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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Beantwoording raadsvragen 
Zorgbuurthuis 

3393427  5 april 2022 

Leden van de raad, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

 
Bij brief van 11 maart 2022 zijn raadsvragen gesteld met betrekking tot de uitvoering van de motie 

‘Iedereen thuis in een Zorgbuurthuis’. Hierbij treft u de antwoorden op de gestelde vragen aan.   
 

1.  Wil het college de onderzoeksresultaten en de onderzoeksmethode die gehanteerd zijn 
door Carintreggelandgroep (CRG) 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?  

 
Antwoord: 

De conclusies van het onderzoek zijn verwerkt in eerdere raadsbrieven inzake 
zorgbuurthuizen en wonen en zorg. Het onderzoek en de resultaten zijn verwoord in een 

rapportage/gespreksverslag. Het college ziet geen bezwaren in het delen van dit document. 
Deze is als bijlage toegevoegd. 

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

 
Antwoord: 

De rapportage is op 28 november 2019 gedeeld met de SP.  
 

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? 
 

Antwoord: 
Na het aannemen van de motie heeft in mei 2019 een eerste gesprek plaatsgevonden met 

de SP, CRG en de gemeente 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. Dit is 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.  
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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 CRG en Wijkracht in de 

zomerperiode binnen hun organisatie laagdrempelig middels een uitvraag gaan 
onderzoeken of bovenstaande behoefte herkend wordt. 

Beide organisaties hebben hier invulling aan gegeven en in een gesprek op 28 oktober 
2019 deze onderzoeksresultaten met de gemeente gedeeld. (zie bijgevoegd verslag). 

 
De behoefte aan zorg en ondersteuning zoals in deze motie voorgesteld en door de SP 

Hengelo toegelicht werd niet herkend door de bewoners en de betrokken organisaties. Wel 
werd door de betrokkenen de behoefte aan beschutte woonconcepten herkend. 

 
4. Wat vindt het college van de gehanteerde onderzoeksmethode?  

 
Antwoord: 

De organisaties hebben conform afspraak over de onderzoeksmethode laagdrempelig 
binnen hun organisatie een uitvraag gedaan naar de behoefte aan een zorgbuurthuis zoals 

door de SP Hengelo geschetst.  
 

5.  Wat vindt het college van de conclusies van de zorgorganisatie? Heeft het college daarin  
meegenomen dat de zorgorganisatie zelf ook bepaalde belangen heeft?  

 
Antwoord:  

De betrokken organisaties (CRG en Wijkracht) herkennen de behoefte aan een geclusterde 
woonvorm maar niet het beeld geschetst door de SP Hengelo. 

Het organiseren van huisvesting met adequate zorg en ondersteuning is een gezamenlijke 
opgave waar verschillende organisaties een rol in hebben en waar verschillende belangen 

spelen door de diverse financieringsvormen (Wet Langdurige Zorg, Zorgverzekeringswet, 
WMO etc.). 

De gemeente is zich bewust van de verschillende belangen en probeert daar haar 
regisserende rol in te pakken.  

 
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 pilot, niet 
verder bent gegaan met de uitvoering van de motie? 

 
Antwoord: 

De motie is uitgevoerd. Het college heeft vanuit haar rol inspanningen verricht om juiste 
huisvesting voor verschillende doelgroepen te organiseren. We zijn en blijven in gesprek 

met verschillende aanbieders om te kijken naar goeie concepten en haalbare varianten van 
beschut wonen. De feitelijke uitvoering is echter niet in handen van de gemeente. De 

uitvoering ligt vooral bij de zorgaanbieders. We blijven ons als gemeente inspannen vanuit 
een stimulerende en verbindende rol.  

 
Kijkend naar Hengelo zien we op verschillende op locaties al verbindingen tussen wonen, 

zorg, welzijn en de buurt. Zo staat er naast het verpleeghuis ‘t Woolde van CRG, het 
woonzorgcentrum ’t Hiebendaal waar de zelfstandig wonende ouderen gebruik kunnen 

maken van de verschillende functies (inloop, restaurant, winkeltje, kapper) in ‘t Woolde. De 
buurt kan ook gebruik maken van de verschillende functie, de bewoners zijn welkom in de 

ontmoetingsruimte en kunnen deelnemen aan de verschillende activiteiten. Dat geldt ook 
voor de locaties Humanitas en Backenhagen van CRG. Ook deze locaties hebben 

verschillende functies die beschikbaar zijn voor de buurt. Verpleeghuis het Borsthuis van 
TriviumMeulenbeltZorg hanteert hetzelfde principe. Ook hier is iedereen welkom. Hoewel 

bovengenoemde locaties niet kleinschalig zijn bieden zij de vormen van zorg en 
ondersteuning passend bij een zorgbuurthuis. CRG doet op een aantal locaties in Hengelo 

onderzoek naar herontwikkeling. In deze onderzoeken wordt gekeken naar een verdere 
verbinding tussen wonen, zorg, welzijn en de buurt. Dat geldt eveneens voor 
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TriviumMeulenbeltZorg, die op zoek is naar een nieuwe locatie in Hengelo. Zij zetten in op 
een combinatie van beschut wonen, intramurale zorg en een functie voor de buurt. We zien 

ook particuliere initiatieven ontstaan zoals Brokant. Brokant ontwikkelt Brokanthuizen, 
kleinschalige seniorencomplexen voor maximaal 32 bewoners. Bewoners beschikken over 

een eigen appartement en kunnen 24 uur per dag gebruiken maken van ondersteuning en 
diensten naar behoefte (https://www.brokant-voorouderen.nl/brokanthuizen/). Brokant 

heeft het voornemen in 2022 een woonvoorziening in Hengelo te starten. Ook dit is te 
betitelen als een vorm van beschut wonen / zorgbuurthuis. 

