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Onderwerp:  
Motie Verpleegbedden d.d. 7 november 2019 

 

Kennisnemen van: 
De stand van zaken en toekomstige ontwikkeling van het aantal verpleegbedden in Oudewater.  
 

Inleiding: 
In november 2019 is in de raad een motie aangenomen van De Onafhankelijken over verpleegbedden.  
Reden voor het indienen van de motie was de wachtlijst voor verpleeghuisbedden en de wens dat inwoners 
in de eigen gemeente een plek kunnen krijgen als zij verpleging nodig hebben.  
De motie roept het college op om met de betrokken organisaties en instanties in overleg te treden over hoe 
het aantal verpleegbedden uitgebreid kan worden en waar nodig een stimulerende of faciliterende rol te 
vervullen. 

 

Kernboodschap: 

Taak en rol gemeente  
De gemeente draagt een verantwoordelijkheid voor inwoners die thuis wonen: om hen indien nodig zodanig 
te ondersteunen dat ze zelfstandig kunnen blijven wonen. Het zelfstandig thuis blijven wonen is beleid van 
de overheid en in de meeste gevallen ook de wens van de inwoner. Het college voelt de 
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat inwoners daarbij een goede kwaliteit van leven ervaren. 
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Daartoe voert de gemeente de Wmo-taken uit via het Stadsteam. Daarnaast werkt de gemeente samen 
met organisaties aan een infrastructuur van voorzieningen waarin professionals en vrijwilligers belangrijk 
werk doen. Deze inspanningen zijn gericht op een goede kwaliteit van leven, onder andere op het 
voorkomen van eenzaamheid. Samen met professionals en vrijwilligers willen we bereiken dat ouderen de 
juiste zorg en ondersteuning krijgen op de juiste plek. 
 
Het is belangrijk dat, als mensen veel zorg en verpleging nodig hebben en niet meer zelfstandig thuis 
kunnen blijven, zij die zorg daadwerkelijk krijgen en indien gewenst in Oudewater. Als gemeente zijn we 
niet verantwoordelijk voor de uitvoering voor die langdurige zorg; dat is de verantwoordelijkheid van het 
Zorgkantoor, die de Wet Langdurige Zorg (WLZ) uitvoert en de zorg financiert. Het college voelt wel een 
verantwoordelijkheid voor deze inwoners die om begrijpelijke redenen meestal in de eigen gemeente willen 
blijven wonen. Dat is ook de reden waarom het college investeert in samenwerking met de belangrijkste 
aanbieder van langdurige zorg - De Wulverhorst - en met de woningcorporatie Woningraat.  
 
De gemeente heeft een taak en rol in het ontwikkelen en vaststellen van ruimtelijke plannen. Bij deze 
ontwikkelingen houden we rekening met de wens om verschillende vormen van verpleeghuiszorg te 
faciliteren. De gemeente heeft alleen een sturende invloed op woningen in de sociale sector: met 
Woningraat is afgesproken dat woningen zoveel mogelijk levensloopbestendig worden opgeleverd. Ook is 
afgesproken dat een deel van de woningen niet onder de reguliere toewijzing valt maar is bestemd voor 
mensen met een woonzorgbehoefte (zie verderop bij ‘extra capaciteit).  
 
Huidige capaciteit verpleeghuisbedden: 
De Wulverhorst heeft 70 appartementen. 24 bewoners kunnen in een gesloten setting  wonen 
(groepswonen). 4 appartementen zijn voor kortdurend verblijf, overbruggingszorg of spoedzorg en in 42 
appartementen kunnen mensen alleen of met (geïndiceerde) partner wonen. Daardoor kan het 
bezettingsaantal wisselen, het is minimaal 70. Dit is helaas niet voldoende, er is een wachtlijst.  
 
Met de vergrijzing in de komende decennia zal extra capaciteit nodig zijn. De Wulverhorst verwacht dat er 
in 2045 een extra capaciteit van 55 bedden nodig is. Dat hoeft niet te betekenen dat een tweede 
verpleeghuis gebouwd zal moeten worden. De Wulverhorst kan de verpleegzorg ook bieden buiten hun 
verpleeghuis, bij cliënten thuis. Verpleegzorg thuis is (vaak) mogelijk en goed te realiseren (mits de woning 
daarvoor geschikt is), vooral in een locatie waar er sprake is van enige clustering van woningen voor 
mensen met een intensieve en langdurige zorgvraag. Verpleegzorgthuis wordt ook nu geleverd door heel 
Oudewater. De Wulverhorst is de enige van de zorgaanbieders die actief zijn in Oudewater die deze (WLZ) 
zorg aan huis levert.  
 
