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Eersel, 1 maart 2015
Betreft: Advies inzake de woonvisie Eersel 2014

Geacht college,
U hebt ons verzocht om advies uit te brengen over de woonvisie Eersel 2014.
Deze notitie is aan de orde geweest in onze overlegvergadering van 23 februari jl. Ook de seniorenraad en het
PMB hebben hun reactie op deze woonvisie gegeven.
In het algemeen heeft de vergadering zich kritisch opgesteld over de woonvisie zoals die voorligt.
Een duidelijke visie is niet geformuleerd. Er is gebruik gemaakt van getallen en gegevens uit het verleden en er
is geen inventarisatie gemaakt van de behoeften van de burgers. Daarom is het moeilijk om advies uit te
brengen.
Samenhang Wmo beleid en beleid op het terrein van wonen
Tegen de taakstelling van de adviesraad is het woonbeleid een belangrijk onderwerp. Immers, het Wmo beleid
is erop gericht om de burgers zoveel mogelijk hun eigen verantwoordelijkheid te laten dragen en zo lang
mogelijk thuis te laten wonen. Dat geldt voor alle doelgroepen.
De mensen wonen in de kernen en daar moeten dan ook de mogelijkheden worden gecreëerd om te wonen en
de voorzieningen te treffen. We lezen onvoldoende in de notitie hoe daar vervolgens inhoud aan wordt
gegeven.
De doelstelling zou moeten zijn: alle woningen in de dorpskernen wmo bestendig maken. Denk bijv. aan een
classificatie ‘wmo bestendig’.
De gemeente zou deze ambitie ook moeten uitspreken en daarvoor beleid moeten ontwikkelen. Met andere
woorden: de Wmo Adviesraad acht het wenselijk dat het Wmo beleid in de woonvisie tot uitdrukking wordt
gebracht.
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Voor een meer gedetailleerde onderbouwing van dit advies verwijzen wij u naar de bijlagen:
- Een kort verslag van de discussie in onze vergadering d.d. 23-2-2015;
- De reactie van de seniorenraad op de woonvisie Eersel 2014 (hierin worden een aantal prioriteiten
genoemd die ook van belang zijn voor andere doelgroepen);
- De reactie van het PMB op de woonvisie Eersel 2014.
Vertrouwende u hiermede van dienst te zijn en altijd gaarne bereid om desgewenst nadere toelichting te
geven, tekenen wij,
Met hartelijke groet,
Namens de voorzitter en leden van de Wmo Adviesraad Eersel
R. Castelijns
Secretaris
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