
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 
Op 26 maart 2021 is een aantal vragen ingediend door de heer Visser van 

GroenLinks, mevrouw Van der Weele van de PvdA, de heer Wim Koks van de SP, 

mevrouw Tessa Moorlag van de ChristenUnie, de heer Tom Rustebiel van D66, 

mevrouw Yaneth Menger van 100% Groningen en Hermen Pieter Ubbens van het 

CDA over een woonzorgvisie. De vragen zijn als bijlage aan deze brief toegevoegd. 

 

Voorafgaand aan het beantwoorden van de vragen willen we aangeven dat het 

thema wonen en zorg onze volle aandacht heeft. In de woonvisie maakt dit 

een belangrijk onderdeel uit van één van de vijf speerpunten over specifieke 

doelgroepen.  

De groeiende groep (zorgbehoevende) ouderen behoort daar ook toe. Daarbij 

hebben we oog voor hun woonbehoefte in combinatie met passende 

ondersteuning en de juiste leefomgeving. 

Onze ambitie is dat zoveel mogelijk stad - en dorpsbewoners in goede 

gezondheid oud worden. 

Zowel bestuurlijk als ambtelijk trekken we wat betreft de ruimtelijke en 

sociale opgave gezamenlijk op. Ook acteren we op landelijk niveau in de 

taskforce wonen en zorg.  
 

1. In november 2020 verscheen een brief van de ministeries van BZK en VWS, 

waarin gemeenten worden opgeroepen om uiterlijk medio 2021 de 

woonzorgopgave in beeld te brengen en hierop een visie te ontwikkelen. 

Is het College bereid om, overeenkomstig de brief van het Rijk, 

a. een dergelijke analyse te maken en 

b. daarop een visie te ontwikkelen? 

c. Zo het antwoord daarop ja is, wanneer kan de raad een voorstel 

verwachten?  
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Ja, we willen dit jaar de woonzorgopgave in beeld te brengen en een 

woonzorgvisie maken. Deze zal na de zomer aan uw raad worden 

voorgelegd. Momenteel zijn reeds woonzorgprofielen van doelgroepen 

ontwikkeld. Deze worden als basis gebruikt voor de te maken 

woonzorgvisie. Ook nemen medewerkers van de gemeente deel aan een 

kennis- en leertraject woonzorgvisie voor gemeenten. Dit traject van 

Platform 31 biedt ondersteuning bij het proces om van analyse tot 

visie te komen. 
 

2. In het verleden kenden we het gemeentelijk programma “Zorgen voor 

Morgen”, dat een vergelijkbaar thema als basis had. Sinds 2016 is daarin 

geen of nauwelijks een ontwikkeling geweest. De laatste analyse dateert van 

2013. 

a. Is het College bereid een dergelijk programma te (her-)ontwikkelen? 

b. Zo het antwoord daarop ja is, wanneer valt de start van een dergelijk 

programma te verwachten? 

 

Als onderdeel van de woonzorgvisie willen we nadrukkelijk ook kijken naar 

een woonagenda of programma. We laten dit gezamenlijk oplopen. Hierdoor 

ligt er straks enerzijds een visie, waarbij een belangrijk onderdeel is wat we 

de komende jaren gaan doen. Dit pakken we op in goede afstemming en 

samenwerking binnen de gemeente en externe partijen. 

 

3. Hoe denkt het College dit onderwerp te verwerken in de Woonmanifestatie 

die voor dit najaar op stapel staat? 

 

Zoals aangekondigd bij de vaststelling van de woonvisie gaan we een 

manifestatie houden, die naast starters en gezinnen, ook gericht is op 

andere woonvormen waar ouderen goed en met plezier kunnen wonen. 

De manifestatie zien we als een middel om nieuwe ontwikkelingen te 

versnellen en interessante initiatieven concreet te maken. We kijken 

naar locaties waar we woonvormen kunnen realiseren die een sociaal 

steunsysteem borgen of versterken. Ook kan het gaan om een 

combinatie van extramurale en intramurale zorg. De locaties worden 

voor de zomer geselecteerd en per locatie wordt de specifieke opgave 

bepaald. Na de zomer starten we vervolgens met de uitwerking van de 

opgaves. We zien overigens ook een rol voor het fenomeen van 

wooncoöperaties voor de doelgroep ouderen. Een goed voorbeeld is 

volgens ons het Ebbingehofje. We willen dit soort ontwikkelingen 

meer ruimte geven en nemen dit dan ook mee in de manifestatie. 
 

4. Op 17 december nam de Tweede Kamer de motie-Futselaar over vormen 

van zorgbuurthuizen aan, waarin 20 miljoen euro per 2022 wordt 

uitgetrokken om deze te realiseren. Deze zouden goed kunnen passen in de 

voorzieningenstructuur van langer zelfstandig wonende ouderen. 

a. Hoe staat het College tegenover deze vormen van zorgbuurthuizen? 

b. Is er al een beroep gedaan op deze 20 miljoen of is er een aanvraag in 

ontwikkeling? 
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a. De aangenomen motie Futselaar betreft het beschikbaar stellen van 

rijksmiddelen ter ondersteuning van het realiseren van ontmoetingsruimten 

in wooncomplexen voor ouderen. In de motie wordt aangegeven dat hiermee 

voorwaarden worden geschapen dat buurtbewoners en bewoners van een 

wooncomplex elkaar ontmoeten, waardoor een vorm van een zorgbuurthuis 

gerealiseerd wordt.  

Zoals in de woonvisie verwoord willen we faciliteren dat ouderen in hun 

eigen woning en woonomgeving oud kunnen worden. Daarbij moeten we 

nadenken over het ‘hoe’. We willen graag samen met de corporaties, 

ontwikkelaars en de doelgroep op zoek naar antwoorden en passende 

woonvormen. Wooncomplexen met ontmoetingsplekken kunnen daar 

onderdeel van zijn.  

 

b. Op dit moment is nog geen beroep gedaan op de rijksmiddelen, omdat de 

subsidieregeling nog in ontwikkeling is. 

 

Wij vertrouwen er op uw raad hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 


