Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Putten
Betreft: advies Project stimuleren woningaanpassing

Putten, 24 mei 2016

Geacht College,
De participatieraad is blij met de adviesaanvraag “project stimuleren woningaanpassing”. Wij willen
u graag dienen met ons advies.
Algemeen
De participatieraad is betrokken bij de totstandkoming van dit project: een van zijn leden heeft als
waarnemer zitting in de projectgroep. We stemmen in met de keus voor Atrivé uit Utrecht voor
ondersteuning bij de realisatie van dit project. Een voorbereidende werkgroep heeft eerder
geadviseerd aan te sluiten bij de campagne “Woon bewust” van de regio Food Valley, die breed
opgezet is. Dit bleek voor de gemeente Putten niet te realiseren, maar Atrivé die deze campagne
heeft opgestart en begeleid, is nu beschikbaar voor Putten. Met de opgedane ervaring kan zij de
gemeente Putten adviseren en ondersteunen. Kortom, een goede keus.
Situatieschets, probleemstelling en doelstelling
We onderschrijven de uitgangspunten die u opsomt. We zijn het eens met de doelstelling van
bewustwording om tijdig maatregelen te treffen die geschikte woningen voor mensen op hoge
leeftijd opleveren.
Resultaten en producten
De campagne is breed opgezet. Met name de communicatie vraagt veel aandacht. Atrivé stelt
terecht in het stappenplan dat dit essentieel is voor het welslagen van de campagne (campagnewebsite, persberichten, persoonlijke brief enz.). Wij adviseren en benadrukken vooral aandacht te
besteden aan de inrichting van de website en de informatie volgens het model van Atrivé. Wij
verwijzen daarbij naar de twee genoemde websites in haar plan van aanpak.

Wij adviseren Stichting Welzijn Putten in te schakelen bij het werven en coördineren van vrijwilligers
voor de uitvoering van huisbezoeken. Wij stellen ook voor hiervoor extra middelen beschikbaar te
stellen, omdat dit een extra activiteit is.
U kiest niet voor een stimuleringssubsidie en een mogelijke “blijverslening” bekijkt u later,
afhankelijk van opgedane ervaringen. Wij zijn het eens met uw afweging en conclusie in bijlage 1,
met uitzondering van de laatste opmerking onder het kopje “afweging”:
In tussentijd blijft de Wmo beschikbaar voor mensen die hun woning acuut dienen aan te passen en
dit zelf niet kunnen bekostigen.
De participatieraad vindt dat ook in preventieve zin de Wmo beschikbaar moet zijn. Via de
bewustwordingscampagne vraagt de gemeente haar inwoners zich te bezinnen op
woningaanpassingen met het oog op de toekomst. Dezelfde denkwijze vragen wij ook van de lokale
overheid!
Projectorganisatie
De participatieraad ziet zich graag vertegenwoordigd in de projectgroep: zo kan hij snel adviseren.
Wij stemmen in met de mogelijkheid om de projectgroep incidenteel uit te breiden voor de nodige
expertise.
Financiële aspecten
Het totaalbudget bedraagt € 28.720,-. Door uitvoering in eigen beheer omvat dat 50% van de totale
projectkosten. Door de extra subsidie voor werving en coördinatie van project-vrijwilligers zal het
budget stijgen.
Tenslotte
De participatieraad stemt in met het projectplan, inclusief offerte en plan van aanpak van Atrivé.
Wij hopen u met dit advies van dienst te zijn en zo een bijdrage te leveren aan deze
stimuleringscampagne voor de inwoners van Putten.
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