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Geachte heer van Grouw,

Bij brief van 29 oktober 2019 heeft u raadsvragen gesteld met betrekking tot de voortgang van
het uitwerken van de motie “Iedereen thuis in een Zorgbuurthuis”. Hierbij treft u de antwoorden op
de door u gestelde vragen aan.
1. Waarom heeft het college zich niet gehouden aan de toezegging om voor de zomervakantie
met een voortgangsrapportage te komen en de haalbaarheid dan te hebben beoordeeld?
Antwoord:
In mei jongstleden heeft er een eerste gesprek met de SP, CarintReggeland en de gemeente
plaatsgevonden met als doel te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een zorgbuurthuis te
starten in Hengelo. Tijdens dit overleg bleek dat er verschillende opvattingen zijn over het begrip
‘zorgbuurthuis’. De SP heeft haar beeld van een zorgbuurthuis nader toegelicht; een locatie zoals
Backenhagen (kan ook op andere locaties) waar al de nodige activiteiten zijn die verder uitgebreid
zouden kunnen worden naar een dagprogramma van ‘s morgen 8.00 uur tot ‘s avonds 20.00 uur.
Bedoeld voor mensen die niet meer in staat zijn zelf de regie te voeren, die geen initiatief meer
nemen, die het dag en nachtritme omdraaien, die veel alleen zijn en daardoor vaak veel zorg nodig
hebben van mantelzorgers, huisarts, etc. Voorheen ging deze groep naar het verzorgingshuis.
Door de organisaties werd de vraag gesteld of deze behoefte er daadwerkelijk is. Om hier antwoord
op te krijgen is tijdens het overleg besloten dat Carintreggeland en Wijkracht in de zomerperiode
binnen hun organisatie gaan onderzoeken of bovenstaande behoefte herkend wordt. Beide
organisaties hebben hier invulling aan gegeven en in een gesprek op 28 oktober jongstleden de
onderzoeksresultaten met de gemeente gedeeld.
2. Wanneer denkt het college wel serieus te kijken naar dit concept dat een bijdrage zou
kunnen leveren aan prettiger leefomgeving van vele ouderen en aan het efficiënter omgaan
met de WMO- en WLZ-gelden?
Antwoord:
De organisaties herkennen de behoefte niet aan een zorgbuurthuis zoals het geschetste beeld
tijdens het gesprek op 8 mei jongsleden.
Zij geven wel aan dat als gevolg van de extramuralisering en het daarmee verdwijnen van de
verzorgingshuizen, ouderen behoefte hebben aan beschutte woonvormen waar mensen (deels)
zelfstandig wonen met de nodige ondersteuning in de nabijheid (“het verzorgingshuis 2.0”).
Deze woonvormen zijn bedoeld voor ouderen die niet meer helemaal zelfstandig thuis kunnen
wonen, maar die niet in aanmerking komen voor een Wlz zorgzwaartepakket (continu toezicht
en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid).
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Hier ligt een opgave die ook onderdeel uitmaakt van de notitie wonen en zorg, opgaven 2019-2025
en die in samenwerking met verschillende organisaties dit najaar opgepakt wordt. De gemeente
speelt hierin vooral een stimulerende, verbindende en faciliterende rol.
3. Kan het college aangeven op welke wijze en welke momenten de genoemde gesprekken
met CarintReggeland en Wijkracht hebben plaatsgevonden en wat hiervan de uitkomst
was?
Antwoord:
Op 28 oktober jongstleden hebben Wijkracht en Carintreggeland hun bevindingen van het
onderzoek dat zij in de zomerperiode binnen hun organisatie hebben gedaan met de gemeente
gedeeld. Carintreggeland geeft aan dat de ‘oude verzorgingshuismensen’ niet de behoefte hebben
om deel te nemen aan een gestructureerd dagprogramma. Er wordt wel gezamenlijk gegeten. Deze
voorziening is ook beschikbaar voor de buurt. Dagelijks komen er een aantal mensen uit Singraven
koffie drinken en een maaltijd nuttigen. Wijkracht herkent ook deze behoefte vanuit de wijk niet.
Om de activiteiten en mogelijkheden in en rondom Backenhagen nog meer onder de aandacht te
brengen van de bewoners van Singraven en de wijk hebben Wijkracht, Carintreggeland en een
aantal andere organisaties de handen ineengeslagen tijdens burendag middels het aanbieden van
allerlei activiteiten. Op verschillende manieren, waaronder flyers, zijn mensen uit de wijk hiervoor
uitgenodigd. De opkomst was helaas nihil. De organisaties vragen zich af of we wel moeten willen
bedenken wat mensen daadwerkelijk willen. Zij gaven aan te ervaren dat een groep mensen geen
behoefte heeft aan een gestructureerd dagprogramma. Er zijn veel voorzieningen en activiteiten in
en rondom Backenhagen die bij de wijkbewoners en de bewoners van Singraven bekend zijn en
waar ook gebruikt van gemaakt wordt. De wijkverpleegkundigen en medewerkers van Wijkracht
kennen dit programma en verwijzen inwoners daar waar nodig hier naar toe door.
4. Ziet het college nog andere zorgpartijen die misschien beter bij dit uit te werken
conceptpassen?
Antwoord:
Door diverse stakeholders wordt aangegeven dat er een behoefte is aan beschutte woonvormen
zoals opgenomen in de notitie wonen en zorg, opgaven 2019-2025. De in de motie beschreven
zorgbuurthuizen zijn een vorm van beschut wonen met zorg en ondersteuning. Bij de uitwerking
van deze opgaven worden verschillende organisaties en zorgpartijen betrokken. Wel is het goed om
te vermelden dat het lastig is om goede concepten van de grond te krijgen. De laatste jaren zijn er
een aantal concepten voorbij gekomen. Struikelblok is veelal de exploitatie en het niet goed
regelen van de (huisartsen) zorg. Bij nieuwe initiatieven is ook altijd het zorgkantoor betrokken om
de kwaliteit van de zorg en de gemaakte afspraken over (huisartsen)zorg te kunnen waarborgen.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris,
de burgemeester,

De heer J. Eshuis

De heer S.W.J.G Schelberg
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