Naast De Wulverhorst staat het Futurahuis, de woonvoorziening (voor 19 personen) die gericht is op 
ouderen met een (toenemende) fysieke beperking en/of (afnemende) fysieke/geestelijke kracht, voor wie 
zelfstandig wonen geen optie meer is. Financiering van de zorg vindt plaats met een persoonsgebonden 
budget (PGB). 
 
Extra capaciteit 
Op het realiseren van extra verpleegbedden zijn in het afgelopen jaar door samenwerking van de 
gemeente, Woningraat, De Wulverhorst en anderen goede resultaten bereikt. Er zijn afspraken gemaakt die 
door De Wulverhorst en Woningraat nader worden uitgewerkt. De intentie is:  

 In het appartementencomplex van de nieuwe Schuylenburcht krijgt De Wulverhorst de beschikking 

over een aantal appartementen die zij aanbieden aan inwoners die langdurige zorg nodig hebben. 

Niet in het verpleeghuis maar thuis zodat inwoners met voldoende zorg zoveel mogelijk van hun 

zelfstandigheid kunnen behouden 

 In het nieuwe appartementencomplex Oranjepark 2 komt ook een deel van de appartementen (de 

helft van het totaal) ter beschikking aan De Wulverhorst.  

De planning is dat beide projecten in 2022/2023 worden opgeleverd. Na realisatie van deze projecten zal 
de wachtlijst voor zorg die geboden wordt vanuit de Wet Langdurige Zorg gereduceerd worden, naar 
verwachting met 20 à 25 wachtenden.  
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 Binnen 2 jaar wil De Wulverhorst graag een extra locatie voor de doelgroep inwoners die 24 uurs 

zorg en toezicht nodig hebben, als die thuis niet langer gegeven kan worden. Daarover worden 

momenteel nog de mogelijkheden verkend.  

Financiën 

De gemeente draagt niet bij aan de financiering van de Wet Langdurige Zorg. Het creëren van meer 
verpleeghuisplaatsen, residentieel en in de vorm van verpleeghuiszorg thuis, kan het beroep op de Wmo 
ontlasten.  
 

Vervolg: 
Het college is blij dat we in Oudewater een groot en modern verpleeghuis hebben, dat een belangrijke rol 
speelt voor de inwoners van Oudewater, ook voor hen die thuis wonen. Het college is ook blij met de 
concrete plannen voor meer verpleegbedden in de nieuwe projecten. De uitbreiding van verpleegbedden is 
noodzakelijk om te voldoen aan de vraag naar residentiele verpleeghuiszorg in Oudewater. Ook verstevigt 
het de positie van De Wulverhorst als zelfstandige op Oudewater gerichte organisatie waardoor  
tevens geborgd is dat vanuit de 2

e
 lijn de 1

e
 lijn ondersteund kan blijven worden.  

 

Echter tot de oplevering van de nieuwe projecten is de situatie dat er een tekort is aan woonplekken in De 
Wulverhorst. Tot die tijd werkt De Wulverhorst aan het bieden van zorg in de thuissituatie om daarmee 
zoveel mogelijk te voorkomen dat inwoners in een andere gemeente naar een verpleeghuis gaan. Het doel 
is dat het eigen sociaal netwerk van de inwoners in stand wordt gehouden.  
 

Bijlagen: 
- Aangenomen motie geregistreerd onder corsanummer: 20.013214 
 

 

 

De secretaris (wnd),  De burgemeester (wnd), 
  

J.J. Michel W.G. Groeneweg  
 



De Onafhankelijker!
Politieke partij voor Oudewater

Motie ‘Verpleegbedden’

Onderwerp: Programmabegroting 2020 - 2023

De raad van de gemeente Oudewater in vergadering bijeen d.d. 7 november 2019.

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater,

Overwegende dat:

Er een flinke wachtlijst is voor verpleeghuisbedden in Oudewater;
Het om sociaal-emotionele redenen onwenselijk is dat inwoners van Oudewater in een andere 
gemeente geplaatst worden;

Verzoekt het college:

In het komend begrotingsjaar in overleg te treden met betrokken organisaties en instanties om 
te bezien op welke wijze het aantal verpleeghuisbedden in Oudewater kan worden uitgebreid; 
Waar nodig een stimulerende dan wel faciliterende rol in dit overleg te vervullen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Onderteken i
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oogen
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De motie is aangenomen /-verworpen in de vergadering van 7 november 2019. íis-ù) 
Stemverhouding: Fracties voor: Fracties tegen:
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De griffie De voorzitter,
■? s

mr. drs. P. Verhoeve


