Purmerend, 29 juni 2021

Geachte fractie,
De gemeenteraadverkiezingen voor de fusiegemeente Purmerend vinden in november plaats. Als
zorg- en welzijnsaanbieders in de gemeente Purmerend zien wij een aantal toekomstige opgaven die
wij graag met u delen. Onze inbreng voor De Beemster hebben een aantal zorgorganisaties samen
met woningcorporaties u eerder al toegezonden.
Daarnaast willen wij u middels deze brief aanmoedigen om in uw verkiezingsprogramma
nadrukkelijk aandacht te hebben voor de zorgvragen en ontwikkelingen die ons bezig houden en
reiken wij u de hand om gezamenlijk op zoek te gaan naar de mogelijkheden en kansen om het zorgen woonlandschap van Purmerend toekomstbestendig in te richten.
Toekomstig Purmerend
Ons toekomstig Purmerend is een Purmerend waar elke inwoner inclusief kan meedoen in de
samenleving en zijn of haar gewenste leven kan leiden. Een stad die een veilige woonomgeving biedt
voor alle inwoners, met voldoende voorzieningen en geschikte woningen.
Als zorgaanbieders delen wij de gezamenlijke verantwoordelijkheid om dit te realiseren voor al onze
cliënten. Wij werken hier in toenemende mate in samen, de vraagstukken zijn dermate groot dat wij
elkaar nodig hebben om oplossingen te realiseren. Graag nemen wij u mee in wat wij als belangrijke
opgaven zien voor Purmerend.
Belangrijkste opgaven voor Purmerend
1. Woningmarkt als grote opgave
Wij zien dat de gemeente druk bezig is met het realiseren van nieuwe woningen en de
krapte op de woningmarkt erkent. Daar wij dit als één van de grootste uitdagingen van de
toekomst zien, willen wij hier toch extra aandacht vragen.
Er is een ontwikkeling gaande waarbij zorg en welzijn zoveel mogelijk thuis wordt gegeven,
aansluitend bij de sociale omgeving van inwoners/ cliënten. Samen met de vergrijzing en
groeiende zorgvraag zijn er minder passende woningen voor onze doelgroepen. Er komen
minder woningen vrij en de doorstroom stagneert.
Dit heeft mede tot gevolg dat cliënten langer op de wachtlijst staan en in een niet passende
woning verblijven. Voorbeelden hier van zijn:
• Inwoners met een verstandelijke en/ of fysieke beperking die (te) lang in een
instelling wonen in plaats van zelfstandig (met begeleiding).
• Ouder wordende inwoners die graag in de gemeenschap blijven wonen omdat zij
hier hun sociale netwerk hebben.
• Bewoners met een psychiatrische beperking en tijdelijke of blijvende 24-uurs
zorgvraag die graag in Purmerend willen blijven wonen omdat zij hier hun sociale
netwerk hebben.
Een oplossing hiervoor is om meer mogelijkheden te creëren voor sociale huurwoningen
voor inwoners met een zorgvraag.
Deze opgave versterkt ook de vraag naar een ander woonaanbod, zoals (geclusterde)
woonvormen tussen thuis en verpleeghuis of psychiatrische kliniek.

2. Zorgzame buurten
Doordat zorg steeds meer zoveel mogelijk thuis wordt gegeven is ook het hebben van
voorzieningen in de wijk steeds belangrijker geworden. Veel inwoners met een zorgvraag
hebben behoefte aan een kern in de wijk waarin zij terecht kunnen met lichte zorgvragen of
als zij behoefte hebben aan een contactmoment met anderen buurtbewoners.
Dit maakt dat mensen zich meer betrokken voelen bij de buurt en beter zelfstandig in hun
eigen omgeving kunnen blijven wonen. Om dit te bereiken is het essentieel dat er goede
samenwerking is met de gemeente en buurtbewoners over het opzetten van deze kern. Hier
wordt door de betrokken partijen inzet op gepleegd, maar dit vraagt een blijvende dialoog
met alle betrokkenen. Wij denken dat bijvoorbeeld ook lokale ondernemers een rol van
betekenis zouden kunnen spelen. De diversiteit van de toenemende vraag en de
ontwikkelingen in de technologie, nodigen uit om in te zetten op innovatieve concepten,
zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en een beroep op formele zorg wordt
voorkomen. We dagen onszelf uit financiële schotten, sectorale kaders en andere
hindernissen niet voorop te stellen, maar maximaal de ruimte te zoeken om knelpunten op
te lossen. Ook in afstemming met wetgevers, zorgkantoren/verzekeraars en
maatschappelijke organisaties. De wijze van financiering van de Wmo-zorg kan aangepast
worden om de investering in en creatief gebruik van innovatieve en preventieve vormen te
stimuleren, zoals de ontmoetingsplekken in de wijk.
3. Beschikbaarheid crisisplekken
Vanuit de WLZ zijn crisisplekken gerealiseerd via de IBS (In Bewaring Stelling), deze
voorziening is echter niet beschikbaar voor cliënten met een Wmo indicatie. Op dit moment
zijn er geen voorzieningen in de gemeente om crisisplekken te realiseren voor mensen die
acuut hulp nodig hebben, waardoor zij nergens naartoe kunnen. Graag denken wij met de
gemeente mee hoe wij dit probleem kunnen aanpakken.
4. Versterken inclusieve samenleving
Een inclusieve samenleving betekent dat iedereen een bijdrage kan leveren aan de
maatschappij. De gemeente kan hierin het goede voorbeeld geven om participatie van
mensen met een beperking te stimuleren door dit bijvoorbeeld ook mogelijk te maken in
gemeentelijke dienst. Wat een mooi voorbeeld zou het zijn als op het gemeentehuis ruimte
is voor mensen met afstand tot de arbeidsmark, zij is immers het visitekaartje van
Purmerend.
Een goede infrastructuur draagt ook bij aan het inclusief kunnen meedoen in de
samenleving. Een groot deel van inwoners met een zorgvraag heeft geen beschikking over
een eigen vervoersmiddel. Zonder openbaar vervoer zijn zij minder in staat zelfstandig hun
netwerk uit te breiden. Wij vragen de gemeente hier rekening mee te houden in de plannen
m.b.t. de infrastructuur en bereikbaarheid. En in de financiering van speciale
vervoersvoorzieningen naar werk en dagbesteding.

De fusie tussen de gemeenten Purmerend en Beemster zien wij met het volste vertrouwen tegemoet
en wij hebben de hoop dat de nieuwe gemeenteraad oog blijft houden voor de diversiteit aan
inwoners en hun behoeften. Zodat de nieuwe fusiegemeenten voor alle inwoners een optimale
woon-, werk- en leefomgeving biedt.
Uiteraard gaan wij graag met u in gesprek en zijn wij te allen tijde bereid om deze ideeën toe te
lichten. Wij wensen u veel succes bij de gemeenteraadsverkiezingen!
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