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Voorwoord
Maatschappelijke trends en landelijke regelgeving hebben impact op wonen en zorg. Een
goed overzicht en een gedeeld beeld van de ontwikkelingen helpt ons bij het maken van de
goede keuzes en een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen: zorgleveranciers,
vastgoedeigenaren, de gemeente en de Voormekaarteams.
Deze analyse is het resultaat van de bereidheid van partijen om informatie te delen en
gezamenlijk een ontwikkelperspectief per kern voor de komende vijf tot tien jaar te
verkennen. We kijken hierbij vijf jaar vooruit met een doorkijk naar 10 jaar. Het resultaat
daarvan hebben we gedeeld en besproken met verschillende consumentenorganisaties en
belangengroepen. Dat heeft ons geholpen om de analyse scherper te maken en het
draagvlak hiervoor te vergroten.
Dit ontwikkelperspectief is het eerste resultaat van de samenwerking in onze Regietafel
Wonen en Zorg. Het geeft richting aan onze verdere samenwerking, we spreken elkaar aan
op het gezamenlijke perspectief en we nemen het mee bij de (investerings-)beslissing van
onze organisaties.
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1. Inleiding en doel
Bij de Regietafel Wonen en Zorg Berkelland staat het
wonen centraal van die inwoners die niet langer zonder
ondersteuning thuis kunnen blijven wonen of
aangewezen zijn op een nieuw thuis: intramurale of
geclusterde Woonzorg woningen.
De partijen en gemeente willen dit doel bereiken met kennisdeling, gezamenlijk inzicht in de
gewenste ontwikkelrichting en verdergaande samenwerking. Het ontwikkelperspectief geeft
de zorgpartijen en vastgoedeigenaren handvatten voor hun eigen beleid en investeringen.
Het zorgaanbod in Berkelland is verspreid over de kernen, allen met hun eigen karakter.
Terwijl de vergrijzing de komende jaren doorzet in Berkelland hebben we beperkte ruimte
voor een verdere groei van de woningvoorraad. Dat maakt dat we in Berkelland vooral door
transformatie het aanbod van wonen en zorg moeten versterken.
Het ontwikkelperspectief geeft richting aan de samenwerking en de keuzes. Het geeft geen
blauwdruk maar dient als gezamenlijk vertrekpunt. Het document zelf moet gezien worden
als dynamisch document dat afhankelijk van de afspraken en aanpak per kern, nieuwe
(landelijke) ontwikkelingen steeds herijkt zal worden. Door elkaar te blijven informeren, het
voortschrijdende inzicht en nieuw onderzoek kunnen we de ontwikkelingen volgen en het
ontwikkelperspectief steeds concreter maken.
De gemeente gebruikt deze vraag- en aanbodanalyse als basis voor beleidsafwegingen.
Bijvoorbeeld om de aanvraag voor een omgevingsvergunning te beoordelen,
prestatieafspraken te maken met corporaties en bij het vormgeven van het beleid in het
sociaal domein.
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2. Opbouw van de vraaganalyse
vraaganalyse
2.1.

Onderscheid in doelgroepen

In vraag- en aanbod onderscheiden we drie zorgsectoren: ouderenzorg, geestelijke
gezondheidszorg (Ggz) en gehandicaptenzorg (GZ). Binnen deze sectoren maken we
onderscheid naar zorg met verblijf (intramuraal wonen) en tussenvormen waar men
zelfstandig woont. We hanteren de volgende indeling:
1)

Ouderenzorg:
a. PG/ Dementie: Intramuraal wonen ‘zorg met verblijf’ (financiering uit de Wet
langdurige zorg (Wlz)) voor de dementerende ouderen met een zwaar zorgprofiel;
b. ‘Woonzorg’ een zelfstandige woonvorm waar door clustering full-service zorg en
dienstverlening geboden kan worden die zelfstandig wordt ‘ingekocht’ voor
bijvoorbeeld ouderen met lichtere dementie of somatische patiënten1.
2)
Geestelijke gezondheidszorg (Ggz)
Ggz instelling: langdurig intramuraal zorg met verblijf en behandeling
3)
Gehandicaptenzorg: zorg aan verstandelijk gehandicapten, gedragsgestoorden en
lichamelijk gehandicapten.
Door de ontschotting in de zorg is de scheiding tussen de clusters niet (meer) zo strikt. Zorg
wordt steeds meer vraaggericht en is steeds minder gebonden aan een woonruimte. De
flexibiliteit van (nieuw) vastgoed maakt het mogelijk om deze multifunctioneel in te zetten en
zorg daar te leveren waar deze gevraagd wordt.

2.2.

Vraagontwikkeling

Voor het in beeld brengen van de vraagontwikkeling voor de komende jaren maken we
gebruik van de cijfers uit de Monitor Wonen-Zorg 2016 van de provincie Gelderland. Op dit
moment geeft deze monitor ons de beste indicatie voor de vraagontwikkeling. We beseffen
dat de daadwerkelijke ontwikkeling afhankelijk is van vele factoren. In de ouderenzorg zullen
bijvoorbeeld veranderingen in behandelmethoden, domotica en de financiering invloed
hebben op de wens en/of noodzaak om niet langer thuis te kunnen blijven wonen en op zoek
te gaan naar Woonzorg.
Die onzekerheid over de vraagontwikkeling is het sterkst voor Woonzorg. Het is onzeker of
mensen met een laag zorgprofiel daadwerkelijk gaan verhuizen naar een Woonzorg woning.
Ouderen verhuizen alleen als het aanbod goed aansluit bij hun woonwensen. Zowel de
locatie als de kwaliteit van de woning wegen zij daarin mee. We moeten er rekening mee
houden dat een groot deel van de potentiële vraag alleen tot een verhuizing leidt als het
aanbod kwalitatief voldoende aansluit bij de woonwensen. Bovendien is dit zorgvastgoed niet
meer zo goed in hokjes te verdelen. Ook in een ‘reguliere’ geschikte woning kan flexibel,
afhankelijk van de vraag full-service zorg- en dienstverlening geleverd worden.

1

Het behoeftecijfer Woonzorg is als volgt opgebouwd:
25% van de totale prevalentie ZZP1-3 (zou deze indicatie nog bestaan)
Woonzorg, verblijf licht (ZZP4)
Somatiek (ZZP6 en ZZP8) kunnen daardoor flexibel en door elkaar voorkomen.
Gemiddeld gezien komt 20% van de berekende vraag vanuit ZZP1-3, een kleine 40% vanuit ZZP4 en ruim 40%
van de vraag vanuit ZZP6 en ZZP8.
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2.3.

Gebiedsindeling op basis van indeling Voormekaarteams

Voor de gebiedsindeling is aangesloten bij de indeling van de Voormekaarteams. De
minimale omvang om geclusterd wonen en zorg financieel haalbaar te maken ligt tussen de
15 tot 25 cliënten. Omdat de omvang in de kleine kernen lager is wordt de vraag
toegerekend naar een cluster rondom één van de grote kernen. Beltrum heeft als enige van
de kleine kernen een Woonzorgcentrum en in potentie voldoende vraag. De indeling is als
volgt:
• Cluster Borculo: Borculo, Geesteren, Gelselaar en Haarlo
• Cluster Neede: Neede, Noordijk en Rietmolen
• Cluster Eibergen: Eibergen en Rekken
• Ruurlo
• Beltrum
De indeling naar gebieden helpt ons om de verhouding
tussen vraag en aanbod per kern in beeld te brengen.

2.4.

