
Beleidsregels Ouderenzorg 2005 (en verder) 
 
1. Beleidsterrein 
Beleidstaak:      Maatschappelijke begeleiding en advies 
Beheerstaak:     Ouderenzorg, functienummer 620.30 
 
2. Aanleiding subsidie 
De bevolking van Zeewolde groeit: het aantal ouderen neemt toe en de 
leeftijd van de ouderen neemt toe. Hierdoor zal (de omvang van) de vraag op 
het gebied van onder andere zorg, welzijn en wonen, veiligheid en mobiliteit 
veranderen. Daar moeten we ons nu al op voorbereiden. Niet alleen in 
bestaande wijken, maar ook bij de ontwikkeling en inrichting van nieuwe 
wijken (Polderwijk) moet hier al in een vroeg stadium rekening mee worden 
gehouden. Een goede infrastructuur op het gebied van zorg, welzijn en 
wonen (inclusief veiligheid en mobiliteit) is van groot belang om de inwoners 
van Zeewolde in staat te stellen om langer zelfstandig te laten wonen. Een 
integrale aanpak is noodzakelijk. De visie van de gemeente Zeewolde hierop 
is neergelegd in de beleidsnota Zorg voor Zelfstandigheid, die in augustus 
2003 door de Gemeenteraad is vastgesteld. 
 
3. Uitgangspunten van beleid 
De belangrijkste uitgangspunten bij de vormgeving en de uitvoering van het 
beleid zijn: 
- Inwoners voeren zo lang mogelijk de regie over het eigen leven. De 

gemeentelijke overheid bevordert de zelfredzaamheid met behulp van 
preventief en voorwaardenscheppend beleid en het creëren van een 
vangnet voor mensen die minder zelfredzaam zijn. 

- De vraag van de doelgroep staat centraal. De reële behoefte is de basis voor 
het aanbod aan diensten op het gebied van zorg, welzijn, wonen, 
veiligheid en mobiliteit.  

- Bij het ontwikkelen of uitbreiden van maatregelen en/of voorzieningen 
wordt zo veel mogelijk aangesloten bij en gebruik gemaakt van de 
infrastructuur die al bestaat. Beleid voor mensen met (lichamelijke) 
beperkingen is in de eerste plaats een deel van het algemene beleid voor 
alle inwoners/burgers van de gemeente Zeewolde.  

- Rekening houdend met de omvang en de groei van Zeewolde moet steeds 
worden bepaald of op een specifieke vraag een antwoord wordt 
gevonden binnen Zeewolde of dat gebruik wordt gemaakt van 
voorzieningen elders. (Regionale) afstemming is van belang.   

- Een integrale aanpak is noodzakelijk. De samenhang tussen de gebieden 
zorg, welzijn, wonen, veiligheid en mobiliteit moet zowel binnen de 
gemeentelijke organisatie als in het veld worden bereikt. Inhoudelijke 
en financiële samenwerking is hiervoor een belangrijk instrument en 
voorwaarde.  

 
4. Instellingen 
Diverse instellingen  
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5. Doelstelling 
Bevorderen dat inwoners van Zeewolde ongeacht hun leeftijd en/of hun 
fysieke toestand zo lang mogelijk zelfstandig en op verantwoorde wijze in de 
eigen woonomgeving kunnen blijven wonen en functioneren, door: 
- een integrale benadering van zorg, welzijn, wonen, inclusief veiligheid en 

mobiliteit; 
- voorzieningen te handhaven en (verder) te ontwikkelen die inwoners nodig 

hebben om als volwaardig lid van de samenleving te blijven 
functioneren; 

- te stimuleren dat inwoners van Zeewolde actief zijn en blijven (zelfredzaam 
zijn) en dat zij, ongeacht de levensfase waarin zij verkeren, participeren 
in de maatschappij. 

 
6. Doelgroep 
Mensen die, ongeacht hun leeftijd, kampen met blijvende (lichamelijke) 
beperkingen. Mensen die extra ondersteuning nodig hebben om zelfstandig 
te blijven wonen en de regie over het eigen leven te behouden. Het zijn 
ouderen, mensen met een functiebeperking en chronisch zieken.   
De vitale oudere die zichzelf uitstekend weet te redden en mensen met 
psychische beperkingen maken geen deel uit van de doelgroep.  
 
