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Statenfractie Christenunie - schriftelijke vragen sluiten van 
verpleeg- en verzorgingshuizen 

Geachte mevrouw Oudman, 

In uw brief van 30 maart 2016 stelt u ons college, namens de fractie van de Christenunie, vier vragen over 
de sluiting van verpleeg- en verzorgingshuizen in onze provincie. In deze brief beantwoorden wij uw vragen. 

Vraag 1: Welke gevolgen heeft het wegvallen van verpleeg- en verzorgingshuizen voor de spreiding 
en beschikbaarheid van zorg? 

Antwoord: Het wegvallen van verpleeg- en verzorgingshuizen heeft negatieve gevolgen voor de 
spreiding en beschikbaarheid van zorg zolang er voor het 'zelfstandig wonen'geen 
alternatieven voor handen zijn in de vorm van kleinschalige woon-zorgarrangementen, 
beschermd wonen en voldoende geschikte woningen voor mensen met een lichte zorgvraag. 
Het is aan woningcorporaties meer te investeren in wonen en zorg door nieuwe beschutte 
woonvormen te ontwikkelen en woningen zorggeschikt te maken. Een taak die voor een 
groot deel van de woningcorporaties in onze provincie extra zwaar weegt nu zij gelijktijdig 
geconfronteerd worden met de gevolgen van krimp en aardbevingen. Daar waar in andere 
regio's van ons land naast woningcorporaties diverse marktpartijen inspringen om te 
investeren in nieuwe woon-zorgarrangementen is daar in onze provincie vooralsnog geen 
sprake van en blijft de druk op de beschikbaarheid van betaalbare zelfstandige en 
zorggeschikte woningen in onze provincie groot. 

Vraag 2: Welke gevolgen heeft dit voor de zorginfrastructuur? 

Antwoord: Als gevolg van de wet langdurige zorg worden aanbieders van ouderenzorg geconfronteerd 
met exploitatietekorten en leegstand. Leegstand waarvoor op dit moment geen nieuwe 
instroom is. De sluiting van diverse locaties van de Zonnehuis Groep Noord is hier het 
wrange voorbeeld van. Deze zorgaanbieder is mede vanwege financiële redenen niet in 
staat gebleken de vrijgekomen capaciteit flexibel in te zetten in de lijn met het huidige en 
toekomstige cliëntenbestand en is ook niet in staat gebleken de vrijgekomen capaciteit aan 
te wenden voor alternatieve zorg- en dienstverleningsconcepten. Dit laaste ondanks 
pogingen hiertoe. 
Wij constateren dan ook dat de ombouw van leegstaande verzorginghuizen in onze 
provincie niet of nauwelijks van de grond komt en dat de huidige zorginfrastuctuur daarmee 
onder druk staat. Voor het op orde houden van de zorginfrastructuur in onze provincie is het 
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daarom van belang dat gemeenten met woningcorporaties, zorgorganisaties en zorgkantoor 
afspraken maken over wonen en zorg. Afspraken die bevorderen dat mensen met een 
zorgvraag zelfstandig kunnen (blijven) wonen. Iets wat overigens naar onze mening snel 
moet worden opgepakt want zonder echte concrete maatregelen dreigen ouderen verstoken 
te raken van passende huisvesting. 

Vraag 3: Wat zijn de gevolgen voor de leefbaarheid van de dorpen en de omgeving van de locaties 
die sluiten? 

Antwoord: Daar waar leegstand van gebouwen aan de orde is ligt verpaupering op de loer. Iets wat de 
leefbaarheid niet ten goede komt. 
Aangezien de boekwaarde van leegstaande verzorgingshuizen in onze provincie vaak veel 
hoger ligt dan de marktwaarde, leidt dit tot stagnatie in de herontwikkeling van dit vastgoed 
en zelfs tot onverkoopbaarheid. De onverkoopbaarheid van deze panden wordt zelfs groter 
wanneer zorgvastgoedeigenaren, zoals nu het geval is, vast blijven houden aan het 
verkrijgen van de hoogst mogelijke prijs. Als gevolg hiervan blijven deze panden langdurig 
leegstaan en neemt de kans op verpaupering toe en zal dit ten koste gaan van de 
leefbaarheid. 
De sluitingen van verpleeg- en verzorgingshuizen in onze provincie zijn buitengewoon 
ingrijpend voor de (kwetsbare) bewoners en hun familie maar ook voor medewerkers en 
vrijwilligers. Iets wat overigens ook geldt voor de bewoners van aanleunwoningen en 
seniorenwoningen in de omgeving. Voor hen komt de leefbaarheid in het geding nu zij niet 
langer gebruik kunnen maken van de voorzieningen die het verzorgingshuis voorafgaand 
aan sluiting bood. 

Vraag 4: Welke visie heeft het College ten aanzien van spreiding en beschikbaarheid van zorg In 
relatie tot leefbaarheid? 

Antwoord: Wij voelen ons er verantwoordelijk voor dat zorg voor iedereen bereikbaar en beschikbaar is. 
De zorg moet wat ons betreft voor iedereen, van jong tot oud, bereikbaar zijn. Zorg die 
dichtbij en op maat is. Wij delen dan ook uw zorgen over de sluiting van de verpleeg- en 
verzorgingshuizen en erkennen de problemen voor de zorginfrastructuur en leefbaarheid. 
Problemen die wat ons betreft volledig toe te schrijven zijn aan het huidige rijksbeleid. 
Daarbij constateren wij bovendien dat dit huidige overheidsbeleid onevenredig zwaar 
neerdaalt in grote delen van onze provincie. En wel in die delen waar men al geruime tijd 
volop te maken heeft met krimp en de negatieve gevolgen van de aardbevingen. 
Onze zorgen hebben wij in een gesprek uitdrukkelijk en uitvoerig kenbaar gemaakt aan het 
Aanjaag Team Langer Zelfstandig Wonen. Dit Aanjaagteam is door het kabinet ingezet om 
de transitie in het langer zelfstandig wonen goed te laten verlopen. Tijdens dit gesprek zijn 
wij ingegaan op de kwetsbare (zorg)infrastructuur van onze provincie en het feit dat 
verantwoordelijke partijen zoals gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders en 
zorgkantoor nu niet in staat zijn, bovenop de problemen waarmee men nu al te kampen 
heeft, kleinschalige zorg dichtbij te organiseren. Dit als alternatief voor het sluiten van de 
verpleeg- en verzorgingshuizen. Een ongewenste situatie die naar onze mening versterkt 
wordt door bezuinigingen, marktwerking en bemoeienis van de Autortiteit Consument en 
Markt. 
Voor ons ligt de oplossing van de sluiting van de verpleeg- en verzorgingshuizen in de 
realisatie van kleinschalige (nieuwe) woon-zorg arrangementen, investeren in beschut 
wonen en het zorggeschikt maken van woningen. Wij kunnen die oplossing niet bieden. In 
dat kader van 'langer zelfstandig wonen' zijn andere partijen verantwoordelijk en aan zet om 
samen tot afspraken te komen. Geen eenvoudige opgave en daarom hebben wij als lid van 
de stuurgroep MEDAL het aanbod gedaan om in gezamenlijkheid een signaal af te geven 
dan wel een lobby op te starten richting rijk (ook irt College Sanering Zorginstellingen). 



Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend. 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


