
Van: hans [mailto:h.brandes@ziggo.nl]  
Verzonden: maandag 18 augustus 2014 15:29 
Aan: iedereenheefttalent 
Onderwerp: Aanvullende reactie inspraak kadernota's WMO 2015 Tynaarlo en participatie 

Hier nog een aanvullende reactie n.a.l. van mijn gisteren d.d. 17 augustus 2014 opgestuurde 
schriftelijke reactie naar de hierboven genoemde e-mail adres iedereen 
heefttalent@tynaarlo.nl. 
Kadernota WMO 2015 3.3.6 beschermd wonen dat komt op mij over als en 1 spoor karig 
nauw denkend beleid want de daarin genoemde categorie mensen de mogelijkheid(heden) 
ontnomen om van beschermd wonen naar begeleid zelfstandig wonen eventueel naar 
uiteindelijk zelfstandig wonen als dat verantwoord kan of als diegene dat zelf aangeeft bij 
Promenscare kan dat ook of en variant erop binnen dat traject GGZ Drenthe en Promenscare 
werken samen op dit terein dat kan ook mede in dit licht met centrum gemeente Assen. 
Maar de expertise en samenwerking moet niet verloren gaan is mijn advies. Verder je ziet zo 
langzamerhand  de trent/tendens mensen met een verstandelijke beperking willen gaan 
samenwonen als er en relatie ontstaat de meeste overigen van deze categorie wonen nog in 
woongroeps verband. 
  
Verder is het van belang dat mensen met een beperking (geestelijk, lichamelijk, 
verstandelijk) breed gezien betaalbaar kunnen wonen b.v. betaalbare huurwoningen. Geld 
ook voor de ouderen (en voor hen die dat kunnen betaalbare koopwoningen zowel huur als 
koop levensbestendig. 
V.b senioren zelfbouw (zie webside... .nl) voorbeeldje de Bronnen in Vries helaas een 
gepasseerd station college/gemeenteraad besluit). 
  
Mede n.a.l van het hierboven staande in hoeverre is de kadernota woonvisie 2012/2017 
Tynaarlo herschreven/herijkt? 
Ik kan mij best voorstellen dat er behoefte is kangoeroe woningen onder de oudere 
bevolking,heb ik gehoord, maar dat is niet genoeg variatie qua woning aanbod (zie 
hierboven). 
De woningbouw cooperaties moeten tegenwoordig en belasting heffing betalen per jaar van 
1.2 miljoen of miljard euro heb ik wel eens gehoord dat zou investeringen m.b.t. 
nieuwbouw/renovatie afremmen in de weg staan (vermogens rendement heffing noemen ze 
het geloof ik en ze moeten tevens terug naar hun oorspronkelijke taken. 
  
Verdere opmerking suggestie/aanbeveling/advies het zou verstandig zijn als ook het 
midden- en klein bedrijf voorlichting campagne m.b.t inspraak kadernota participatie mede 
in het licht van arbeids/stage plaatsen voor mensen met een beperking/tevens ook bij de 
gemeente. 
  
Ik zie uw schriftelijk antwoord spoedig tegemoet. Met vriendelijke groet, 
  
H.J.D. Brandes 
De Waterkant 10 
9482 RN Tynaarlo 
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