
     

 

 

Toekomstvisie wonen en zorg ouderen 

 
Motie CDA HILVERSUM     Nummer Nummer M19/109 

 

Onderwerp: toekomstvisie wonen en zorg   

 

De raad van de gemeente Hilversum, in vergadering bijeen op XX-XX 2019,  

 

Constaterende dat: 

 er in de ‘agenda WMO-welzijn in de wijk 2019-2021’ wordt gesproken over ouderen maar dit een korte 

termijn agenda betreft en vooral wordt gefocust op van ‘doelgroepen naar geografisch denken’; 

 er in de ‘agenda WMO-welzijn in de wijk 2019 – 2021’ een concrete samenhang in ouderenbeleid 

ontbreekt; 
 volgens het CBS de ouder wordende bevolking toeneemt evenals aantal 85-plussers, de zogenoemde 

dubbele vergrijzing. Tot 2035 gaat hun aantal naar verwachting bijna verdubbelen, van rond 370 

duizend tot ruim 710 duizend.1 

 er in 2035 naar verwachting 3,6 miljoen mensen zijn die alleen een huishouden vormen, ruim een half 

miljoen meer dan in 2018. Het grootste deel van deze groei komt voor rekening van zeventig plussers, 

met bijna een half miljoen.2 
 het aantal mensen met dementie in Hilversum zal stijgen van 1.600 naar 2.600 in 2040.3 

 we, gelet op deze cijfers, met deze groei van oudere leeftijdsgroepen, kunnen constateren dat de vraag 

naar zorg voor ouderen in de breedste zin van het woord ook significant zal stijgen; 

 langer zelfstandig thuis wonen het credo is, echter thuis wonen ook beperkingen heeft; zo wonen er ruim 

140.000 65-plussers in een woning die niet, of alleen tegen hoge kosten is aan te passen tot een 

geschikte woning voor een bewoner met een beperking.4 

 

Verzoekt het college:  

 om de lokale opgave op het gebied van wonen en zorg voor ouderen inzichtelijk te maken; 

 een beleidsnota op te stellen om lokaal beleid te ontwikkelen waarin wonen en ouderen integraal wordt 

benaderd en dat inspeelt op de vergrijzing; 

 bij het opstellen van deze nota ouderenbonden, zorg- en welzijnsorganisaties en woningcorporaties te 

betrekken.  

 de nota in het voorjaar 2020 voor te leggen aan de gemeenteraad; 

 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.  

 

Gerben van Voorden  

                                                      
1 https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2019/37/pbl-cbs-regionale-prognose-2019-2050-uitkomsten 
2 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/36/ouderen-wonen-minder-vaak-alleen 
3 https://www.alzheimer-nederland.nl/sites/default/files/directupload/factsheet-dementie-per-

gemeente.pdf 
4 https://themasites.pbl.nl/aanpassen-of-verkassen/ 
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