Analyse op het niveau van de gebieden als hulpmiddel

In deze analyse wordt vraag en aanbod per gebied in beeld gebracht. Dat helpt ons om de
opgave per kern in beeld te krijgen maar in de praktijk zijn die grenzen tussen de kernen (en
gemeenten) niet zo hard te trekken. Soms kan er in een kern niet de specialistische zorg
geboden worden die nodig is, is er bij een urgente opname net geen plek vrij in de eigen
kern en soms past de woonvorm in een andere kern gewoon beter bij de wens. Vooral in de
gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg is van oudsher sprake van clustering in
bepaalde gemeenten (denk aan Apeldoorn of dichter in de buurt aan Groenlo, Neede en
voorheen Rekken).
In de onderstaande tabel is op basis van onze gemeentelijke basisadministratie voor de
intramurale dementiezorg in beeld gebracht waar de bewoners vandaag komen. Dat
illustreert het verschil in verzorgingsgebied per kern.
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3. Ontwikkelingen in wonen en zorg
3.1.

Nieuwe generatie ouderen

De komende jaren komt er langzaam een nieuwe generatie ouderen op de markt voor wonen
met zorg. Deze nieuwe generatie is geboren na 1945. Deze generatie heeft andere
stijlvoorkeuren, waarden en opvattingen dan de huidige generatie ouderen. Ze zijn
maatschappelijk betrokken en willen dat blijven, zijn gericht op zelfbeschikking, mondig en
actief. Hun zorgvraag richt zich niet op een patiëntconcept, maar meer op een concept
gericht op welbevinden. De verwachting is dat de nieuwe senioren andere (hogere) eisen
zullen stellen aan hun huisvestingssituatie en hun vraag naar woon-zorg.
De corporaties en zorgpartijen in Berkelland herkennen de veranderende woonvoorkeuren
van ouderen. Hoewel op dit moment de ‘nieuwe generatie ouderen’ nog nauwelijks
onderdeel uitmaakt van hun klantenbestand zal deze groep in de komende tien jaar een
steeds groter deel van de vraag naar ouderenzorg gaan bepalen.

3.2.

Inkomen en woonlasten

De nieuwe generatie ouderen kent een grotere groep met een (goed) pensioen en
vermogen. Dat betekent dat er een groep ouderen is die zelf kan (mee)betalen aan
ondersteuning en zorg en die in staat is meer te betalen voor huisvesting. Een door het
bureau RIGO uitgevoerde landelijk onderzoek (Vergrijzing en extramuralisering op de
woningmarkt, april 2016) wijst uit dat de groei naar Woonzorg de komende jaren niet in de
sociale huursector zal plaatsvinden maar in de vrije sector huur en de koopmarkt. Omdat
historisch gezien woon-zorgcomplexen juist vooral bestaan uit sociale huurwoningen vraagt
dit in de komende jaren om een transformatie naar een gedifferentieerder aanbod
Woonzorg2. Naast het aanbod sociale huur dus ook aanbod van koop en vrije sector huur.
Hoewel de RIGO in haar landelijk onderzoek een stijgende vraag naar vrije sector huur door
ouderen constateert, is die trend volgens ProWonen nog niet merkbaar in de Achterhoek. De
verhuisbereidheid is beperkt. Het aanbod in de vrije sector huur is beperkt en de complexen
die er wel zijn zijn lastig verhuurbaar. Bij een koopwoning heeft de oudere bewoner vaak
geen woonlasten meer, bij de verhuizing naar een huurwoning nemen de lasten sterk toe.
Knelpunt voor een deel van de eigenaar-bewoners is dat hun vermogen in stenen zit, maar
dat ze geen pensioen hebben bovenop de AOW.
Naast de groeiende vraag van de hogere inkomensgroepen is een aandachtspunt dat
Woonzorg woningen niet altijd meer bereikbaar zijn voor ouderen met huurtoeslag. De
nieuwere woningen zijn vaak ruimer (nodig om zorg te leveren) en met de extra faciliteiten,
zoals ontmoetingsruimten is een huurprijs onder de huurtoeslag grens niet altijd haalbaar.

2

Iedereen met een Wlz (wet langdurige zorg) indicatie komt ongeacht het inkomen in aanmerking voor een
intramurale zorgplaats. Dat is anders bij Woonzorg. Voor toewijzing van sociale huurwoningen in een
Woonzorg complex gelden 2 wettelijke regelingen.
1.
Passend toewijzen: ten minste 95% van de huishoudens met recht op huurtoeslag krijgen een woning
toegewezen met een huur onder de aftoppingsgrens (€ 592,55 voor 1- en 2 persoonshuishoudens in 2017)
2.
Corporaties mogen maximaal 20% van de sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een
jaarinkomen boven de € 36.165 (prijspeil 2017)
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4. Algemene ontwikkel
ontwikkelingen
ntwikkelingen op gemeentelijk niveau
Een aantal ontwikkelingen komen we tegen in alle kernen. Deze zijn in dit hoofdstuk
opgenomen. In de hoofdstukken per kern worden deze alleen in specifieke situaties opnieuw
benoemd.

4.1.

De groei zit in de groep woningeigenaren en ouderen met een goed pensioen.

De opvangen van de vraag ‘nieuwe generatie ouderen’ naar Woonzorg zal zich meer gaan
richten op vrije sector huur of koopwoningen en minder op de sociale huur. Die omslag is op
dit moment nog niet merkbaar. Het zijn nu vooral ouderen die verhuizen na wegvallen van de
partner. Bij die alleenstaanden is sprake van een inkomensterugval waardoor sociale huur
vaak wel passend is bij het inkomen.
Naast de groeiende vraag van de hogere inkomensgroepen is een aandachtspunt dat
Woonzorg woningen niet altijd meer bereikbaar zijn voor ouderen met huurtoeslag. Per kern
zal ook een aandeel goedkopere Woonzorg huurwoningen aanwezig moeten zijn. Op het
niveau van de kernen zal deze behoefte in beeld worden gebracht.
Het aanbod voor ouderen geschikte Woonzorg in de vrije sector huur of koop kan (door
herontwikkeling) binnen het huidige nieuwbouwprogramma een plek krijgen. De vraag kan
deels opgevangen worden in het huidige woningaanbod van de corporaties. Knelpunt daarbij
is dat het vrije marktsegment niet tot de kerntaak van de corporaties behoort en het
woonoppervlak vaak kleiner is dan waar deze doelgroep zich op oriënteert.

4.2.

Bewustwording en voorsorteren op een urgente verhuizing

Ook als in een kern de berekende vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten moeten
ouderen zich er bewust van zijn dat er niet altijd direct een plek beschikbaar is. Door de
beperkte grootte van de kernen zal het aantal vrijkomende intramurale of Woonzorg
woningen in de eigen kern beperkt zijn en sterk fluctueren in de tijd. Om er zeker van te zijn
dat ze in hun eigen kern kunnen blijven moeten ouderen zich bewust zijn dat ze tijdig moeten
toehappen als er een woning vrijkomt. Als men wacht tot er sprake is van een urgente
verhuizing kan het zijn dat er dan net geen plek beschikbaar is in de kern. Door al eerder het
aanbod in de gaten te houden en de stap te maken kan dat voorkomen worden.
Vanuit het buitengebied is er een groep ouderen die tijdig naar de kern wil verhuizen voor
een woning die geschikt is om zelfstandig te wonen met (op termijn) een zorgvraag. Voor
eigenaar-bewoners in het buitengebied is dat een grote stap en betrokkenen melden dat
vooral deze groep risico loopt op vereenzaming.

4.3.