 
 

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? 
 

Antwoord: 
Zie antwoord vraag 6. 

Naast haar stimulerende en verbindende rol bij het ontwikkelen van concepten beschut 
wonen heeft het college in het sociaal beleidsplan er voor gekozen in te zetten op het 

ontwikkelen van voorliggende voorzieningen voor dagbesteding en ontmoeten als antwoord 
op de grote behoefte aan dagbesteding.   

 
8)  De gemeente Hengelo betaalt CRG middels de WMO-gelden voor hun diensten.  

Tegelijkertijd adviseert CRG de gemeente over bijvoorbeeld het Zorgbuurthuis.  
Hoe zorgt het college ervoor dat die belangen niet door elkaar lopen? 

 
Antwoord: 

CRG ontvangt voor hun producten en diensten naast WMO gelden ook middelen uit de Wlz 
en de Zvw. Al deze producten en diensten dragen bij aan verbindingen tussen wonen, zorg, 

welzijn en de buurt.  
Het organiseren van huisvesting met adequate zorg en ondersteuning is een gezamenlijke 

opgave waar verschillende organisaties een rol in hebben waaronder CRG. De gemeente is 
zich bewust van de verschillende belangen en probeert daar haar regisserende rol in te 

pakken. (zie ook antwoord vraag 5).  
 

Ik hoop u hierbij 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 

 
 

 
Bijlagen: 1  



 
 
 
 
Gespreksverslag overleg onderzoek zorgbuurthuis 

 

Datum: 28 oktober 2019 

Aanwezig:  (Carintreggeland),  (Wijkracht) en  

 (gemeente Hengelo) 

 

Aanleiding: 

In mei jongstleden heeft er een 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 SP wordt ook voorgesteld dagbestedingsactiviteiten te verplaatsen naar Backenhagen evenals 

andere zorgmomenten die nu bij mensen thuis of elders plaatsvinden om zo een bundeling van 

activiteiten te krijgen. Door de organisaties werd tijdens dit overleg de vraag gesteld of deze 

behoefte er daadwerkelijk is 

 

Onderzoek: 

Er is afgesproken dat Carintreggeland en de gemeente deze behoefte laagdrempelig gaan peilen; 

Carintreggeland gaat de informatie ophalen bij de wijkverpleegkundigen en de gemeente neemt 

contact op met Wijkracht om ook aan hen te vragen of zij de behoefte herkennen vanuit de 

wijkteams. 

Dit laatste heeft plaatsgevonden in de zomermaanden. 

 

Resultaten: 

Zoals afgesproken hebben Carintreggeland en Wijkracht bij de wijkverpleegkundigen en 

wijkteammedewerkers gepeild of de behoefte herkend wordt.  

Beide organisaties geven aan de behoefte niet te herkennen. 

Carintreggeland geeft daarover het volgende aan: 

Niet iedereen wil naar de dagopvang in het verpleeghuis. Een deel wil juist naar een dagopvang 

buiten het verpleeghuis.  

Momenteel zitten er in het verpleeghuis veel andere (zorg)voorzieningen zoals de pedicure, 

diëtiste, prikpost, centrum medische diagnostiek (SHO), fysiotherapie, maaltijdvoorziening, kapper, 

etc. Deze voorzieningen worden dagelijks bezocht door mensen uit de wijk en zorgen er daarmee 

al voor dat mensen van buiten naar binnen komen en kennis kunnen maken met alle andere 

activiteiten. 



De ‘oude verzorgingshuismensen’ die woningen huren in Backenhagen geven aan geen behoefte te 

hebben aan deelname aan een volledig gestructureerd dagprogramma. Er wordt wel gezamenlijk 

gegeten. Deze maaltijdservice is ook beschikbaar voor de buurt.  

De wijkverpleegkundigen bij Singraven geven aan dat een aantal mensen uit Singraven dagelijks 

koffie drinkt en een maaltijd nuttigt bij Backenhagen. Daarnaast maakt een aantal mensen in 

Singraven gebruik van de andere voorzieningen in Backenhagen en de dagopvang.  

Ook de mensen zonder indicatie weten de weg te vinden naar Backenhagen. De activiteiten zijn 

bekend, er is informatie op Singraven daarover aanwezig. Iedereen kan altijd deelnemen.  

De wijkverpleegkundigen zijn bekend met alle activiteiten en voorzieningen en verwijzen daar waar 

nodig mensen naar toe.  

 

Wijkracht geeft aan dat vanuit de wijkteams en de aanwezige ontmoetingsgroepen voor ouderen in 

de wijk de behoefte aan een volledig gestructureerd dagprogramma niet herkend wordt.  

 

Burendag; 

Naar aanleiding van het gesprek op 8 mei heeft Carintreggeland actief ingezet op burendag 2019.  

De hele wijk was hiervoor uitgenodigd. De opkomst uit de buurt was helaas nihil. De deelnemers 

waren vooral de mensen uit Singraven en Backenhagen zelf. TV Oost was ook uitgenodigd en heeft 

een korte reportage gemaakt.   

 

Conclusie: 

Organisaties herkennen de behoefte aan een zorgbuurthuis zoals geschetst in het overleg op 8 mei 

niet. 

Er wordt door Carintreggeland al veel aangeboden aan activiteiten en voorzieningen voor bewoners 

van Singraven en de wijk. Behoefte aan uitbreiding naar een volledig gestructureerd 

dagprogramma van 8.00 uur tot 20.00 uur wordt niet herkend. De ervaring laat zien dat mensen 

een half dagdeel al lang genoeg vinden of na het bijwonen van een activiteit weer naar hun eigen 

huis willen.  
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