
Wmo-adviesraad Stede Broec                                                                        Stede Broec, 29 mei 2022 

Aan het College van burgemeester en wethouders van Stede Broec 

 

Betreft: Ongevraagd advies over Brief over Zorg en Wonen in Stede Broec 

 

Geachte leden van het college van burgemeester en wethouders, 

Hierbij sturen wij u een ongevraagd advies over Zorg en Wonen in Stede Broec. 

In  de jaren twintig van deze eeuw zal de vergrijzing een versnelde groei laten zien. Dat geldt voor 

heel Nederland, maar voor Stede Broec nog sterker. Stede Broec zit in de top van Noord-Holland en 

zelfs van Nederland wat betreft deze toename. 

Om deze reden is in het derde kwartaal van 2020 een gelegenheidscoalitie gestart door De 

Woonschakel, de Seniorenraad, welzijnsorganisatie Ons Stede Broec, Omring en de gemeente. 

Na afloop van een politieke avond, georganiseerd door de Seniorenraad en gehouden in Het  

Postkantoor, is de brief die als bijlage is toegevoegd, namens de gelegenheidscoalitie  aan de 

vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen overhandigd. 

  

Teleurstellend is dat geen van de plaatselijke partijen heeft gereageerd op deze brief. Dat is dan ook 

de reden dat de WMO-Adviesraad door de Seniorenraad, is gevraagd de brief onder uw aandacht te 

brengen met het verzoek daarbij om een reactie. 

De WMO-Adviesraad is zich er terdege van bewust dat het woonprobleem niet alleen geldt voor 

senioren, maar voor meer doelgroepen binnen onze gemeente. Wij zullen hier op een later tijdstip 

op terug komen. 

Wij kijken uit naar uw reactie. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de Wmo-adviesraad, 

Jaap Leuring, voorzitter 
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Aan de politieke partijen die participeren bij de  
gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart as. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoorn, 23 februari 2022 
 
 
 
Kenmerk : RvB/jz/2022- 
Betreft : Beter oud worden in Stede Broec 
 
 
Geachte dames, heren, 

Binnenkort zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Stede Broec en daarna zal een aantal van u een 

coalitieakkoord sluiten. Dat is immer belangrijk, maar voor het dossier wonen en zorg cruciaal. 

Immers, de komende raadsperiode beslaat een belangrijk deel van wat ook wel ‘het decennium van 

de vergrijzing’ heet. Dat betekent dat in de jaren twintig van deze eeuw de vergrijzing een echt 

versnelde groei laat zien. Dat geldt voor heel Nederland, maar voor Stede Broec nog intenser. Stede 

Broec zit in de top in Noord-Holland en zelfs Nederland wat betreft deze toename. 

Om deze reden is in het derde kwartaal van 2020 een gelegenheidscoalitie gestart door De 

Woonschakel, de Seniorenraad, welzijnsorganisatie Ons Stede Broec, Omring en de gemeente. In de 

bijlage treft u het persbericht aan van de start van de samenwerking “Beter oud worden in Stede 

Broec”. Omdat de verkiezingen natuurlijk invloed hebben op het mandaat van de gemeente én omdat 

de gemeente een essentiële rol vervult in de uitdagingen, schrijven de andere vier partijen deze brief 

aan u. 

“Beter oud worden in Stede Broec” is in onze ogen een noodzakelijke ambitie en vraagt van alle 

partijen inzet. Om ook in de toekomst zorg en ondersteuning te kunnen bieden, zal de inzet van de 

betrokkenen anders moeten zijn dan we vandaag gewend zijn en die veranderingen verlangen 

gezamenlijke coördinatie en ambitie. 

We zijn gestart met twee belangrijke randvoorwaarden: (1) een zorgzame samenleving (versterking 

van sociale netwerken, mantelzorg en vrijwilligers) en (2) het realiseren van de geschikte en 

geclusterde woningen voor kwetsbare ouderen. Deze twee randvoorwaarden hebben gemeen dat ze 

doorgaans veel tijd kosten respectievelijk omdat verbindingen tussen mensen niet zo maar tot stand 

komen en omdat bouwplannen altijd meerjarig zijn.  

