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Motie tij dehl ke huisvesting

tus sentij dse opvang hulpbeho evende ouderen

De gemeente Waalre presenteert zich als een exclusieve woongemeente waarbinnen op basis van de
demografische samenstelling valt op te maken dat hier een relatief sterke vergrij zingzal optreden. Ook uit
recente publicaties van het CPB bhjkt dat de vergrijzing een stijgende curve vertoont en dat de behoefte aan
mantelzorg explosief toeneemt maar in die mate niet voorhanden is en zal komen.
Ook in Waalre doet zich structureel de problematiek voor dat de behoefte aanmantelzorg in steeds mindere
mate vorm gegeven kan worden door directe verwanten.
De tendens dat de actieve mantelzorgers zelf in toenemende mate gaan bestaan uit ouderen van75 jaar en
ouder, maakt dit systeem uitermate kwetsbaar.
Op het moment dat door omstandigheden de mantelzorg geheel of gedeeltelijk tudelijk wegvalt zljner in ons
dorp geen voorzieningen voorhanden en is de praktijk dat zowel de afhankelijke te verzorgen oudere als de
mantelzorger op basis van een onderscheiden indicatiestelling in verschillende gemeenten , niet zijnde
Waalre , dienen te worden ondergebracht.
Een uitermate emotioneel en ingrijpend gebeuren voor partners die elkaar gedurende tientallen jaren tot steun

zijn geweest.
ln het Waalres akkoord is sprake van een gewenste inclusieve en levensloop bestendige gemeenschap.
Tegelijkertijd stellen wij vast dat de faciliteiten voor een dergelijke tussentijdse opvang hier ontbreken en dat
de noodzakelijke realisatie daarvan nog geen aanvang heeft genomen. Elders in de regio wordt in deze
gevallen gebruik gemaakt hotelvoorzieningen.

De raad van Waalre verzoekt derhalve het College

Bij de eigenaarl exploitant van het Bastion hotel

te Waalre de haalbaarheid te toetsen of een of meerdere
etages van het hotel kunnen worden ingericht voor de tussentijdse opvang van ouderen in de context van het
hierboven omschrevene, daarbij verzekerd van de medewerking van de zorgverleners waar betrokkenen
reeds zorg van ontvangen.
Bij een positieve reactie hierop, dit met de Raad te delen en verder te onderzoeken.

Waalre 12 november 2019
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