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De ChristenUnie heeft kennisgenomen van de ontwikkelingen rond de bouw van een woon-
zorgvoorziening in Het Zand (plan De Veiling) in Leidsche Rijn. Uit gegevens die door betrokkenen 
met ons zijn gedeeld en uit informatie die door ambtenaren van de gemeente aan ons verstrekt is, 
blijkt dat de initiatiefnemer, Reinaerde, voor de kavel op de hoek van de Annie M.G. Schmidtstraat 
en Boudewijn Büchstraat recent het programma heeft gewijzigd, waardoor naar verwachting geen 
woon-zorgvoorziening voor ernstig meervoudig beperkte (EMB) jongeren (18-24) gerealiseerd zal 
worden, maar een voorziening voor een lichtere vorm van zorg. 

Als dit daadwerkelijk zo uitpakt, betekent dat een grote teleurstelling voor de ouders van Utrechtse 
jongeren met een ernstige meervoudige beperking die al jaren op de realisatie van dit plan zaten te 
wachten. Voor deze doelgroep zijn bij ons geen alternatieve voorzieningen bekend in de gemeente, 
waardoor deze Utrechters uit moeten wijken naar Woudenberg of Baarn. Kleinere woonvormen in 
de vorm van Thomashuizen of ‘ouderinitiatieven’ zijn voor deze doelgroep (Zorgzwaartepakket (ZZP) 
5 en 8) binnen Utrecht ook niet aanwezig en in de regio maar heel beperkt beschikbaar. 

Voor mensen met een ZZP 6 en/of 7 (VG met gedragsproblematiek) zijn enkele plekken beschikbaar 
in Overvecht, maar ook hier is de ruimte beperkt en we hebben vernomen dat het aantal plaatsen 
nog verder ingeperkt wordt en er ook minder ruimte komt voor logeren en tijdelijk verblijf 
(respijtzorg). Voor het ‘jonge’ kind zijn er meerdere voorzieningen, maar voor de groep van 18+ is er 
binnen de gemeente - voor zover wij - konden achterhalen geen levensloopbestendige zorg 
beschikbaar. 

De ChristenUnie heeft daarom de volgende vragen:

1. Heeft het college zicht op de vraag naar en het aanbod van woon-zorgvoorzieningen voor 
ernstig meervoudig beperkte inwoners in de gemeente? Klopt onze indruk dat voor deze 
groep er nauwelijks voorzieningen zijn? Is het mogelijk om in cijfers aan te geven om hoeveel 
personen het gaat (in het bijzonder in de categorie jongvolwassenen) en welke woon-
zorgvoorzieningen voor hen binnen de gemeente beschikbaar zijn?

2. De zorg voor deze groep zal voornamelijk vanuit de Wet Langdurige Zorg gefinancierd 
worden. Heeft de gemeente voor de zorg die aan deze groep geleverd wordt ook een eigen 
financiële verantwoordelijkheid (bijv. via de WMO)? In hoeverre biedt dit mogelijkheden om 
afspraken te maken met zorginstellingen over waar zij een plek krijgen voor bijvoorbeeld 
zorg voor EMB-jongeren? 

3. Welke ambitie heeft het college voor het realiseren van voldoende woon-zorgvoorzieningen 
in de gemeente, ook in het licht van Agenda 22 en de ambitie om een inclusieve stad te zijn, 
met plek voor iedereen? 

4. Op welke wijze stuurt het college zelf op realisatie van zulke voorzieningen, ook aan de 
westkant van de gemeente, waar de stad hard groeit en de vraag naar dit type zorg ook 
aanwezig is? Is het college bereid om in gesprek te gaan met zorginstellingen om te bekijken 
wat zij nodig hebben om zulke woon-zorgvoorzieningen in Utrecht te realiseren?



5. Maakt het college afspraken in regionaal of landelijk verband over de dekking van het 
aanbod van zorg voor deze doelgroep? Zo nee, hoe waarborgt het college dan dat wij ook 
voor deze Utrechters zorgen voor een goede plek, zo mogelijk in de eigen gemeente maar in 
ieder geval in de directe omgeving?

6. Ziet het college nog mogelijkheden om de plannen voor de kavel A.M.G. Schmidtstraat weer 
terug te leiden naar het oorspronkelijke idee, een woon-zorgvoorziening voor EMB-
jongeren? Zo nee, zijn er dan andere locaties in beeld waar deze vorm van zorg een plek kan 
krijgen in onze gemeente?


