wat er opvalt in Dordrecht -West
In West ligt de focus in vraag naar zorg op de doelgroepen geestelijke
gezondheidszorg (GGZ) en gehandicaptenzorg/verstandelijk gehandicapten (GZ/VG).
Een relatief hoog aandeel van de inwoners van West heeft een GGZ indicatie. De
verwachting is dat dit aandeel toeneemt vanwege de effecten van extramuralisering.
Dit, in combinatie met de relatief lage scores op leefbaarheid en de signalen van
professionals, maakt het vraagstuk over draagkracht en draaglast van belang.
Wat betreft de vergrijzing wordt West gekenmerkt door een atypische trend. Het
aantal ouderen neemt af. Wel is het aandeel ouderen met een zorgvraag relatief hoog.
Dit kan mede veroorzaakt worden door het relatief hoge aandeel alleen wonende 65plussers.

West heeft een ruime capaciteit aan intramurale zorgvoorzieningen én aan
toegankelijke woningen. Nog onduidelijk is wat de kwaliteit is van de woningen. Zeker
in de meest vergrijsde wijken is dat van belang. De sterke vergrijzing in combinatie
met het lage voorzieningenniveau en overwegend koopwoning bezit in de buurt
Zuidhoven is ook een aandachtspunt.
Wat er opvalt in Dordrecht -Centrum
Daar waar in Oost en West een vrij duidelijke focus ligt op een bepaalde doelgroep,
heeft Centrum te maken met zowel een sterke vergrijzing als ook met het hoogste
aandeel inwoners met een GGZ of GZ indicatie.
De vergrijzing treedt met name op in de leeftijdsgroep 65-85 jaar en is verspreid over
heel Centrum. Dit vraagt ook om een spreiding van voorzieningen en inzet in dit
uitgestrekte gebied. Er wordt een tekort verwacht in het aanbod Zorg aan huis. Daar
waar nieuwbouw-, of renovatie plaatsvinden kan dit gegeven mogelijk worden
meegenomen. Ook heeft Centrum te maken met een capaciteitstekort in de
intramurale ouderenzorg. Wellicht biedt het ruime aanbod Verzorgd wonen kansen om
dit tekort gedeeltelijk op te vangen.
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Ruim de helft van de woningvoorraad bestaat uit koopwoningen, waardoor de
verantwoordelijkheid voor het doen van woningaanpassingen bij de woningbezitters
ligt.
Omdat Centrum het hoogste aandeel inwoners met een GGZ indicatie heeft, is het net
als in West is de verwachting dat de druk op de goedkope woningvoorraad en
mogelijk ook leefbaarheid toeneemt.

Kosten en dekking
N.v.t.
Duurzaamheid
N.v.t.
Communicatie en inclusief beleid
De resultaten van de gebiedsscans zijn tot stand gekomen in samenwerking met
cliënten-/bewonersorganisaties, woningcorporaties, zorgaanbieders en het
zorgkantoor. In beginsel hebben we in gezamenlijkheid 10 voorwaarden geformuleerd
die nodig zijn voor langer zelfstandig thuis wonen. Deze voorwaarden hebben de basis
gevormd voor de kwantitatieve analyses in de gebiedsscans. Deze analyses zijn
teruggekoppeld met het werkveld door middel van werksessies waarin duiding is
gegeven aan de cijfers en waarin professionals hebben aangegeven welke effecten zij
binnen hun doelgroep zien n.a.v. de ontwikkelingen in de zorg.

Inclusief beleid:
De opgave Langer Thuis is er op gericht dat inwoners met een beperking zo veel, en
zo lang mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan de maatschappij in plaats van dat
zij worden opgenomen in een zorginstelling. Hierbij spelen de thema's die naar voren
komen in de gebiedsscans een grote rol, zoals veiligheid, de aanwezigheid en
toegankelijkheid van voorzieningen en een passende woning. De gebiedsscans
beschrijven voor iedere Drechtstad de stand van zaken rondom deze thema's.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
De resultaten van de verschillende gebiedsscans worden belegd in verschillende lokale
agenda's en programma's. Zo zal dit thema, waar nodig, specifiek terugkomen in de
verschillende wijkagenda's van Dordrecht. Overkoepelende thema's zijn (of worden) in
andere gremia belegd zoals afspraken over beschikbare huisvesting middels de
'prestatieafspraken lange termijn' (PALT) met de woningcorporaties.
Bijlagen
1. samenvatting gebiedsscans Dordrecht.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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