Motie ‘Toekomstvisie Borgstede’
Ex artikel 35 Reglement van Orde

De gemeenteraad van Barendrecht, in vergadering bijeen op 31 oktober 2017
Constaterende dat:
• Borgstede eigendom is van Woonzorg Nederland en de zorg wordt verleend door Stichting
Laurens;
• het huurcontract tussen Stichting Laurens en Woonzorg Nederland in 2020 afloopt;
• Woonzorg Nederland tot op heden geen toekomstplannen bekend heeft gemaakt;
• er dus onzekerheid bestaat over de toekomst van Woonzorg Voorziening Borgstede na 2020;
• het vastgoed in de huidige staat in afnemende mate voldoet aan te stellen eisen op het gebied
van wonen en/of moderne (intramurale) zorg;
• Borgstede een ‘begrip’ is qua ouderenzorg én gelegen in het hart van oud Barendrecht;
• de gemeente Barendrecht tot nu toe een afwachtende houding heeft aangenomen ten
aanzien van toekomstplannen.
Overwegende dat:
• de periode 2018-2020 relatief kort is om een visie te ontwikkelen én in uitvoering te brengen;
• er momenteel circa 23 mensen zwaardere zorg (behandeling/Bopz/dementie) krijgen in
Borgstede en circa 60 mensen overige intramurale zorg;
• er door vergrijzing in de toekomst meer mensen aangewezen zullen zijn op intramurale zorg;
• er zorgkantoren in Nederland zijn die inmiddels de extramuralisering hebben vertraagd, dan
wel stilgezet;
• er in het nieuwe regeerakkoord voor wordt gekozen om fors te investeren in ‘waardig ouder
worden’, verpleeghuizen en overige ouderenzorg;
• scheiden van zorg en wonen met een Volledig Pakket Thuis, aangeboden in een geclusterde
omgeving trend wordt;
• samenwerking tussen zorgaanbieder, het zorgkantoor en de gemeente onontbeerlijk is om
goede intramurale zorg te kunnen blijven verlenen;
• er in Nederland de afgelopen tijd diverse initiatieven ontstaan zijn, gericht op goede en
hoogwaardige ouderenzorg, zoals het Ben Oude NijHuis en Huize Sint Petrus
(Lansingerland).

Verzoekt het college:
• de regie op dit dossier naar zich toe te trekken en samen met relevante externe partners te
gaan werken aan een brede toekomstvisie voor Borgstede, die erop is gericht om de positie
van Borgstede als hoogwaardige eigentijdse ouderenvoorziening in Barendrecht te behouden
en waar mogelijk, te versterken;
• uiterlijk februari 2018 deze visie te presenteren aan de gemeenteraad van Barendrecht, zodat
ná de verkiezingen richtinggevende besluiten kunnen worden genomen.
En gaat over tot de orde van de dag.

Barendrecht, 31 oktober 2017
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