
 

 

 

 

 

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG 
 
 
 

Onderwerp: Zorgbuurthuizen 
 
Status: Concept. 
 

De raad van de gemeente Venray in vergadering bijeen op 30-03-2021 
 

Overwegende dat; 

- De minister van VWS en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties zich bewust zijn van de 
landelijke urgentie van deze zaak; 

- Het Ministerie van VWS (met de Taskforce Wonen en Zorg) wil dat gemeenten een lokale 
aanpak ontwikkelen; 

- woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, zorgkantoren, huisartsen, en. samen met 
gemeenten een hele belangrijke rol spelen in het realiseren van kleinschalige woonvormen; 

- Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 ouderen liever zo beschut wil wonen als in het verzorgings-
huis en deze behoefte dus ook onder ouderen in Venray bestaat; 

- Het Zorgbuurthuis een keuze biedt die er nu voor veel ouderen niet is, namelijk het oud 
kunnen worden in een beschutte woonvorm in de eigen buurt of het eigen dorp; 

- Partners de mogelijkheid krijgen om mee te kunnen verhuizen. Dat lukt op het moment vaak 
niet waardoor ouderen na jarenlang huwelijk gedwongen gescheiden worden; 

- Het van belang is buurten en dorpen leefbaar te houden voor alle verschillende groepen 
mensen, dus óók voor ouderen; 

- Een zorgbuurthuis betaalbaar moet zijn voor de mensen die daar gebruik van willen maken; 
- Het Zorgbuurthuis in positieve zin een bijdrage kan leveren in het aanpakken van de 

woningnood in Venray , naast het aanpakken van eenzaamheid, het beter en efficiënter 
organiseren van zorg, het tegengaan van ondervoeding en het ontlasten van mantelzorgers. 

 

 
Constaterende dat; 
 

- De komende jaren de vergrijzing verder zal toenemen, waardoor meer mensen zorg nodig 
hebben, terwijl de beroepsbevolking zal afnemen; 

- Op basis van cijfers van het CPB te zien is dat het aantal zorgmedewerkers in Noord- en 
Midden Limburg met 23% daalt tussen 2018 en 2040 en tegelijkertijd een stijging te zien is 
van 65% aan zorgbehoevenden (zowel daling aan zorgmedewerkers als de stijging van 
zorgbehoefte in onze regio liggen in verhouding hoger dan landelijk); 

- Het aantal mantelzorgers óók zal dalen, als gevolg van de vergrijzing; 
- Het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren er op gericht is dat ouderen langer thuis blijven 

wonen. Door het sluiten van de verzorgingshuizen zijn ouderen er vooral op aangewezen om 
zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Op een gegeven moment lukt dat niet meer zo goed, 



 

 

 

 

maar kunnen ouderen ook niet altijd terecht in een verpleeghuis. Want daar moeten mensen 
een behoorlijk zware zorgbehoefte voor hebben; 

- Dat er op diverse plekken in de regio particuliere initiatieven ontstaan om (m.n.) collectieve 
woonvormen en particuliere verzorgingshuizen te realiseren, die de feitelijke behoefte aan 
dit soort voorzieningen aantonen, maar die van de deelnemers in de meeste gevallen een 
behoorlijke financiële draagkracht verlangen, waarbij de minder draagkrachtigen dus buiten 
de boot vallen en dat ondanks de toename van de genoemde particuliere initiatieven 
verwacht wordt dat de tekorten in woonverzorgingsplaatsen (als te realiseren via een 
zorgbuurthuis) toe zullen nemen; 

- Het ministerie van VWS een Landelijke Actielijn ‘Wonen en Zorg’ heeft opgezet voor het 
realiseren van kleinschalige woonvormen waarbij de uitgangspunten van het Zorgbuurthuis 
zijn overgenomen; 

- Er in de periode 2019-2021 30 miljoen euro per jaar beschikbaar is voor nieuwe 
woonzorgvormen binnen de Landelijke Actielijn ‘Wonen en Zorg’   

- Draagt het college van B&W van Venray  op om de mogelijkheden voor Zorgbuurthuizen in 
Venray nader uit te werken, 

- De mogelijkheid van het realiseren van zorgbuurthuizen op te nemen in de lokale 
woonvisie/het nieuwe masterplan wonen; 

- hierbij de mogelijke extra gelden uit de landelijke actielijn wonen en zorg te betrekken; 
- vast te stellen of er in de regio meer gemeenten zijn die vergelijkbaar onderzoek verrichten 

of hebben verricht en – voor zover mogelijk – de daar vergaarde gegevens te betrekken bij 
de resultaten van het onderzoek door de gemeenten Venray en daarbij vast te stellen of er 
mogelijkheden zijn om met de betreffende gemeenten samen te werken in de realisatie van 
zorgbuurthuizen; 

- nadrukkelijk de mogelijkheid te onderzoeken in hoeverre particuliere initiatieven aan kunnen 
sluiten bij of gefaciliteerd kunnen worden door de middelen die de gemeenten beschikbaar 
kunnen stellen 

- voor 1 mei 2021 deze uitwerking te delen met de gemeenteraad; 

  

 

En gaat over tot de orde van de dag 

Namens de fracties van de SP en CDA Venray 

Jan Hendriks en Jac Derikx 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Stemverhouding (in te vullen door griffie). 

Voor: 
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