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Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 21 februari heeft mevrouw van den Berge van Groen Links raadsvragen gesteld over de 
ouderenzorg. In deze brief vindt u onze beantwoording.

Naar aanleiding van het voorgaande heeft mevrouw van den Berge de volgende 
vragen.

Het baart Groenlinks grote zorgen dat het aantal thuiswonende kwetsbare ouderen zo 
sterk toeneemt. Elke 5 minuten belandt er een 65 plusser na een valpartij op de 
Spoedeisende Hulp. Het geschatte percentage inwoners van 65 jaar en ouder in 
Huizen met een verhoogd valrisico is 45 %.

‘Het aantal thuiswonende ouderen met ernstige beperkingen neemt toe en dit leidt tot 
een grotere behoefte aan zorg,’ zo las ik vorige week in een landelijke krant. 
Drie punten die me bijbleven aangaande dat artikel.
Eén op de zeven mantelzorgers geeft aan dat zij de zorg voor familie of andere 
bekenden als belastend, of zelfs overbelastend ervaren.
Uit de gegevens van Het Zorginstituut Nederland blijkt dat de wachtlijst met zeer 
kwetsbare ouderen en zieken die wachten op een plek in het verpleeghuis groeit.
Volgens het Kenniscentrum Ondervoeding komt ondervoeding voor bij 20 procent van 
de thuiswonende 75-plussers en bij 30 tot 40 procent van de 75-plussers die thuiszorg 
ontvangen.
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Vraag 1. Wat doen wij in Huizen aan vaipreventie voor ouderen?

Antwoord: Ouderen worden door ons op de volgende wijze betrokken:
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Voor gemeenten zijn vanaf 8 februari 2023 via de SPUK middelen beschikbaar om de 
onderdelen die vallen binnen de gemeentelijke domeinen aan te bieden. Zoals het 
uitvoeren van een valrisico-inschatting en het aanbieden van een valpreventieve 
beweeginterventie.
Vraag 2. Gaat het college deze financiële middelen aanvragen en gebruik maken van 
het ondersteuningsbod dat wordt geboden?

Antwoord: Ja, we hebben 16 februari jl. een aanvraag voor de brede SPUK middelen 
(waaronder de middelen voor vaipreventie) bij het ministerie van VWS ingediend. Daarvoor 
moet vervolgens voor 30 september een integraal plan zijn ingediend. Over de wijze waarop 
wij de raad hierbij betrekken ontvangt u in maart een mededeling.

Antwoord: Als uitvoering van het preventieprogramma Huizen en bijhorende 
leefstijlinterventies stellen we aan de twee gezondheidscentra financiële middelen 
beschikbaar voor o.a. vaipreventie. Inwoners kunnen zich hiervoor aanmelden via 
Vaipreventie - MTC Huizen . Bij diverse activiteiten van onze stakeholders, zoals de 
Sportadviesgroep Huizen en Versa Huizen, attenderen we deelnemers op 
deelnamemogelijkheden aan vaipreventie. De afspraak is dat Wmo consulenten een 
eenvoudige valrisicotest doen en aan de hand daarvan zo nodig doorverwijzen naar de 
huisarts. Ook fysiotherapeuten en huisartsen verwijzen patiënten bij hun consulten naar dit 
aanbod. We bieden ouderen ook aan om deel te nemen aan een fittest en op basis van de 
resultaten is ook een verwijzing naar een interventietraject mogelijk.

Via de COH: contactgroep ouderenbeleid Huizen. In de COH zitten naast 
vertegenwoordigers van de ouderenbonden ook vertegenwoordigers van de cliëntenraden 
van de woon/zorgcentra in Huizen en een Wonen, Welzijn en Zorg-medewerker van 
Versa welzijn. Met de COH is tweemaal per jaar een vergadering waarin de voor ouderen 
relevante ontwikkelingen worden besproken.
Via het preventief huisbezoek aan ouderen. Dit wordt uitgevoerd door vrijwilligers en 
gecoördineerd door Versa Welzijn. Naast het informeren van Ouderen over de voor hen 
beschikbare voorzieningen en het signaleren van eventuele problemen wordt ook 
informatie verzameld over wat er leeft en speelt bij ouderen.

Daarnaast veel breder bij vraag 3.
Vraag 3. Hoe betrekken wij ouderen bij activiteiten die plaatsvinden op het gebied van 
wonen, welzijn en zorg? Wordt er mét ouderen gekeken naar oplossingen?