Zorg als onderdeel van de financiële planning

Ouderen die een koopwoning en/of een ruim pensioen hebben zijn terughoudend in het doen
van een beroep op zorg in het kader van de Wlz. Een van de redenen daarvoor is de eigen
bijdrage die gevraagd wordt (tot wel € 2.300 per maand). Het vermogen uit de eigen woning
wordt na enkele jaren meegeteld bij het bepalen van de hoogte van de eigen bijdrage. Het
gevolg is dat een beroep op de Wlz (intramuraal wonen) door sommige ouderen zo lang
mogelijk wordt uitgesteld om niet in te hoeven teren op het vermogen.
Belangrijk is een brede bewustwording dat men er rekening mee moet houden dat het tot de
eigen verantwoordelijkheid behoort om te anticiperen op zorg en dat in de financiële planning
meeneemt. Ook kennis van de regelgeving en verschillende opties is daarbij van belang.

4.4.

Woonruimte: zowel zelfstandige en onzelfstandige woonvormen

In wonen en zorg komen we zowel reguliere woningen als onzelfstandige woonvormen
binnen één woning tegen. In de regionale woningbouwprogrammering wordt gerekend met
zelfstandige woningen op basis van de landelijke BAG richtlijnen. Onzelfstandige
woonvormen binnen één woning worden niet apart meegerekend.
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Ook kan de gemeente via het bestemmingsplan het aantal onzelfstandige eenheden niet
altijd reguleren. Gevolg is dat er niet altijd directe sturing kan plaatsvinden op het toevoegen
van onzelfstandige woonvormen, terwijl wel actief wordt gestuurd op de zelfstandige
woonruimten.
De Regietafel stelt voor regionaal te bespreken of dit onderscheid bij het beoordelen van
initiatieven in de toekomst kan komen te vervallen.

4.5.

Kortdurend verblijf vraag aandacht

Aandachtspunt is het kortdurend verblijf voor onder meer respijtzorg. Respijtzorg wordt niet
of nauwelijks aangevraagd terwijl dit is erg belangrijk voor de groeiende groep ouderen die
nu langer thuis blijft wonen. Zowel voor de zorgvrager als voor de mantelzorger om deze te
ontlasten.
Mede door beperkte financiering blijft het gebruik achter bij de vraag. Ook gemeenten
moeten helpen het gebruikt te stimuleren en er rekening mee houden dat hiervoor kosten
gemaakt moeten worden. Dit is een belangrijk agendapunt voor de regietafel.

4.6.

Gehandicaptenzorg

Het aanbod aan wonen met zorg voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of
meervoudige aandoening bestaat uit vele kleinschalige locaties. Zorgpartijen in Berkelland
zetten in op schaalvergroting en de klustering van specifieke zorgvragers. Een deel van de
bewoners komt op een leeftijd dat de zorgvraag vergelijkbaar wordt met de ouderenzorg.
Daarvoor wordt de samenwerking gezocht met de zorgorganisaties in de ouderenzorg.
Een enquête van De Lichtenvoorde heeft uitgewezen dat jongeren graag terug willen naar
waar ze vandaan komen (als ze er een netwerk hebben). Een opvang in de eigen kern
maakt deze groep ook minder kwetsbaar door het eigen netwerk en door de betere
ondersteuning van onder meer ouders. Dit is ook in lijn met de gemeentelijke beleidslijn in de
Wmo om aanbod zoveel mogelijk lokaal te organiseren als dat kan.
Bewoners in de gehandicaptenzorg komen oorspronkelijk veelal niet uit de gemeente maar
van elders. Een benadering op kernniveau is daarmee nu vooral ook theoretisch. Het aanbod
in de gehandicaptenzorg is nu geconcentreerd in Neede dat ruim meer aanbod heeft dan de
vraag vanuit de kern. Voor heel Berkelland ligt het aanbod iets (ca 10%) onder de berekende
vraag. De vraag die nog rest is of we in Berkelland ruimte willen geven om per kern te
kunnen voorzien in de berekende vraag en hoe we dan omgaan met het ‘overaanbod’ in
Neede.

4.7.

Herschikking in de geestelijke gezondheidszorg

Binnen de Geestelijke gezondheidszorg is een transitie gaande.
• De rol van de centrumgemeenten komt in 2020 te vervallen waardoor concentratie in
een centrumgemeente zoals Doetinchem niet langer vanzelfsprekend is.
• De uitstroom vanuit de RIBW ’s (intramuraal wonen) naar zelfstandig wonen met
ambulante zorg wordt gestimuleerd.
• In totaal is maar 5% van de totale GGz zorg intramuraal. Daarbij is sprake van een
afbouw van de bedden (-15%) en een verschuiving naar de ambulante zorg.
Deze transitie draagt bij aan een overloop van Ggz problematiek naar ouderenzorg en
andere zorg. Voor de ggz gedragsproblematiek is in de ouderenzorg en andere zorg niet
altijd voldoende kennis aanwezig. Daardoor is er soms sprake van escalaties.
Samenwerking op dit punt tussen ggz en andere zorgaanbieders is belangrijk. Die zoektocht
naar samenwerking moet ook als agendapunt in deze Regietafel meegenomen worden.
Een vertaling naar een nieuwe rolverdeling in de opvangtaken tussen Doetinchem en de
andere gemeenten in de regio is nog in de maak. In deze rapportage willen we daar nog niet
op vooruitlopen en daarom hebben we de geestelijke gezondheidszorg nog geen plek
gegeven in het ontwikkelperspectief voor de kernen. Als het helder is hoe de decentralisatie
eruit gaat zien zal dat onderwerp worden van de Regietafel.
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5. Uitgangspunten voor Wonen en Zorg in Berkelland
Bij het opstellen van dit ontwikkelperspectief hebben we de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
Voorzet uitgangspunten met vraagpunten/ dilemma’s
• Het doel is te borgen dat we in de komende jaren in alle grote kernen voldoende en
kwalitatief passend aanbod behouden en versterken. Dat doet men door kennisdeling,
gezamenlijk inzicht en samenwerking. Deze vraag- aanbodanalyse is de eerste stap.
• Wij zetten in op flexibel, aanpasbaar woningaanbod en zorgstructuren die
flexibiliteit bieden om in te spelen op de vraagontwikkeling. Voor een optimale
flexibiliteit halen we de schotten tussen de verschillende aanbieders weg.
• Voor het aanbod PG/ dementie zetten we in op voldoende aanbod om tenminste te
voorzien in de vraag per kern/ deelgebied.
• Voor Woonzorg willen we per kern voorzien in een aanbod dat ruimer is dan de
berekende vraag. Door de scheiding van wonen en zorg zijn deze woningen flexibel
inzetbaar. Een overaanbod biedt aan anderen de ruimte om (preventief) te kiezen
voor een dergelijke woning.
• Voor de Gehandicaptenzorg wordt het aanbod afgezet tegen de berekende vraag,
maar omdat de gehandicaptenzorg van oudsher geconcentreerd is in een aantal
plaatsen wordt op niveau van de kernen lang niet altijd voorzien in de lokale vraag. Op
gemeentelijk niveau is nog (beperkt) ruimte voor uitbreiding. Die kan benut worden om
vraag en aanbod voor een aantal kernen wat beter in evenwicht te brengen. Omdat in
Neede al voorzien wordt in veel meer dan de berekende vraag, kan groeiruimte pas
ontstaan als we ervoor kiezen om te voorzien in de bovenlokale vraag. Dat is een
onderwerp van afstemming in de regio voordat we daar ruimte aan willen en kunnen
geven.
• Voor de Geestelijke gezondheidszorg hebben we, in afwachting van de afspraken
met Doetinchem, nog geen ontwikkelperspectief opgenomen. Het aanbod Ggzinstelling (intramurale Wlz) ligt op dit moment ruim boven de vraag.
• In het ontwikkelperspectief dat we per kern maken schetsen we hoe voorzien kan
worden in de stijgende vraag naar PG/ dementie en Woonzorg zoals die berekend is.
Daarbij worden ook verschillende risico’s en knelpunten benoemd. Het
ontwikkelperspectief kan gaandeweg door nieuwe ontwikkelingen en gezamenlijk
inzicht een andere inkleuring krijgen.
• Initiatieven voor nieuw woon- zorgaanbod zijn welkom maar moeten bijdragen aan
de behoefte of een aanvullende functie hebben.
• Keuzevrijheid en autonomie van de inwoners staan bovenaan: we hebben een open
dialoog met de vragers en belangenorganisaties over ons ontwikkelperspectief.
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6. Ruurlo
6.1.

