
 

 

 
 
MOTIE 
 

Onderwerp Beperkte beschikbaarheid van zorg en langer thuis wonen 

Datum 8 november 2022 

Ingediend door GBV, GroenLinks/PvdA, Senioren Veldhoven, CDA 

Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen / Programmabegroting 2023-2026 

Programma Programma 6 

 
 
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 2022,  
 

kennis genomen hebbend van: 

 De programmabegroting 2023-2026 waarin wordt ingezet op het formuleren van een 
nieuwe visie op het sociaal domein; 

 Het feit dat het begrip zelfredzaamheid daarin weer opgeld doet via het uitgangspunt 
dat inwoners “zo goed en lang mogelijk sociaal en financieel zelfredzaam zijn en 
eigen regie over hun leven kunnen voeren”. 
 

overwegende dat: 

 Dit geen recht doet aan de realiteit, waarin langer thuiswonenden, vanwege 
capaciteitstekorten in de zorg, lang niet altijd meer de zorg krijgen die nodig is;  

 Doorstroom naar beschermd wonen of een verzorgingstehuis vanwege dezelfde 
tekorten ook niet haalbaar geacht kan worden; 

 De Rijksoverheid deze situatie reeds betiteld heeft als het ‘’nieuwe normaal’, waarbij 
oplossingen voor knelpunten in de zorg gezocht worden in de inzet van 
mantelzorgers, vrijwilligerswerk en digitalisering van de zorg; 

 De samenleving in de breedte en de doelgroep zorgbehoevenden in het bijzonder 
zich nog niet helemaal bewust is van wat dit precies betekent; 

 Het daarom passend is dat de lokale overheid, i.c. gemeente Veldhoven, duidelijk 
aangeeft welke ondersteuning zij wél kan bieden nu langer thuis wonen de norm is, 
ondanks gebreken; 

 Er nu al veel schrijnende situaties zijn, waardoor verder uitstel onwenselijk is 
  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
verzoekt het college: 

1. Op korte termijn een bewustwordingscampagne te starten in overleg met de diverse 
(zorg)organisaties en belangenverenigingen om ‘het nieuwe normaal’ over het 
voetlicht te brengen bij àlle belanghebbenden; 

2. Om haast te maken met de nieuwe visie op het sociaal domein en daarin vooral 
aandacht te hebben voor de integrale aanpak van wonen, zorg en veiligheid voor de 
zorgbehoevende inwoners van onze gemeente.  

3. De raad bij de behandeling van de voorjaarsnota 2023 te berichten over de 
resultaten.  

 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stemming 29 stemmen – AANGENOMEN 

Voor 27 stemmen (HvV, GBV, VVD, GL/PvdA, SV, CDA) 

Tegen 2 stemmen (D66) 
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