Hoogachtend,
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Antwoord: Nee, hiertoe is het college niet bereid. Op dit moment zijn er diverse plekken waar 
ouderen elkaar kunnen ontmoeten en informatie kunnen verkrijgen. Wij verwijzen u naar de 
sociale kaart die voor ouderen beschikbaar is (zie bijlage: op dit moment wordt deze 
geactualiseerd). Van deze locaties is de Brassershoeve dé plek, die zelfstandig door 
ouderen voor ouderen wordt gerund. De activiteiten en ontmoetingen in de Brassershoeve 
worden dus door ouderen zelf georganiseerd. Hoewel het idee van een ontmoetingsplein 
sympathiek is, is ons ziens vooral de nabijheid van verschillende ontmoetingsplekken en 
voorzieningen van belang voor ouderen. Hierdoor zijn oudere inwoners ook bij afnemende 
mobiliteit in de gelegenheid om dicht bij hun eigen woonplek elkaar (en anderen) te 
ontmoeten. Door het beschikbaar hebben van relevante informatie (o.a. de bijgevoegde 
sociale kaart) op deze plekken, kunnen ouderen geïnformeerd worden over de verschillende 
mogelijkheden. De sociale kaart wordt jaarlijks aangeboden aan ouderen, die de lokale 
activiteit in het kader van de nationale ouderenbonden bezoeken. Daarnaast is de kaart 
onder meer beschikbaar bij woonzorglocaties, de vrijwilligerscentrale en de wijkcentra.

Tot slot, de Raad van Ouderen komt zeer recent (16 februari) met de belangrijke 
aanbeveling om een ontmoetingsplein te creëren in elke wijk of in een dorp, een 
herkenbare plaats waar ouderen terecht kunnen.
4. Is het college bereid om te onderzoeken of deze ontmoetingsplek in samenspraak 
met ouderen opgezet kan worden?
'Zelfstandig en langer thuis alleen mogelijk bij brede preventieve aanpak'
(nationalezorggids.nl)
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Geacht college, 

‘Het aantal thuiswonende ouderen met ernstige beperkingen neemt toe en dit leidt tot een 
grotere behoefte aan zorg,’ zo las ik vorige week in een landelijke krant. 

Drie punten die me bijbleven aangaande dat artikel. 
1. Eén op de zeven mantelzorgers geeft aan dat zij de zorg voor familie of andere 

bekenden als belastend, of zelfs overbelastend ervaren. 
2. Uit de gegevens van Het Zorginstituut Nederland blijkt dat de wachtlijst met zeer 

kwetsbare ouderen en zieken die wachten op een plek in het verpleeghuis groeit. 
3. Volgens het Kenniscentrum Ondervoeding komt ondervoeding voor bij 20 procent 

van de thuiswonende 75-plussers en bij 30 tot 40 procent van de 75-plussers die 
thuiszorg ontvangen.  

Het baart GroenLinks grote zorgen dat het aantal thuiswonende kwetsbare ouderen zo sterk 
toeneemt. Elke 5 minuten belandt er een 65 plusser na een valpartij op de Spoedeisende 
Hulp. Het geschatte percentage inwoners van 65 jaar en ouder in Huizen met een verhoogd 
valrisico is 45 %. 

Naar aanleiding van het voorgaande heb ik de volgende vragen. 

1. Wat doen wij in Huizen aan valpreventie voor ouderen?  

Voor gemeenten zijn vanaf 8 februari 2023 via de SPUK middelen beschikbaar om de 
onderdelen die vallen binnen de gemeentelijke domeinen aan te bieden. Zoals het uitvoeren 
van een valrisico-inschatting en het aanbieden van een valpreventieve beweeginterventie.  

2. Gaat het college deze financiële middelen aanvragen en gebruik maken van het 
ondesteuningsbod dat wordt geboden? 
 

Daarnaast veel breder bij vraag 3. 
 
3. Hoe betrekken wij ouderen bij activiteiten die plaatsvinden op het gebied van 

wonen, welzijn en zorg? Wordt er mét ouderen gekeken naar oplossingen? 



Tot slot, de Raad van Ouderen komt zeer recent (16 februari) met de belangrijke 
aanbeveling om een ontmoetingsplein te creëren in elke wijk of in een dorp, een herkenbare 
plaats waar ouderen terecht kunnen.  

4. Is het college bereid om te onderzoeken of deze ontmoetingsplek in samenspraak 
met ouderen opgezet kan worden? 

https://www.nationalezorggids.nl/ouderenzorg/nieuws/67580-zelfstandig-en-langer-thuis-
alleen-mogelijk-bij-brede-preventieve-aanpak.html 
 
Graag een schriftelijk antwoord op deze raadsvragen tijdig voorafgaand aan de 
raadsvergadering van 9 maart a.s., en mocht dat onverhoopt niet lukken dan graag een 
mondeling antwoord in die raadsvergadering. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
w.g. 
 
Marian van den Berge 
(GroenLinks)  
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