
 
                                       
 
 

Geachte heer, mevrouw, 
 
Begin oktober hebben wij samen met u om de tafel gezeten in verband met het door ons 
gezamenlijk ondertekende actieplan 'Waardig Ouder Worden'. In dit overleg hebben wij 
ervaringen uitgewisseld en ontwikkelingen besproken rondom ouder worden in de 
gemeente Kampen. Nogmaals hartelijk dank voor de prettige wijze waarop dit overleg heeft 
plaatsgevonden en uw zinvolle input. Graag informeer ik u over de recentelijke 
ontwikkelingen rondom dit thema. 
 
Speerpunten 
De ChristenUnie heeft zich in de coalitieonderhandelingen hard gemaakt om het programma 
Waardig Ouder Worden op te nemen in het coalitieakkoord: ‘We willen toe naar een 
voorzieningenniveau waardoor inwoners waardig ouder kunnen worden in Kampen’. Een en 
ander zien we eveneens concreet terugkomen in het uitvoeringsprogramma van het college 
met betrekking op inzet in het tegengaan van eenzaamheid en aandacht voor mantelzorgers. 
Nadrukkelijk is daarbij opgenomen dat aandacht zal zijn voor respijtzorg als 
maatwerkvoorziening. Ook is concreet aandacht voor integraliteit van wonen, welzijn en 
zorg. In het uitvoeringsprogramma is opgenomen dat zal worden gewerkt aan concrete 
speerpunten. 

Hospice 
Op maandag 12 november en woensdag 14 november vond in de raadzaal de behandeling 
plaats van de perspectiefnota 2019 – 2022 en programmabegroting 2019. Tijdens de 
algemene beschouwingen kondigde fractievoorzitter Jan Willem Schutte een motie aan voor 
verkennend onderzoek bij vertegenwoordigers van lokale zorgverleners en zorgvragers, naar 
de behoefte aan en initiatieven voor een hospice binnen onze gemeente. Zorg, en ook 
versterking van palliatieve zorg is een belangrijke speerpunt uit ons programma. Waardig 
ouder worden is namelijk meer dan waardig leven. Waardig ouder worden is eveneens de 
mogelijkheid om waardig te kunnen sterven. De gemeente Kampen heeft geen hospice en 
ook worden er nauwelijks bedden geboden voor palliatieve zorg. De ChristenUnie vindt het 
belangrijk er in de gemeente Kampen – met meer dan 50.000 inwoners – voldoende 
plaatsen beschikbaar zijn waar palliatieve zorg wordt geboden aan ouderen of ernstig 
zieken. Zodat mensen kunnen sterven op de plaats die zij wensen, of dit nu thuis, in een 
hospice of in een verpleeghuis is. Mensen moeten in ook in hun laatste levensfase omringd 
worden met liefde en goede zorg. De motie, die mede werd ingediend door CDA , GL, GBK, 
SGP, KS en PvdA, werd overgenomen door het college. Wethouder Jan Peter van der Sluis 
beloofde de raad uiterlijk 1 juli 2019 te informeren over de uitkomsten van het verkennend 
onderzoek. 

Eerstelijns Verblijf  
De ChristenUnie heeft eveneens aandacht gevraagd voor knelpunten voor de huidige 
capaciteit voor Eerstelijns Verblijf. Begin juli ontving de raad een informatienota naar 
aanleiding van een behoefteonderzoek over Wonen, Welzijn en Zorg in de gemeente 
Kampen.Een van de concrete adviezen uit het rapport betrof het uitbreiden van capaciteit 
voor Eerstelijns Verblijf (ELV), Er is sprake van snel toenemende vraag naar kortdurend 



 
verblijf. Dit als gevolg van langer thuiswonende ouderen, afname van verzorgingshuizen, én 
ontlasting van overbelaste mantelzorgers. Uit het rapport bleek dat, als niet zal worden 
ingezet op toename van Eerstelijns Verblijf, richting 2027 grote verschillen zullen ontstaan 
tussen vraag en aanbod. Ook binnen de (thuis)zorg- en welzijnsinstanties wordt deze 
problematiek concreet gevoeld. Wij hebben van de wethouder de toezegging ontvangen 
om in gesprekken met zorgverleners over Wonen, Welzijn en Zorg, proactief in te zetten op 
uitbreiding van de capaciteit voor Eerstelijns Verblijf (ELV) binnen onze gemeente. 

Woningbouw 
Ook heeft de ChristenUnie aandacht gevraagd voor de voortgang woningbouw in 
IJsselmuiden. De gebiedsontwikkelingen en de werkzaamheden hieromtrent verlopen erg 
traag. Als ChristenUnie zien we graag dat er vorderingen worden gemaakt met woningbouw 
in IJsselmuiden, met de nadruk op levensloopbestendige woningbouw. Immers zullen 
mensen in de toekomst steeds langer thuis blijven wonen. De voortgang van woningbouw is 
daarom van groot belang voor de gemeente. We hebben ons genoodzaakt gezien het 
College hierover enkele vragen te stellen. Hiermee hopen we de gang erin te houden en 
meer duidelijkheid te verkrijgen wanneer er kan worden gestart met het bouwen van 
woningen in IJsselmuiden. 
 
Begin volgend jaar staan o.m. de thema’s mantelzorgscan en eenzaamheid op de agenda van 
de commissie Inwoners. Over deze thema’s, maar ook over andere thema's kunt u ons 
uiteraard benaderen. We vinden gesprek belangrijk en staan open voor aandachtspunten.  
 
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De fractie ChristenUnie Kampen 

 