Vraagontwikkeling

Voor Ruurlo ziet de vraagontwikkeling er getalsmatig als volgt uit:

•
•
•
•

VRAAG

Monitor Wonen-Zorg 216,
provincie Gelderland

Ruurlo
Ruurlo
Ruurlo
Ruurlo

PG/ Dementie
Woonzorg
GZ
GGZ-instelling

2016
48
49
41
3

2021
60
60
41
3

2026
74

Intramuraal zorg voor dementie: neemt toe van 48 in 2016, 74 in 2026 en 100 in 2036
Woonzorg: neemt toe van 49 in 2016 naar 60 in 2021
Verblijfszorg voor gehandicapten: die blijft gelijk: 41 in 2016
Verblijf Wlz GGZ (GGZ instelling) is beperkt en blijft gelijk: 3

Als we deze cijfers hanteren moeten we in Ruurlo rekening houden met een aantal factoren
die invloed hebben op het type behoefte en de uiteindelijke omvang van de vraag.
Ouderenzorg
• In Ruurlo is het aandeel ouderen dat in een koopwoning woont relatief groot: van de
leeftijdsgroep 75 tot 85 jaar woont 66 % in een koopwoning. Deze verhouding tussen
huur en koop zal de komende jaren ook terug te vinden zijn in het type ouderenzorg dat
wordt gevraagd.
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6.2.

Aanbod in beeld

Voor Ruurlo ziet het huidige aanbod er getalsmatig als volgt uit:
AANBOD
2017

Welke zorg

Gegevens vastgoed

Zorgaanbieder Complex
Sensire
De Bundeling

PG/
Ggz
Ggz
Vastgoedeigenaar Dementie Woonzorg Instelling zelfstandig GZ
ProWonen
49

Aanleunwoningen
de Bundeling
ProWonen

35

Sensire

Aanleunwoningen
de Bundeling
ProWonen
De Graven*
ProWonen

Eminent W&Z

La Fontaine

Eminent W&Z

7

Eminent W&Z

Roderlo

Eminent W&Z

8

De
Lichtenvoorde

Den Oldenhof

ProWonen

10

De
Lichtenvoorde

De Elfenbank

ProWonen

13

Zorgboerderij
Klein Arfman

Zorgboerderij
Klein Arfman

Klein Arfman

14
14

5

TOTAAL
83
*Naast PG/Dementie ook 6 somatische plekken in De Graven

•
•

•
•

•
•

49

6

5
0

28

Voor de ouderenzorg PG/ Dementie heeft Sensire plekken in De Bundeling (van 30 m2
gebouwd in 1983) en de naastgelegen De Graven (van ruim 45 m2, gebouwd in 2010).
Voor De Bundeling zijn plannen voor sloop/nieuwbouw.
Eminent Wonen en Zorg biedt particuliere wonen en zorg op de kleinschalige locaties La
Fontaine en Roderlo. Bewoners hebben een eigen slaap- woonkamer en hebben
daarnaast een gezamenlijke woonkamer en sanitaire voorzieningen. Ook op
zorgboerderij Klein Arfman is er aanbod voor PG.
Het Woonzorg aanbod bestaat uit de aanleunwoningen op De Bundeling (65m2 en 75m2
gebouwd in 1983 en 1994) in de sociale huur.
In de koop en duurdere huur is geen specifiek zorgaanbod. Wel vervullen de
koopappartementen aan de Boomgaard (125 tot 158m2, gebouwd in 1994) een
dergelijke rol. Een groot deel van de bewoners is 80+. Bewoners kopen zelf zorg in, men
helpt elkaar onderling en ook ondernemers uit het dorp spelen in op de vraag door
diensten aan huis te leveren.
Gehandicaptenzorg wordt door De Lichtenvoorden geboden in twee kleinschalige
voorzieningen in Den Oldenhof en De Elfenbank.
GGZ-aanbod intramuraal wordt op kleine schaal aangeboden op zorgboerderij Klein
Arfman.

6.3.
•

6

Ontwikkeling in het aanbod

ProWonen en Sensire hebben plannen uitgewerkt voor de modernisering en sloopnieuwbouw van De Bundeling in Ruurlo. Er zijn nu 51 intramurale plekken en 49
Woonzorg woningen op het terrein van De Bundeling. De panden uit 1983 worden
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•
•
•

•
•
•
•

gesloopt en daarvoor in de plaats komt nieuwbouw, de nieuwere panden uit 1994 worden
verbouwd.
In de nieuwe situatie zijn er circa 80 sociale huur appartementen die zowel voor
intramuraal wonen als voor Woonzorg ingezet kunnen worden. Inzet is om 50% voor
intramuraal PG/Dementie beschikbaar te stellen en 50% voor Woonzorg waarbij
afhankelijk van de daadwerkelijke vraag in de verhoudingen geschoven kan worden. Dat
maakt de nieuwe Bundeling flexibel inzetbaar om de verandering in vraagontwikkeling op
te kunnen vangen. Daarnaast wordt nog overwogen om 20 appartementen toe te voegen
voor een brede doelgroep en wellicht het hogere marktsegment.
Eminent Wonen en Zorg heeft voor haar twee kleine locaties behoefte aan de uitbreiding
van het aantal zorgplaatsen om voldoende schaalgrootte te houden.
Zorgboerderij Arfman heeft plannen voor de uitbereiding met 6 appartementen voor
onder andere echtparen passend binnen het huidige bestemmingsplan.
Naast De Bundeling heeft ProWonen een aantal voor ouderen geschikte
appartementencomplexen in en rond het centrum. Het gaat om De Hemminkhof met een
ontmoetingsruimte die beheerd wordt door de bewoners en de nieuwere
levensloopbestendige eengezinswoningen achter De Bundeling.
Het aanbod van ProWonen in Ruurlo bestaat voor 40% uit nultredenwoningen
(appartementen of gelijkvloerse eengezinswoningen). Dat aanbod is ruim. Dat maakt dat
er ruimte is om een deel van de woningen in te zetten om geclusterd zorg te leveren
ProWonen heeft aan de Barchemseweg een aantal duurdere appartementen (€ 800)
waarvoor de criteria van passend toewijzen niet van toepassing zijn en daarmee voor de
hogere inkomensgroepen interessant kunnen zijn.
De Lichtenvoorde wil Den Oldenhof uitbreiden met 4 tot 6 verblijfsplaatsen. Met het
huidige aantal is deze locatie niet meer rendabel te draaien.
Er zijn in Ruurlo geen Woonzorg initiatieven bekend van inwoners-(groepen) of nieuwe
aanbieders (buiten de wensen en initiatieven van de huidige aanbieders).

6.4.

