
Aan: 
de voorzitter en leden van  
provinciale staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assen, 24 februari 2005 
Ons kenmerk 8/5.2/2005001616 
Behandeld door mevrouw L. de Wit-Ybema, (0592) 36 54 65 en mevrouw A. Bosch 
(0592) 36 54 11 
Onderwerp: Voortgangsrapportage over aanjaagteam wonen en zorg 
 
 
 
Geachte voorzitter/leden, 
 
Met deze korte rapportage willen wij u op de hoogte stellen van de gekozen uitwerking 
voor de door uw staten vastgestelde motie. Deze betreft het instellen van een aan-
jaagteam, om een (dreigend) tekort aan seniorenwoningen en zorgwoningen in  
Drenthe te voorkomen. 
Wij hebben uw vraag, verwoord in de motie van de PvdA, als volgt opgevat. 
1. Wat wil de provincie bereiken? 
2. Welke activiteiten wil ze daarvoor ondernemen? 
3. Wat heeft de provincie daar in termen van inzet van middelen voor over? 
 
De motie 
Ad 1. De inzet van uw staten is te voorkomen dat, op dit specifieke deel van de wo-

ningmarkt in Drenthe, op termijn tekorten ontstaan. In wezen was de motie 
van uw staten gebaseerd op cijfers uit het Woningbehoefteonderzoek 2002 
dat in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke  
Ordening en Milieubeheer gemaakt is. Daaruit komt, kort samengevat, als uit-
komst, dat er in de provincie Drenthe een tekort zou zijn aan bijna 5.000 wo-
ningen in deze categorie. Een tekort dat zou kunnen groeien naar 10.000 over 
enkele jaren. 
Allereerst hebben wij, zoals aan u gemeld, de heer D. Buursink aangesteld als 
trekker voor het beoogde aanjaagteam. Deze heeft in een serie gesprekken 
met actoren in Drenthe (gemeenten, corporaties en zorginstellingen) een ver-
kenning uitgevoerd naar de stand van zaken op dit terrein. Uit die gesprekken 
komt niet het beeld naar voren dat er op dit ogenblik een acuut en ernstig te-
kort op enige schaal in Drenthe in deze categorie woningen met de mogelijk-
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heid van zorg- en welzijnsvoorzieningen aan de orde is. Er is geen wachtlijst-
problematiek van enige omvang die hard ingrijpen (voorzover dat al in onze 
macht ligt) rechtvaardigt. Natuurlijk doen zich hier en daar knelpunten voor, 
maar die worden als beheersbaar beoordeeld. 
Wel blijken alle actoren van mening dat er een forse latente vraag in de markt 
is, die zich de komende jaren zal versterken. Het is moeilijk te voorspellen 
wanneer die latente vraag zal leiden tot ernstige concrete tekorten.  
Wij vinden dan ook dat wij ervoor moeten zorgen dat ook de toekomstige 
vraag naar deze specifieke categorie woningen, in de vorm van voldoende 
toevoeging aan de voorraad met de mogelijkheid van zorg- en welzijnsvoor-
zieningen, bediend kan worden.  
Onze inzet is erop gericht dat de randvoorwaarden worden gecreëerd om die 
noodzakelijke productie te realiseren. 

 
Te ondernemen actie 
Ad 2. Uit de gesprekken die de heer Buursink heeft gevoerd, is gebleken dat er een 

aantal belemmerende factoren is die de realisatie van concrete projecten in de 
weg kunnen staan. 
Dit blijkt onder meer uit de nu al lopende projecten Wonen met een zorgvoor-
ziening, die in de laatste jaren zijn opgepakt met extra woningen uit de knel-
puntenpot en soms met extra provinciale middelen. 

