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1. Hoeveel gelijkvloerse/ kleinere woningen waarover gesproken wordt bij de veranderopgave van 

2.5.5 Begeleiding aan ouderen met somatisch of geriatrische problematiek zijn er in de regio op 

dit moment beschikbaar en hoeveel daarvan in Leiderdorp? Hoeveel van deze woningen zullen er 

in 2025 beschikbaar in de regio en in Leiderdorp?

Antwoord: De aantallen gelijkvloerse/kleinere woningen die geschikt zijn voor ouderen zijn zowel  

in de regio als specifiek voor Leiderdorp niet bekend. In principe zijn alle gelijkvloerse woningen  

geschikt voor senioren.  Wel wordt bij sociale nieuwbouw woningen het aantal m2  kleiner (45-60  

m2)  en  wordt  daarbij  meer  rekening  gehouden  met  de  ontwikkeling  van  steeds  kleinere  

huishoudens  (één of  twee persoonshuishoudens).  We bouwen niet  specifiek voor  senioren.  In  

Leiderdorp wordt  veel  gebruik  van lokaal  maatwerk om doorstroming van ouderen naar  een  

gelijkvloerse woning in Leiderdorp te stimuleren.

2. Wat zijn de ervaringen bij de gemeenten die dit model van arrangementen inkoop al kennen? 

Antwoord: zowel  de  gemeente  Rotterdam  als  de  gemeente  Den  Haag  zijn  in  de  periode  

2017/2018 gestart met deze vorm van inkopen. De gemeente Rotterdam is positief hierover en is  

op dit moment ook bezig met een inkooptraject waarbij ze het arrangementenmodel continueren.  

Dit geldt ook voor de gemeente Den Haag. Den Haag is in 2017/2018 gestart met de inkoop van  

begeleiding  in  de  vorm  van  arrangementen  en  ze  hebben  dit  reeds  uitgebreid  met  de  

maatwerkvoorzieningen  van  de  Maatschappelijke  Zorg.  Ook  om,  net  als  de  Leise  Regio,  een  

doorlopende lijn  van lichte  ondersteuning (in  de vorm van ambulante  begeleiding)  tot  zware  

ondersteuning  (in  de  vorm  van  Beschermd  Wonen)  te  bewerkstelligen  en  meer  aandacht  te  

hebben (te sturen) op het resultaat van de ondersteuning.

3. Op 8 juli zijn de sociaal adviesraden bijgepraat over de strategie. Is daar een verslag van en zo ja 

kunt u deze beschikbaar stellen?

Antwoord:     in de bijlage vindt u de presentatie die gegeven is aan de adviesraden. De adviesraden  

hebben voorafgaand aan de presentatie de hoofdlijnennotitie ontvangen (de voorloper op de  

inkoopstrategie) en de uitvoeringsagenda maatschappelijke zorg Leidse Regio. Er is geen verslag  

van de bijeenkomst beschikbaar.