We zijn een actie-onderzoek gestart om aanknopingspunten te vinden om sociale netwerken en 

burgerschap te versterken. Dat heeft al landelijke aandacht gehad en daarover hebben we onder 

meer verteld tijdens het landelijke VWS-congres “Waardigheid en Trots” op 6 december jl. Doel is om 

te bezien hoe niet alle zorgvragen door formele zorg behoeven te worden opgelost. 
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De geschikte en geclusterde woningen zijn voornamelijk een alternatief voor verpleeghuisplekken. 

Voor Stede Broec is de lineaire prognose dat er in tien jaar ca. drie extra verpleeghuizen nodig zullen 

zijn naast Nicolaas, Rigtershof en het Gezinspaviljoen, indien we het doen zoals we vandaag doen. 

Dat is een onbegaanbare route; de omstandigheden op de arbeidsmarkt (ontgroening) maken het 

onmogelijk deze te bemensen, naast de altijd aanwezige discussie over oplopende zorgkosten.  

De gelegenheidscoalitie is gestart en zet stappen! Maar dit is een meerjarig traject. We zullen alle 

zeilen moeten bijzetten om antwoorden te bieden op de uitdagende vooruitzichten van vergrijzing en 

ontgroening. Helaas is dus voor Stede Broec deze uitdaging nog scherper dan op vrijwel alle andere 

plekken in de regio en het land. 

We vragen vier dingen van u: 

1. We hopen dat de nieuwe coalitie snel het gesprek start met ons. Idealiter al tijdens de 

formatie. Wij zijn bereid om daartoe met u te overleggen tijdens uw besprekingen, om de 

noodzaak te onderstrepen en vanuit het nieuwe gemeentebestuur de beleidsplannen synchroon te 

laten lopen, alsmede uw input aan ons te kunnen geven. 

2. Gelijk het vorige gemeentebestuur een actieve rol in “Beter oud worden in Stede Broec” te 

blijven spelen. Op veel van de vraagstukken is gemeenteparticipatie gewenst of, beter 

geformuleerd, noodzakelijk. Bestuurlijke deelname van de betrokken wethouder(s) is onzes 

inziens onontbeerlijk. 

3. Een actieve rol in woonzorgpact van de regio West Friesland. Eind 2021 is een 

intentieverklaring over dit thema aan de zeven wethouders in de regio voorgelegd, geïnitieerd 

door alle regionale zorgaanbieders, regionale woningcorporaties en VGZ. Alle wethouders 

onderstreepten de noodzaak van dit pact en we kijken uit naar verdere samenwerking. 

4. In het verlengde van het voorgaande: snel in gezamenlijkheid vaststellen hoeveel geclusterde 

en geschikte woningen nodig zijn in Stede Broec. Dat is geen eenvoudige wiskunde, maar 

hangt samen met de ambitie hoe langer thuis wonen mogelijk zal zijn. Echter, als het 

zorgorganisaties lukt om, via andere zorgconcepten en technologie, aan driekwart van de groei 

van verpleeghuisbewoners een thuisoplossing te bieden én we 20% van de thuiszorgcliënten (de 

zwaarste zorgvraag) ook idealiter een dergelijke woning kunnen aanbieden, zijn er in Stede Broec 

ca. 240 van dergelijke woningen nodig. Snel een gezamenlijk beeld vaststellen is cruciaal omdat 

we dan ook weten wat er moet gebeuren en wie aan de slag moeten. 

 

Vier vragen van ons. We hebben de gemeente en daarmee u hard nodig zodat Stede Broec ook in 
2030 en verder een plek kan blijven waar het goed oud worden is, ook al ben je kwetsbaar 
(geworden). 
 
Voor die uitdaging is actieve participatie van alle partijen hard nodig. Op ons kunt u rekenen! We 

kijken uit naar de gesprekken en wensen u een goede en faire verkiezingsstrijd en constructieve 

formatie toe. 

Namens de coalitie “Beter oud worden in Stede Broec” 

 

 

 

Frido Kraanen 

Raad van Bestuur Omring 

Namens de Woonschakel, de Seniorenraad Stede Broec en Welzijnsorganisatie Ons Stede Broec 