Perspectief op vraag- en aanbodontwikkeling

Als we vraag en aanbod tegen elkaar afzetten zien we het volgende beeld voor Ruurlo. Het
aanbod in 2021 is in dit overzicht gelijk omdat er op dit moment geen vastomlijnde plannen
zijn (voor o.a. De Bundeling) voor aanpassingen in het aanbod.
RESTVRAAG (VRAAGAANBOD)
Ruurlo
Ruurlo
Ruurlo
Ruurlo

•
•

•

PG / Dementie
Woonzorg
GZ
GGZ instelling

2016
-35
0
13
-3

2021
-24
20
12
-4

2026
-10

Het aanbod PG/Dementie blijft met de nu bekende plannen hoger dan de voor Ruurlo
berekende vraag tot 2026.
Vooruitlopend op de verbouwing van de Bundeling is de instroom van nieuwe bewoners
sterk beperkt. We ontvangen signalen dat het aanbod op dit moment in aanloop naar de
sloop en nieuwbouw achterblijft bij de vraag. Een overzicht van het aanbod in de sloop/
nieuwbouwfase kan hierop meer inzicht geven.
Uit de herkomst van de huidige bewoners van de intramurale woningen van De
Bundeling (’t Rikkelder 101) is af te lezen dat de Bundeling een verzorgingsgebied heeft
dat groter is dan Ruurlo alleen.
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•
•
•
•

Voor Woonzorg zijn vraag en aanbod getalsmatig nu in evenwicht. De groeiende vraag
naar Woonzorg kan binnen een aantal seniorencomplexen van ProWonen en/of door de
flexibiliteit bij de verhuur van de “nieuwe” Bundeling worden opgevangen.
De verwachting is dat de groeiende vraag naar Woonzorg ook gericht is op de
koopsector en duurdere huur. Het grootste deel van de ouderen in Ruurlo heeft nu al een
ruim pensioen en/of een koopwoning met eigen vermogen.
Zoals in de meeste kernen van Berkelland blijft het aanbod in de gehandicaptenzorg
achter bij de berekende lokale vraag.
Voor de Ggz blijft het aanbod achter bij de vraag in de kern. In afwachting van de
afspraken over de transformatie op regionaal niveau laten we dit nu buiten beschouwing.

6.5.

Ontwikkelperspectief voor Ruurlo

Op basis van de vraag- en aanbodontwikkeling in Ruurlo zien we het volgende
ontwikkelperspectief:
• De huidige plannen bieden meer dan voldoende ruimte om de vraag naar PG/ Dementie
tot 2026 op te vangen. Met de modernisering van De Bundeling wordt het woningaanbod
daar flexibel inzetbaar voor PG/ dementie dan wel Woonzorg.
• We ontvangen signalen dat het aanbod op dit moment in aanloop naar de sloop en
nieuwbouw achterblijft bij de vraag. Een overzicht van het aanbod in de sloop/
nieuwbouwfase kan hierop meer inzicht geven.
• De groeiende vraag naar Woonzorg komt van woningeigenaren en ouderen met een ruim
pensioen en is gericht op geschikte vrije sector huur of koopwoningen. Dit aanbod zou
(door herontwikkeling) binnen het huidige nieuwbouwprogramma een plek kunnen
krijgen. Die groeiende vraag kan in theorie ook opgevangen worden in ruimere woningen
van ProWonen. Knelpunt daarbij is dat het vrije marktsegment niet tot de kerntaak van
ProWonen behoort en het woonoppervlak van deze woningen meestal kleiner is dan
waar deze doelgroep zich op oriënteert.
• De locaties van Eminent Wonen en Zorg en De Lichtenvoorden vragen door hun
beperkte omvang om een schaalvergroting. Omdat het nieuwbouwprogramma nu geen
ruimte biedt voor nieuwe woningen zal dit binnen het bestaande woningaanbod opgelost
moeten worden. Bij Eminent Wonen en Zorg gaat het om onzelfstandige plekken. Omdat
het niet om zelfstandige wooneenheden gaat kan uitbreiding van het aantal slaapkamers
plaatsvinden zonder dat het effect heeft op het woningbouwprogramma.
• Bij de Lichtenvoorden gaat het om het relatief nieuwe complex Den Oldenhof uit 2013
met zelfstandige eenheden (49 m2) en gemeenschappelijke ruimte.
• De uitbreiding van zorgboerderij van Arfman past binnen de bestemmingsplanruimte van
het complex. Het gaat om onzelfstandige woonruimte.
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Vraagpunten/ dilemma’s Ruurlo
- Er is een fors overaanbod berekend voor intramurale PG/ Dementie:
o Is er een bovenlokale behoefte (dit is risicovol door overaanbod in omliggende
gemeenten)?
o Is er een aanpassing van de plannen wenselijk?
-

We ontvangen signalen dat het aanbod bij De Bundeling op dit moment in aanloop naar de
sloop en nieuwbouw achterblijft bij de vraag. Een overzicht van het aanbod in de sloop/
nieuwbouwfase kan hierop meer inzicht geven.

-

Potentiele ruimte voor nieuw aanbod Woonzorg in de koop en vrije- sector huur
o Zijn er nieuwbouwlocaties die daarop kunnen inspelen?
o Is er bestaand woningaanbod (van ProWonen) dat daarop kan inspelen?

-

Uitbreidingsbehoefte aantal plekken bij Eminent Wonen en Den Oldenhof van de Lichtenvoorde
o Eminent Wonen kan met de uitbreiding van het aantal kamers plekken toevoegen
zonder dat het effect heeft op het woningbouwprogramma. Dit kleinschalig particulier
aanbod speelt in op de kwaliteitsvraag in Ruurlo die in de huidige Bundeling niet
geboden wordt.
o Uitbreiding van Den Oldenhof (eigendom ProWonen) kan indien wenselijk binnen het
woningbouwprogramma opgevangen worden binnen het saldo van toevoegingen en
onttrekkingen bij De Bundeling.
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7. Neede inclusief Noordijk en Rietmolen
7.1.

Vraagontwikkeling

Voor Neede en het omliggende verzorgingsgebied ziet de vraagontwikkeling er getalsmatig
als volgt uit:
VRAAG

Monitor Wonen-Zorg 216, provincie Gelderland
2016

2021

2026

50
50
57
3

61
61
56
3

72

Neede+
PG/ Dementie
Neede+
Woonzorg
Neede+
GZ
Neede+
GGZ instelling
(Neede+ = Neede + Noordijk + Rietmolen)
•
•
•
•

Wonen met zorg voor dementie: neemt toe van 50 in 2016, 72 in 2026 en 102 in 2036
Het aandeel van de vraag dat uit Noordijk en Rietmolen komt is circa 14%.
Woonzorg: neemt toe van 50 in 2016 naar 61 in 2021
Verblijfszorg voor gehandicapten (GZ): die blijft ongeveer gelijk, is 57 in 2016
Verblijf Wlz GGZ is beperkt en blijft gelijk: 3

7.2.