 
Belemmerende factoren 
a. Er is nog onvoldoende inzicht in de woningmarkt- en voorraadontwikkeling 

voor deze doelgroep van beleid. Een enigszins gestructureerde afstemming 
van wonen met zorg en welzijn vindt niet overal voldoende plaats. Op Drentse 
schaal is er een onvoldoende samenhangend beeld van de woningbehoefte 
van de doelgroep (vooral eigen inwoners). Gemeenten zouden daarin naar 
zijn mening meer ambitie kunnen tonen. Partijen in Drenthe geven aan dat er 
een goede afstemming nodig is tussen gemeenten, waarbij men de woon-
zorgmarkt daadwerkelijk als een regionale markt en niet alleen als een lokale 
markt beschouwt. 
Op dit ogenblik werken de individuele gemeenten (samen met lokale partners) 
op initiatief van de provincie aan woonplannen om op lokaal niveau die ambi-
tie beter in te vullen.  

b. Aansluitend op punt a: gemeenten zouden zich samen met corporaties en 
zorginstellingen verantwoordelijk moeten willen maken voor zowel de regie, 
de planning als het aanpassen of bouwen van voldoende woningen in deze 
categorie voor de eigen inwoners. Primair vanuit de volkshuisvestingstaak, 
maar ook (en in toenemende mate) vanuit hun zorgtaak. De aangekondigde 
Wet maatschappelijke ondersteuning zal de noodzaak vergroten voor ge-
meenten om wonen, welzijn en zorg meer geïntegreerd te benaderen. 

c. Veel actoren in Drenthe noemen ook als belemmerende factor de (soms) in-
gewikkelde procedures voor het realiseren van woningen voor deze doel-
groep, vaak in combinatie met zorginfrastructuur. Corporaties en gemeenten 
geven aan dat onvoldoende ambtelijke capaciteit en specifieke kennis voor 
het adequaat beoordelen van aanvragen een probleem is. Men wil door een 
intensieve samenwerking van gemeenten ook meer capaciteit en kennis  
organiseren. Dat geldt ook voor corporaties en zorginstellingen.  
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Wij stellen ons de volgende activiteiten voor. 
Onze inzet willen wij richten op het verkennen van (mogelijkheden voor) intensieve 
samenwerkingsvormen en op het organiseren en faciliteren hiervan.  
Een uitwerking kan zijn om het vaststellen van woningbouwprogramma’s, met aan-
dacht voor zorg en welzijn daarin en het initiëren van concrete projecten, maar ook 
beoordelingen van initiatieven door gemeenten, meer gezamenlijk aan te pakken. Dat 
laatste ten behoeve van het soepel verlopen van procedures binnen de onderschei-
den gemeenten en het gebruikmaken van gezamenlijke deskundigheid. 
Verder zouden vanuit deze gezamenlijke verantwoordelijkheid de samenwerkende 
gemeenten harde prestatieafspraken moeten kunnen maken met corporaties en 
zorginstellingen. Gemeenten zullen, als de Wet maatschappelijke ondersteuning van 
kracht wordt, ook veel nadrukkelijker de rol moeten invullen van regisseur op het ter-
rein van welzijn, wonen en zorg. Samenwerkende corporaties zijn in staat ver- 
nieuwende concepten te ontwikkelen en aan te bieden aan de (aanbestedende) ge-
meenten. 
Dat betekent ook dat deze partijen zich, intensief samenwerkend, als partner van de 
gemeenten, verantwoordelijk maken voor de realisatie van voldoende kwalitatief goe-
de woningen met een gegarandeerd en passend zorgaanbod. Daarbij is de behoefte 
van de woningzoekenden uitgangspunt. 
Daarvoor is een meer ondernemende rol nodig. De financiële risico’s die daarmee 
samenhangen, zijn door een gezamenlijke aanpak beter te dragen.  
 
De komende maanden zal de heer Buursink in opdracht van ons een proces op gang 
brengen dat erop gericht is vorenstaande doelen te bereiken en te faciliteren. 
 
Middelen 
Ad 3. Naast een bedrag van € 50.000,-- dat vrijgemaakt is voor de activiteit van het 

aanjaagteam, is door uw staten een bedrag van € 180.000,-- beschikbaar ge-
steld om het proces voor het maken van woonplannen door gemeenten te fa-
ciliteren. Deze woonplannen zijn een geschikt instrument voor gemeenten om 
met betrokken partijen te communiceren en met hen afspraken te maken over 
onder meer de realisatie van woningen met zorg- en welzijnsvoorzieningen. 

 
Hoogachtend, 
 
gedeputeerde staten van Drenthe, 
 
 
 
 
 , secretaris , voorzitter 
 
jh/tk/coll. 


