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Motie Zorgbuurthuis gemeente Doetinchem

De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 27 juni 2019

constaterende dat:
- door het sluiten van de verzorgingshuizen veel ouderen geen andere keuze hebben dan

thuis to blijven wonen, ook als zij zelf anders zouden willen of niet meer goed thuis
kunnen wonen;

- 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';

- woningcorporaties, zorgorganisaties en gemeenten een hele belangrijke rol hebben in
het realiseren van kleinschalige woonvormen;

- deze woonvormen vaak wel opgericht worden voor mensen met dementie maar niet voor
de mensen met fysieke zorgproblemen;

overwegende dat:
- het Ministerie van VW~ wil dat gemeenten een lokale aanpak ontwikkelen voor het

realiseren van kleinschalige woonvormen;
- voor mensen die bijvoorbeeld zijn gevallen, eenzaam zijn of geen WMO-aanpassingen

krijgen in huffs (omdat de verhuurder dat niet wil etc.) de stap Haar het verpleeghuis to ver
weg is, terwijl ze het thuis niet altijd meer redden;

- uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 ouderen liever zo beschut zou willen wonen als in het
verzorgingshuis, en deze behoefte dus ook onder Doetinchemse ouderen bestaat;

- het Zorgbuurthuis een keuze biedt die er nu voor veel ouderen niet is, namelijk het oud
kunnen worden in een beschutte woonvorm;

- het Zorgbuurthuis in positieve zin een bijdrage kan leveren in het aanpakken van de
vraag Haar woningen voor ouderen in de gemeente Doetinchem, naast het aanpakken
van eenzaamheid, het beter en efficienter organiseren van zorg, het tegengaan van
ondervoeding en het ontlasten van mantelzorgers;

- partners in het Zorgbuurthuis bij elkaar kunnen blijven woven in hun eigen
buurt/omgeving;

- er in het Zorgbuurthuis ook zwaardere zorg voorhanden is, zodat gedwongen verhuizen
op het einde van het leven zoveel mogelijk wordt voorkomen;

verzoekt het college:
- de mogelijkheden voor Zorgbuurthuizen in de Gemeente Doetinchem to onderzoeken;
- hierbij de mogelijkheid van extra gelden uit de landelijke actielijn woven en zorg to

betrekken, en;
- voor de behandeling van de begroting voor 2020 de resultaten van dit onderzoek, zo

mogelijk inclusief een conceptvoorstel, to delen met de raad;

en gaat over tot de orde van de dag.
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