Aanbod in beeld

Het aanbod voor Neede is opgenomen in de onderstaan de tabel.
AANBOD

Welke zorg

Gegevens vastgoed
PG/
Vastgoedeigenaar dementie

Zorgaanbieder

Complex

Livio

Woonzorgvoorzieningen
De Werf
ProWonen

20

Livio

Kleinschalig wonen
Troelstrastraat

ProWonen

21

Sensire/
Estinea

Kleinschalig wonen De
Bloesem

ProWonen

14

St Zozijn

Appartementen De
Witte

ProWonen

Aveleijn
Aveleijn

De Bleek wonen met
begeleiding
Bernadettebos

St Zozijn

Wooncentrum Neede

ProWonen

17

De
Lichtenvoorde

Wonen
Schaepmanplein

ProWonen

12

Estinea

Woonlocatie
Beatrixstraat 1

De Woonplaats

D’n Aoverstep

Wonen met beperkte
begeleiding

Vrije keus

Ggz

GZ

6

7
7

18
26

6

16
ProWonen

60

TOTAAL

•

Woonzorg

55

66

16

93

Neede kent drie wooncomplexen (allen van ProWonen) voor intramurale zorg
PG/dementie:
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•

•
•
•

•

De Werf: Livio levert zorg die flexibel inzetbaar is, afhankelijk van de vraag tot 26
bewoners in appartementen van 80m2 uit 2008
• Kleinschalig wonen Troelstrastraat waar Livio zorg levert aan 21 bewoners in
appartementen van 38 m2 uit 2009.
• De Bloesem waar Sensire zorg levert aan 14 bewoners in appartementen van 45m2
uit 2012.
Neede kent maar liefst negen locaties voor bewoners in de gehandicaptenzorg.
Het Bernadettebos van Aveleijn met 26 bewoners is de grootste en ligt buiten de kern.
Hier wonen kinderen tot 18 jaar. De Bleek is een 24-uursvoorziening van Aveleijn voor 18
jongvolwassenen.
Vier woonvoorzieningen kennen minder dan tien bewoners (in De Bloesem, De Witte,
Wonen Schaepmanplein en Woonlocatie Beatrixstraat 1). De zorgaanbieders (Estinea en
St Zozijn) geven aan dat deze locaties met moeite (en alleen in samenwerking) in de
lucht te houden zijn. Estinea oriënteert zich op een clustering van bewoners, onder meer
door de combinatie met Eibergen te leggen.
In de Ggz heeft d’n Aoverstep met 16 bewoners een van de twee grootste Ggz
(intramurale) woonlocaties in Berkelland.

7.3.
•
•
•

Ontwikkeling van het aanbod

Het aanbod in Neede is erg gefragmenteerd en al het vastgoed is nieuw (minder dan tien
jaar oud). Omdat de locaties klein zijn en gespreid over Neede liggen is de
betaalbaarheid van het leveren van 24 uurs zorg een aandachtspunt.
Livio heeft enige tijd geleden het initiatief genomen om met alle zorgaanbieders in Neede
te bekijken of er efficiencyvoordelen te behalen zijn. Bijvoorbeeld in de nacht en
weekeinddiensten.
Er is in Neede is één nieuw Woonzorg initiatief bekend. Aan de Stationsstraat heeft de
aannemer die eigenaar is van villa La Tour een verzoek liggen voor de realisatie van 40
intramurale zorgplaatsen.

7.4.

Perspectief op vraag- en aanbodontwikkeling

Als we vraagontwikkeling afzetten tegen het huidige aanbod zien we het volgende beeld voor
Eibergen. Het aanbod in 2021 is in dit overzicht gelijk omdat er op dit moment geen concrete
plannen zijn voor aanpassingen in het aanbod.
RESTVRAAG (VRAAG-AANBOD)
Neede+
Neede+
Neede+
Neede+

•

•

PG/ Dementie
Woonzorg
GZ
GGZ instelling

2016
-5
-16
-36
-2

2021
6
-5
-37
-2

2026
17

Het aanbod PG/Dementie is op dit moment iets groter dan de berekende vraag voor
Neede. De groeiende vraag tot 2026 kan grotendeels opgevangen worden door de
uitbreiding van het aanbod in de complexen De Werf of De Bloesem. Van de restvraag
van 17 in 2026 kan daar in 13 plekken worden voorzien.
In de herkomst van de huidige bewoners van de intramurale woningen van de drie
locaties is af te lezen dat deze in de lokale vraag in Neede voorzien.
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•

•

•

Het overzicht geeft aan dat het aanbod Woonzorg is veel kleiner dan de berekende
behoefte. Dat omdat er in Neede geen complex specifiek als Woonzorg is aangewezen.
De vraag naar Woonzorg wordt opgevangen in een aantal bestaande voor ouderen
geschikte appartementencomplexen (van ProWonen) met circa 60 woningen. Dat aantal
is voldoende om de berekende vraag naar Woonzorg voor de komende vijf jaar op te
vangen (in 2021 is de berekende vraag 61).
Het aanbod in de gehandicaptenzorg (93 plekken) ligt ruim boven de berekende vraag
voor Neede (57). Daarmee is Neede een uitzondering in Berkelland. In de andere kernen
is het aanbod beperkt en wordt niet voorzien in de berekende lokale vraag. Deze
clustering van aanbod in de gehandicaptenzorg is (ook in andere gemeenten) historisch
zo gegroeid.
Voor de Ggz blijft het aanbod achter bij de vraag in de kern maar in tegenstelling tot de
meeste kernen is er wel aanbod in Neede. In afwachting van de afspraken over de
transformatie op regionaal niveau laten we dit nu buiten beschouwing.

7.5.

Ontwikkelperspectief voor Neede

Op basis van de vraag- en aanbodontwikkeling in Neede zien we het volgende
ontwikkelperspectief:
• De toename vraag naar PG/ Dementie tot 2026 in Neede (ca. 20 plekken) zou de
komende tien jaar idealiter opgevangen moeten worden op de drie bestaande
kleinschalige locaties (De Werf, De Bloesem en aan de Troelstrastraat). Door de
uitbreiding daar kan de kwaliteit en de financierbaarheid van de zorg op deze
kleinschalige locaties behouden blijven. Ook samenwerking in de zorg is daarvoor
belangrijk.
• In de gehandicaptenzorg zijn de kleinschalige locaties een aandachtspunt. Estinea
oriënteert zich op een herschikking van de woonplekken door clustering van type zorg,
schaalvergroting en samenwerking met partijen in de (ouderen) zorg.
• Het honoreren van het initiatief voor 40 intramurale zorgplaatsen aan de Stationsstraat
zal volgens de vraag- aanbod analyse leiden tot een overaanbod in Neede (met grote
kans op leegstand elders). Om die reden wil de gemeente niet meewerken aan de
bestemmingsplanwijziging die nodig is voor dit initiatief.
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Vraagpunten/ dilemma’s Neede
- Ontwikkelperspectief om kleinschalige intramurale PG Dementie (financieel) in de
lucht te houden:
o De toename in de vraag (ca 20 plekken tot 2026) opvangen bij de bestaande
kleinschalige voorzieningen.
o Samenwerking tussen Sensire en Livio bij het leveren van intramurale
ouderenzorg voorzetten en versterken.
-

Potentiele ruimte voor nieuw aanbod Woonzorg in de koop en vrije- sector huur
o Zijn er nieuwbouwlocaties die daarop kunnen inspelen?
o Is er bestaand woningaanbod (van ProWonen) dat daarop kan inspelen?
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8. Eibergen inclusief Rekken
8.1.

Vraagontwikkeling

Voor Eibergen en het omliggende verzorgingsgebied ziet de vraagontwikkeling er
getalsmatig als volgt uit:
Monitor Wonen-Zorg 216, provincie
Gelderland
2016
Eibergen+ PG / Dementie
57
Eibergen+ Woonzorg
57
Eibergen+ GZ
70
Eibergen+ GGZ instelling
4
(Eibergen+ = Eibergen + Rekken)
VRAAG

•
•
•
•

2021
69
70
68
4

2026
85

Wonen met zorg voor dementie: neemt toe van 57 in 2016, 85 in 2026 en 119 in 2036
Het aandeel van de vraag die uit Rekken komt is circa 7% en groeit heel licht naar 8% in
2026.
Woonzorg: neemt toe van 57 in 2016 naar 70 in 2021
Verblijfszorg voor gehandicapten (GZ): die neemt licht af: 70 in 2016
Verblijf Wlz GGZ is beperkt en blijft gelijk: 4

8.2.