7. Beoogd effect 
- Oudere en zorgbehoevende inwoners van Zeewolde blijven zo lang mogelijk 

zelfstandig wonen. 
- Het realiseren van een goede infrastructuur en een integrale aanpak op de 

terreinen zorg, welzijn, wonen voor oudere en zorgbehoevende 
inwoners van Zeewolde. Hier horen ook veiligheid en mobiliteit bij.  

  
8. Functies/producten 
Uit de actiepunten van de nota ‘Zorg voor zelfstandigheid’ volgt een breed 
scala aan functies/producten die bijdragen aan realisering van de 
doelstelling. 
- Informatie en advies: het aanbieden van informatie en advies (o.a. 

adviseur/coach zorg, welzijn en wonen, informatie over voorzieningen);  
- Dienstverlening: het aanbieden van diensten (o.a. vervoer, 

maaltijdvoorziening, 24 uurs zorgverlening);    
- Activering: het stimuleren van actieve deelname aan de samenleving in 

Zeewolde (o.a. huisbezoeken, Gilde-project, Breedtesportimpuls); 
- Ondersteuning en begeleiding: het bieden van ondersteuning en 

begeleiding (o.a. Lokaal Steunpunt Mantelzorg, begeleid wonen);   
- Signalering: het signaleren van knelpunten, wensen en behoeften van 

ouderen en zorgbehoevenden (o.a. huisbezoeken, verbeteren veiligheid).  
 
9. Prestaties 
Per project en/of product nader vast te leggen in de subsidiebeschikking. 
 
10. Verdeelregels 
Om versnippering van het aanbod te voorkomen, samenhang te bevorderen 
en om een keten van zorg, welzijn en wonen te stimuleren, worden 
subsidieaanvragen die een beroep doen op het beleid ‘Zorg voor 
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zelfstandigheid’ getoetst aan de volgende beleids- en verdeelregels. Deze 
verdeelregels gelden aanvullend op de regels zoals deze zijn gesteld in de 
Algemene Subsidieverordening en het Subsidiebeleidskader. In de Algemene 
Subsidieverordening zijn onder andere de eisen opgenomen waaraan een 
subsidieaanvraag moet voldoen (o.a. artikel 13 en 14van de verordening). In 
het subsidiebeleidskader zijn beleids- en verdeelregels opgenomen die al 
gelden voor de diverse beleidsterreinen die vallen onder de algemene 
subsidieverordening. Voor alle duidelijkheid: de mate waarin 
subsidieaanvragen voldoen aan de regels is bepalend voor het al dan niet 
toekennen van subsidie. 
 
Het project/product: 

1. draagt daadwerkelijk bij aan het realiseren van de doelstellingen van 
‘Zorg voor zelfstandigheid’ en versterkt het structurele aanbod. 

2. is in samenwerking met andere instellingen/organisaties tot stand 
gekomen en wordt eveneens in samenwerking uitgevoerd; 

3. wordt niet vanuit het bestaande beleid (in min of meervergelijkbare 
vorm) aangeboden en biedt een oplossing voor bestaande of te 
verwachten problemen. Het product/project is vernieuwend ten 
opzichte van het huidige aanbod;  

4. is gericht op de brede doelgroep van ouderen en zorgbehoevenden; 
5. voorziet aantoonbaar in de vraag/behoefte van de ouderen en/of 

zorgbehoevenden; 
6. begeeft zich op de terreinen zorg, welzijn, wonen, veiligheid en 

mobiliteit en bij voorkeur op een combinatie van deze terreinen. 
 

Subsidie wordt niet verstrekt voor projecten en producten:  
- die een duidelijk AWBZ gerelateerd karakter hebben; 
- die (al dan niet gesubsidieerd) al worden georganiseerd door een andere 

instelling/organisatie;  
-  op het gebied van voorlichting en recreatieve activiteiten die de 

ouderenbonden regelmatig organiseren voor de leden. Dit zou een 
voortzetting zijn van de subsidiëring van de ouderenbonden zoals deze 
plaatsvond voor 1998; 

- waarvan de kosten ook zonder subsidie kunnen worden gedekt (artikel 18 
Algemene Subsidieverordening);  

- die in hoofdzaak godsdienstige, levensbeschouwelijke of politieke vorming 
beogen of feitelijk verrichten (artikel 18 Algemene Subsidieverordening). 

 
11. Subsidiegrondslag 
Per project en/of product nader te bepalen. 
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