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Uw brief van: 12 juli en 13 juli 2022 Ons kenmerk: 569463 

Uw kenmerk: - Contactpersoon: M. Oomkens - Nienhuis 

Bijlage(n): - Cluster: Maatschappij 

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen Borgstede Doorkiesnummer: 140 0180  

 Datum: 31-8-2022 

Geachte raadsleden,   
 
Op 12 juli 2022 heeft de PvdA en op 13 juli 2022 de EVB schriftelijke vragen gesteld over de huisvesting van bewoners 
met een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz) Verpleging en Verzorging 4 (VV 4), voorheen Zorgzwaartepakket 4 (ZZP 4), 
in het nieuwe Borgstede. In deze brief leest u de beantwoording op deze vragen. 
 
 
Vraag 1 EVB: Klopt het dat er in het nieuwe Borgstede geen plaats meer is voor mensen met een VV4 indicatie? 
Antwoord: Ja, het nieuwe Borgstede zal zich gaan richten op bewoners met een intensieve zorgvraag. Dit wordt geca-
tegoriseerd in zorgprofielen vanaf VV5. 
 
Landelijk wordt gestuurd op ‘langer thuis’. De norm is: “zelf als het kan; thuis als het kan en digitaal als het kan”. Men-
sen blijven langer thuis wonen, in combinatie met professionele en informele zorg thuis, in plaats van te verhuizen 
naar een intramurale zorglocatie. Het Zorgkantoor geeft aan dat het realiseren van deze norm de inspanning van vele 
partijen en meerdere jaren zal vergen.  
 
Het Zorgkantoor CZ is namelijk verantwoordelijk voor inwoners met Wlz-indicatie en is verantwoordelijk voor vol-
doende capaciteit binnen de regio. Zorgorganisatie Laurens is een gecontracteerde uitvoerende partij die de zorg in 
Borgstede levert. In de voorbereiding op de herontwikkeling van Borgstede heeft het zorgkantoor besloten de Wlz-
VV4 indicaties binnen andere locaties in de regio te verzorgen; in Barendrecht De Elf Ranken, in Albrandswaard Argos 
en in Ridderkerk Salem, Aafje en Riederborgh. 
 
Vraag 2 en 3 EVB: Hoelang is dit bekend? Waarom is de raad hier nog niet over geïnformeerd? 
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Antwoord: De raad is niet specifiek geïnformeerd over het zorgaanbod in het nieuwe Borgstede, gezien deze verant-
woordelijkheid bij het Zorgkantoor ligt en dit geen gemeentelijke taak is. Daar waar het wel een gemeentelijke taak is, 
bijvoorbeeld het welzijnsaanbod en ruimtelijke ordening bent u als raad meermaals meegenomen.    
Zo bent u in de raadsinformatiebrief d.d. 4 november 2020 geïnformeerd over de plannen van het dienst-centrum in 
Borgstede: “Dienstencentrum en de toekomst voor ouderen met een intensieve zorgvraag. De verwachting is dat de 
vergrijzing en het aantal mensen met dementie de komende jaren verder zal toenemen. Daarbij wordt er in de toe-
komst niet langer uitgegaan van opvang binnen de muren van een zorginstelling, maar juist van integratie van de zorg 
in de eigen wijk en buurt. Het dienstencentrum is hierbij een voorwaardenscheppende schakel in de wijk. Een goede 
realisatie van een dienstencentrum is voor de gemeente van groot belang. Met het nieuwe Borgstede wordt er ge-
zorgd voor een fijne woonomgeving voor ouderen met een intensieve zorgvraag.” Daarnaast is de raad op d.d. 5 fe-
bruari 2021 geïnformeerd over de instemming van het college op 21 januari 2021 met de herontwikkeling van het 
woon-zorgcomplex van Borgstede.  
 
Vraag 4 EVB: Wat gebeurt er met de mensen die nu in Borgstede wonen met een VV4 indicatie? Moeten zij terug 
naar een eigen huis als het nieuwe Borgstede gereed is? 
Antwoord: De bewoners met een Wlz-VV4 indicatie verhuizen mee naar het nieuwe Borgstede. Daarom is ondersteu-
ning bij het vinden van een passende woning niet nodig.  
 
Vraag 5 EVB: Door de tekorten aan zorgpersoneel zal het een moeilijke opgave worden om aan alle ouderen die 
hiervoor in aanmerking komen adequate zorg te verlenen, hoe denkt het college dit op te lossen? 
Antwoord: De zorgorganisatie Laurens verwacht dit met het huidig medewerkersbestand te kunnen beantwoorden, 
waardoor aantrekken van nieuw zorgpersoneel niet noodzakelijk is. 
Binnen de huidige cliëntpopulatie van Borgstede hebben op dit moment 23% van de bewoners een Wlz-VV4 indicatie. 
Het overig percentage heeft reeds een hoger zorgprofiel c.q. een intensievere zorgvraag.  
Geleidelijk zullen bewoners met een intensieve zorgvraag in de plaats komen van de huidige bewoners met een Wlz-
VV4 indicatie.  
 
Vraag 1 PvdA: Heeft u zicht op de omvang van deze doelgroep die een ZZP4 indicatie heeft? 
Antwoord: Binnen de huidige cliëntpopulatie van Borgstede bevinden zich op dit moment 16 bewoners met een Wlz-
VV4 indicatie. 
 
Vraag 2 PvdA: Kunt u aangeven wat er gedaan wordt om deze doelgroep te helpen om een passende woning te vin-
den? 
Antwoord: Zie antwoord op vraag 4 van de EVB. 
 
Vraag 3, 4 en 5 PvdA: Kan de wethouder aangeven of er plannen zijn om meer clusterwoningen te gaan bouwen in 
Barendrecht en zo ja, waar en om hoeveel woningen gaat het?  
Zo nee, kan de wethouder aangeven of hij bereid is om bij nieuwe gebiedsontwikkelingen geclusterde huisvesting 
een plek te geven in de plannen. Het liefst in de directe omgeving van voorzieningen?  
Is de wethouder bereid om concreet te onderzoeken of rondom bestaande voorzieningen (ontmoetingsplekken, 
winkels, etc.) geclusterde woonvormen zijn toe te voegen?  
 
Op dit moment werken we aan een nieuwe woonvisie met daarin specifieke aandacht voor wonen en zorg. Binnen 
deze collegeperiode zetten we in op het verder verstevigen van de randvoorwaarden om thuis te kunnen wonen. We 
kijken hoe we tot een goede balans kunnen komen tussen zorg dichtbij en regionale samenwerking m.b.t. tot specia-
listische voorzieningen. We herijken hiervoor de huidige woonvisie met daarin nadrukkelijke aandacht voor wonen en 
zorg. We zetten maatwerkvoorzieningen in, en samen met onze partners op het gebied van wonen, welzijn en zorg 
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ontwikkelen we, in lijn met de woonvisie, een actieplan wat we gezamenlijk uitvoeren. Het in kaart brengen en uit-
breiden van gespikkelde- en geclusterde woonwormen voor ouderen zal hier onderdeel van zijn. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.S. de Hoop  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