Aanbod in beeld

Voor Eibergen ziet de aanbodontwikkeling er getalsmatig als volgt uit:
AANBOD

Zorgaanbieder Complex

Livio

Woonzorgcentrum
De Meergaarden
Aanleunwoningen
bij
Woonzorgcentrum
Meergaarden

Livio

Kleinschalig wonen
W. Slyterstraat

Livio

PG/
Vastgoedeigenaar Dementie Woonzorg Ggz
Habion

40

71

Habion

2

12

ProWonen

Estinea

Woonlocatie
Groenloseweg 20
Woonlocatie Burg.
v. Heeckerenstraat

De
Lichtenvoorde

Burgemeester
Smitsstraat

ProWonen

De
Lichtenvoorde

Woonlocatie
Nieuwstraat

ProWonen

GGNet

Hummelsweide
Bartelinksgang
Whemerhof

GGNet
ProWonen
ProWonen

Estinea

Welke zorg

Gegevens vastgoed

GZ

14

ProWonen

12

ProWonen

9
14
13
24

TOTAAL

56

20

83

24

48

•

•
•
•

•
•
•
•

Het in 1994 gebouwde Woonzorgcentrum De Meergaarden is eigendom van Habion en
heeft 111 plekken van ca. 30m2 en wordt gehuurd door zorgaanbieder Livio. Het
langjaren huurcontract van Livio is verlopen en het huurcontract van de Meergaarden
wordt jaarlijks verlengd.
Voor de ouderenzorg heeft Livio momenteel 40 plaatsen PG/ Dementie en 71 plaatsen
Woonzorg. Ook in de aanleunwoningen van De Meergaarden biedt Livio een mix van PG
en Woonzorg.
In het naastgelegen kleinschalig wonen aan de W. Slyterstraat uit 2007 (ca. 25 m2) zijn
14 plekken PG/ Dementie.
ProWonen heeft aan de Bartelinksgang en Wemerdijk appartementencomplexen met
voor ouderen geschikte woningen (De Bartelinksgang met 42 huur- en 17 koopwoningen
van ca 89 m2 uit 2010 en de Wemerhof met 50 huurwoningen van ca 61m2 uit 1998).
Deze hebben gemeenschappelijke voorzieningen in eigen beheer van de bewoners.
Door de gemiddeld steeds hoger wordende leeftijd in de complexen wordt het wel steeds
lastiger voor de bewoners om dat zelf georganiseerd te krijgen. Deze complexen zijn
geschikt voor Woonzorg.
ProWonen geeft aan dat de vraag naar voor ouderen geschikte appartementen kleiner is
dan het aanbod. De leeftijdsvoorwaarden bij het toewijzen van woningen zijn in een
aantal complexen daarom ook losgelaten.
Estinea heeft twee locaties voor gehandicapten waarvan één met negen en één met
twaalf bewoners. De bewoners wonen in een eigen appartement en hebben
gemeenschappelijke ruimten.
De Lichtenvoorden heeft twee locaties één met 13 en één met 14 bewoners met een
handicap.
De Hummelsweide is van oudsher een Ggz locatie van GGNet waar 24 cliënten wonen.

8.3.
•

•

•

•
•
•
•

Ontwikkeling van het aanbod

Zorgaanbieder Livio is zich aan het heroriënteren op De Meergaarden. De
appartementen van 30 m2 sluiten niet meer aan bij de woonwensen voor zelfstandig
wonen. Een eerdere verkenning samen met de eigenaar Habion om appartementen
samen te voegen heeft niet geleid tot een werkbare uitkomst en investeringskeuzes.
Livio oriënteert zich op nieuw aanbod geclusterd Woonzorg aanbod (t/m zzp5). In de
nieuwe situatie moet deze zelfstandige woonvorm niet vermengd zijn met zware zorg
zoals nu het geval is in De Meergaarden. Daarnaast moeten de appartementen groter
zijn om (aantrekkelijk) te zijn om zelfstandig te kunnen wonen.
De Meergaarden zelf zou meer op intramuraal wonen gericht kunnen worden. Niet alleen
voor PG (vv), maar ook voor andere doelgroepen zoals (oudere) gehandicapten. Dat kan
door de samenwerking te zoeken met andere zorgaanbieders. In dat kader wordt de
samenwerking met Estinea opgezocht. Voor de ambulante begeleiding is er
samenwerking met Sensire
De ziekenhuisvoorziening uit De Meergaarden gaat naar het voormalige
Rabobankgebouw. Ook de specialisten van Livio verhuizen mee vanuit De Meergaarden.
Estinea heeft plannen om de zorg verder te specialiseren. Dat betekent dat iedere
locatie/ kern een meer uniforme doelgroep zal krijgen. Daarvoor is een herschikking van
het zorgaanbod en verhuizing van (enkele) bewoners nodig.
Vanuit GGNet wordt ook gekeken naar samenwerking, maar voor de doelgroep Ggz is
dat lastig bij bijvoorbeeld een slaapdienst omdat dat deels een ander specialisme vraagt.
Er zijn in Eibergen twee initiatieven voor de toevoeging van nieuw aanbod bekend:
o De aanvraag van het ‘Tussenstaphuis’, kamerbewoning voor lokale jongeren
tussen de 18 en 23 die in hun eigen netwerk leren om zelfstandig te wonen.
Geconstateerd dat dit aanbod er niet is in Berkelland, maar er wel behoefte is aan
een dergelijke tussenvorm. De jongeren stromen afhankelijk van hun ontwikkeling
door naar een reguliere woning of naar intramuraal dan wel beschermd wonen.
o Parlijn heeft de wens om beschermd wonen te realiseren voor circa 20 bewoners.
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•

Voor de zorg is een locatie met 12 tot 19 bewoners bijna niet meer rendabel. Bij 24 uurs
zorg zijn eigenlijk minimaal 20 cliënten nodig. Een oplossing zit in samenwerking. Dat
hangt wel van de doelgroep af of dat mogelijk is.

8.4.

Perspectief op vraag- en aanbodontwikkeling

Als we vraagontwikkeling afzetten tegen het huidige aanbod zien we het volgende beeld voor
Eibergen. Het aanbod voor 2021 is (vooralsnog) gelijk aan het huidige aanbod omdat er nog
geen concrete plannen zijn voor de aanpassing van het aanbod.
RESTVRAAG (VRAAGAANBOD)
Eibergen+
Eibergen+
Eibergen+
Eibergen+

PG / Dementie
Woonzorg
GZ
GGZ instelling

2016
1
-26
22
-20

2021
13
-13
20
-20

2026
29

(Eibergen+ = Eibergen + Rekken)
•
•

•
•
•
•
•

Het aanbod PG/Dementie is op dit moment in Eibergen in evenwicht met de berekende
vraag maar groeit bij een gelijkblijvend aanbod in tien jaar naar een tekort van 29.
In de herkomst van de huidige bewoners van de intramurale woningen van De
Meergaarden (Willem Sluyterstraat 6) is af te lezen dat deze vooral de lokale vraag in
Eibergen bedient en daarnaast de andere kernen van Berkelland. 83% van de bewoners
komt uit Berkelland.

