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Betreft: ongevraagd advies Hart voor Diessen; vervolg 
 
Geacht College, 
 
De Participatieraad heeft recent (27-8-12) in een ongevraagd advies haar zorg 
uitgedrukt over het project Hart voor Diessen. Zeer snel daarna hebben we de 
raadsinformatiebrief  betreffende de voortgang van het project ontvangen. De 
Participatieraad betreurt het dat zij de raadsinformatiebrief van april 2012 niet heeft 
ontvangen en dus een informatieachterstand had. 
 
De recente raadsinformatiebrief d.d. 4 september  hebben we op 11 september 
besproken. Enkele onduidelijkheden zijn verhelderd in het artikel in het Brabants 
Dagblad d.d. 14 september, tenminste voor zover in het artikel wethouder Roks juist 
is geciteerd. 
Dat Hart voor Diessen terug is op de lijst Leystromen is een prima resultaat van de 
onderhandelingen. Echter wij pleiten in dit verband ook voor een veel sterkere en 
nadrukkelijke invulling van uw regierol als gemeente, zodat (complexe) 
dorpsvernieuwings- processen niet alleen beter controleer- en beheersbaar worden, 
maar ook deze tegenslagen - veelal ontstaan als gevolg van miscommunicatie - op 
voorhand voorkomen kunnen worden.  
Het afsluiten van samenwerkingsverbanden en/of prestatie-afspraken zijn hiertoe 
geëigende (contract) middelen en dienen (meer) ingezet te worden. Aan de niet 
nakoming van afspraken kunnen alsdan (financiële) sancties worden verbonden en 
maakt het vrijblijvende karakter tot dusver plaats voor een werkwijze waarbij partijen 
hun verantwoordelijkheid moeten nemen. 
 
In onze reactie richten wij ons alleen op deelproject Wonen, Zorg en Welzijn.  
In november 2011 heeft de Participatieraad een positief advies gegeven ten aanzien 
van de woon-zorgvoorzieningen gemeente Hilvarenbeek. Ook voor Diessen is de 
woon-zorgbehoefte berekend. We hopen van u te vernemen of het toen vastgestelde 
beleid ongewijzigd is gebleven of toch is aangepast aan de landelijke ontwikkelingen 
inzake financieringssystemen. 
 
U schrijft in de raadsinformatiebrief verder dat de huidige situatie heeft geleid tot het 
serieus openhouden van een optie van een Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO) van senioren. Voor het initiatief van de Stichting 
Initiatieven Realisatie 55+ woningbouw (SIR 55) was destijds in Diessen te weinig 
belangstelling.  
Een CPO is ook niet weggelegd voor senioren met een kleine beurs. Daarbij moet 
ook rekening worden gehouden met het feit dat de senioren vaak ook een 
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zorgbehoefte hebben en misschien minder in staat zijn zo’n intensieve klus als een 
CPO op zich te nemen dan jongere starters. 
Bovendien hebben eventueel geïnteresseerden in vele gevallen al een eigen woning 
en willen zij niet het risico lopen om met 2 woningen te blijven zitten omdat de eigen 
woning niet verkocht kan worden. 
Tot slot duren CPO projecten in algemene zin erg lang, met als gevolg dat de 
persoonlijke situatie van de geïnteresseerden (zeker gezien de leeftijd van de 
doelgroep) gedurende het traject kan wijzigen waardoor er mogelijk andere 
behoeften, noodzakelijke zorg of zelf helemaal geen behoefte meer bestaat. 
 
In ons advies ten aanzien van de woon-zorgvoorzieningen d.d. 24 november 2011 
hebben we aangeven dat we bij “draagvlak” ook graag de Participatieraad vermeld 
zien o.a. opdat informatieachterstand vermeden wordt. 
 
Met vriendelijke groeten 
namens Stichting Participatieraad Wmo Hilvarenbeek 
 
B. Feldbrugge-Okhuijsen 

 


