
  
 
Aan het college van burgemeester en wethouders  
Postbus 18 
7550 AA Hengelo 
per e-mail via: raadsgriffie@hengelo.nl  
 
Hengelo, 11 maart 2022  
 
Schriftelijke vragen Zorgbuurthuis 
 
Geacht college,  

Tijdens de raadsvergadering van 4 december 2018 is de motie ‘Iedereen thuis in een Zorgbuurthuis’1 
op twee stemmen na unaniem aangenomen. Doordat het verzorgingshuis niet meer bestaat, valt een 
grote groep ouderen buiten boord. Zij komen niet in aanmerking voor een verpleeghuis, maar ze 
kunnen ook niet meer helemaal zelfstandig wonen. De eenzaamheid onder ouderen is erg hoog wijst 
onderzoek uit: 49,3 % van de oudere Hengelo-ers (landelijk 47.0%) voelt zich eenzaam2. Voor hen, 
hun partner en familie zou het Zorgbuurthuis in hun eigen buurt een goede uitkomst zijn. De motie 
werd daarom ook breed gedragen en met veel enthousiasme alom omarmt.  

Na het indienen van de motie hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen de ambtelijke 
organisatie, medewerkers van zorgorganisatie Carintreggeland en twee raadsleden, waaronder 
ondergetekende, om te komen tot een plan van aanpak voor de uitvoering van de motie. Van meet af 
aan was er bij meerdere betrokkenen weinig ambitie om tot een succesvolle uitvoering van de motie te 
komen. De SP-fractie sprak de wethouder hier verschillende keren op aan en ook de T.C. Tubantia 
besteedde aan dit onderwerp aandacht3.  

Inmiddels bleek eind 2019 Carintreggeland en Wijkracht een onderzoek hadden gedaan naar de 
behoefte aan een Zorgbuurthuis. De onderzoeksresultaten en de onderzoeksmethode zijn gedeeld 
met het college, maar nooit openbaar gemaakt, ondanks herhaalde verzoeken door ondergetekende 
bij de wethouder en de ambtelijke organisatie. Daarnaast hield Carintreggeland een gezellige middag 
en deelden zij hiervoor flyers uit in de buurt. De opkomst was nihil. Hoe de uitnodiging op de flyer 
eruitzag, welke activiteiten er waren, hoeveel flyers er zijn uitgedeeld en aan wie is ondanks 
herhaaldelijke vragen hiernaar nooit duidelijk geworden. 

Uit hun nooit gepubliceerde onderzoek en de lage opkomst bij de gezellige middag heeft 
Carintreggeland en vervolgens het College de conclusie getrokken dat er geen behoefte is aan een 
Zorgbuurthuis in Hengelo. 

Waar in Nederland overal Zorgbuurhuizen gerealiseerd worden, bijvoorbeeld twee in Almelo en één in 
Bornebroek, blijft Hengelo achter4.  

Ondanks de grote steun in de raad voor de motie en in de Hengelose samenleving wordt de motie niet 
uitgevoerd. Dat roept de volgende vragen op: 

1) Wil het college de onderzoeksresultaten en de onderzoeksmethode die gehanteerd zijn 
door Carintreggeland en Wijkracht om de behoefte aan een Zorgbuurthuis te meten en die 28 
oktober 2019 gedeeld zijn met het college, delen met de raad? Zo, nee, waarom niet?  

2) Hoe kan het dat een raadslid dat herhaaldelijk tot in de top van de ambtelijke organisatie 
vraagt om de onderzoeksgegevens en de onderzoeksmethode van Carintreggeland deze niet 

                                                        
1 https://ris.hengelo.nl/extranet/Vertical-Applications/BIS-Module-30/IRIS-module/Document.html?zaakid=03852360-5bf9-e811-83fd-
0050568f7838&amp;documentid=TPDZAAK-903-207-368 
2 https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/gezondheid 
3 20-12-19 Tubantia; SP in Hengelo wil nú actie van wethouder 
4 Tubantia, 3 augustus 2021; ‘Activiteiten voor ouderen wijzigen’ en ‘Het Maatveld in beeld voor Knarrenhof’. 



ontvangt, terwijl de ambtelijke organisatie en het college deze gegevens wel in zijn bezit 
heeft? 

3) a. Hoe representatief is dit door de zorgaanbieder uitgevoerde onderzoek?  
b. In hoeverre kunnen hieruit conclusies getrokken worden over de behoefte aan een 
Zorgbuurthuis? 

4) Wat vindt het college van de gehanteerde onderzoeksmethode?  
5) Wat vindt het college van de conclusies van de zorgorganisatie? Heeft het college daarin 

meegenomen dat de zorgorganisatie zelf ook bepaalde belangen heeft?  
6) Hoe kan het dat u, ondanks uw toezegging om bezig te gaan met het uitwerken van de motie 

en de in de motie genoemde locaties te zien als vertrekpunt voor een pilot5, niet verder bent 
gegaan met de uitvoering van de motie? 

Inwoners van Hengelo maken op grote schaal gebruik van de dagbesteding die door de gemeente 
gefinancierd wordt vanuit de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO), omdat deze mensen o.a. 
behoefte hebben aan structuur, regievoering en een zinvolle dagbesteding en om hun overbelaste 
mantelzorgers te ontlasten. 

7) Hoe kan het dat er onder inwoners grote behoefte is aan dagbesteding, maar dat het college 
niet verder is gegaan met het Zorgbuurthuis?   

8) De gemeente Hengelo betaalt Carintreggeland middels de WMO-gelden voor hun diensten. 
Tegelijkertijd adviseert Carintreggeland de gemeente over bijvoorbeeld het Zorgbuurthuis. 
Hoe zorgt het college ervoor dat die belangen niet door elkaar lopen? 

Graag ontvang ik zo snel mogelijk de antwoorden op deze vragen. 

Vriendelijke groet,  

Marie-José Huis in ’t Veld 

Raadslid 

 

 
 
 
 

                                                        
5 Uitvoering motie 'Iedereen thuis in een zorgbuurthuis', raadsbrief 26 maart 2019 