De Meergaarden heeft ruim voldoende appartementen om de toenemende vraag naar
PG/ Dementie op te vangen door het inzetten van appartementen die nu als Woonzorg
worden verhuurd.
Het aanbod Woonzorg is groter dan de berekende behoefte. Door het omzetten van
Woonzorg naar PG/ Dementie in De Meergaarden verdwijnt dit berekende overaanbod in
2021.
Het aanbod seniorenappartementen in de complexen Bartelinksgang en Whemerhof van
ProWonen zijn in de tabel nog niet meegerekend. De vraag naar Woonzorg in 2026 kan
getalsmatig prima opgevangen worden in deze complexen.
Het aanbod in de gehandicaptenzorg blijft net als in de andere kernen van de gemeente
achter bij de verwachte vraag.
Voor de Ggz blijft het aanbod achter bij de vraag in de kern. In afwachting van de
afspraken over de transformatie op regionaal niveau laten we dit nu buiten beschouwing.
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8.5.

Ontwikkelperspectief voor Eibergen

Op basis van de vraag- en aanbodontwikkeling in Eibergen zien we het volgende
ontwikkelperspectief:
• De vraag naar PG/ Dementie is berekend op 85 in 2026 en kan met het aanbod in de
Meergaarden (111 appartementen) worden opgevangen.
• De Meergaarden kan behalve voor de doelgroep ouderen (PG) ook voor de oudere
inwoners in de gehandicaptenzorg worden ingezet.
• Het aanbod Woonzorg in De Meergaarden ligt momenteel hoger dan de berekende vraag
in Eibergen. Dit overaanbod zal tegen 2026 bijna verdwenen zijn als de appartementen
worden ingezet voor PG/ Dementie.
• De Meergaarden heeft (in de huidige vorm) door de kleine appartementen voor
Woonzorg geen goede concurrentiepositie. Het woningaanbod van ProWonen aan
bijvoorbeeld de Bartelinksgang en Wemerdijk hebben daarin een sterkere positie. Dat
brengt leegstandsrisico’s met zich mee voor de Meergaarden zolang niet alle
appartementen worden ingezet voor PG/ Dementie en Gehandicaptenzorg.
• Het ‘Tussenstaphuis’ biedt met kamerbewoning voor lokale jongeren tussen de 18 en 23
een opstap naar zelfstandig wonen binnen hun eigen netwerk. Dit past bij het
uitgangspunt ‘lokaal waar kan’ van de Wmo/ participatiewet.
Vraagpunten/ dilemma’s
- De toekomstwaarde en verhuurbaarheid van De Meergaarden voor Woonzorg is een
aandachtspunt.
o Risico op leegstand van De Meergaarden voorkomen.
o De lopende onzekerheid bij de betrokken partijen vragen erom binnen een jaar
met concrete voorstellen te komen voor transformatie van de Meergaarden.
Meer PG en andere intramurale zorg
Minder in aantal, maar grotere Woonzorg appartementen
Mogelijk transformatie naar Vrije sector Woonzorg?
-

Zorgen voor voldoende kwalitatief geschikt aanbod Woonzorg in de kern Eibergen:
hetzij door ver- nieuwbouw van De Meergaarden of anders door Woonzorg aanbod te
creëren / uit te bouwen in bestaande complexen van ProWonen.

-

Potentiele ruimte voor nieuw aanbod Woonzorg in de koop en vrije- sector huur
o Zijn er nieuwbouwlocaties die daarop kunnen inspelen?
o Is er bestaand woningaanbod (van ProWonen) dat daarop kan inspelen?
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9. Borculo inclusief Geesteren, Gelselaar en Haarlo
9.1.

Vraagontwikkeling

Voor Borculo en het omliggende verzorgingsgebied ziet de vraagontwikkeling er getalsmatig
als volgt uit:
VRAAG

Monitor Wonen-Zorg 216, provincie Gelderland
2016
2021
2026
PG/ Dementie
Borculo+
52
65
75
Woonzorg
Borculo+
54
65
GZ
Borculo+
58
56
GGZ instelling
Borculo+
3
3
(Borculo+ = Borculo + Geesteren + Gelselaar + Haarlo)

•

•
•
•

Wonen met zorg voor dementie: neemt toe van 52 in 2016, 75 in 2026 en 127 in 2036
De groei tussen 2016 en 2026 is onder de bewoners van Borculo 35% (van 42 naar 57)
Voor Geesteren is die van 6 naar 10. En voor Haarlo en Gelselaar is er tussen 2016 en
2026 een verdubbeling van de vraag van 2 naar 4.
Woonzorg: neemt toe van 54 in 2016 naar 65 in 2021
Verblijfszorg voor gehandicapten (GZ): die blijft ongeveer gelijk: 58 in 2016
Verblijf Wlz GGZ (GGZ instelling) is beperkt en blijft gelijk: 3

Als we deze cijfers hanteren moeten we rekening houden met een aantal factoren in Borculo
die invloed hebben op het typ vraag en de uiteindelijke omvang van de vraag.
Ouderenzorg
• In Borculo woont circa 69 % van de 75 tot 85-jarigen in een koopwoning. Deze
verhouding tussen huur en koop zal ook terug te vinden zijn in het type ouderenzorg dat
wordt gevraagd.
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9.2.

Aanbod in beeld

Voor Borculo ziet de aanbodontwikkeling er getalsmatig als volgt uit.
AANBOD

Zorgaanbieder Complex
Careaz

De
Lichtenvoorde
De
Lichtenvoorde

PG/
Ggz
Vastgoedeigenaar Dementie Woonzorg Instelling

Het J.W.
Andriessen

Habion

De Dotter De
Lely De Lis

Habion

58

Beethovenstraat
11-89
Habion

40

•

•

•
•
•

39

ProWonen

14

Deugenweerd
Villa des Fleurs

ProWonen
Rebo
ProWonen

13

30

137

0

0

27

Voor de ouderenzorg PG/ Dementie heeft Careaz 30 plaatsen in het in 2010 gebouwde
J.W. Andriessen, eigendom van de landelijk werkende corporatie Habion.
In het overige deel van het J.W. Andriessen en de naastgelegen appartementen (Dotter,
Lelie en Lis ook uit 2010 met appartementen van 65 tot 85 m2) biedt Careaz Woonzorg.
Bewoners hebben zorg voor elkaar, kijken achter de deur. Het J.W. Andriessen (JWA) is
om de hoek voor zorg, maaltijden, vrijwilligerswerk en activiteiten
Beethovenstraat is een ouder complex met kleinere woningen maar met eenzelfde relatie
met JWA. Verhuurbaar is lastiger dan de naastgelegen nieuwere woontorens.
Appartementen zijn ouder en minder luxe, maar daarmee wordt juist wel weer de
doelgroep van minder kapitaalkrachtige ouderen bedient. Huren zijn ook een stuk lager
dan onze naastgelegen woontorens. Bewoners zijn veelal oud (ouder dan 70) en vaak in
meer of mindere mate zorgbehoevend.
Het woningaanbod van ProWonen bestaat in Borculo voor 25 % uit appartementen
geschikt voor senioren (totaal ruim 150). ProWonen geeft aan dat het aanbod ruim is ten
opzichte van de huidige vraag.
Een aantal seniorencomplexen hebben gemeenschappelijke voorzieningen in eigen
beheer van de bewoners. In het aanbod zijn deze niet meegeteld omdat deze woningen
(nog) het niet vallen binnen de definitie Woonzorg.
De Lichtenvoorde heeft twee woonvoorzieningen voor verstandelijk gehandicapten.

9.3.
•

30

Ggz
Zelfstandig GZ

Voorstad

TOTAAL

•

Welke zorg

Gegevens vastgoed

Ontwikkelingen in het aanbod

De gemiddelde leeftijd van de bewoners van de naast het JWA gelegen appartementen
wordt hoger en de zorgvraag groeit. Dit komt door de stijgende leeftijd van de bewoners
zelf en omdat nieuwe bewoners op een hogere leeftijd instromen. Zorg kan vanuit het
JWA geleverd worden en het karakter van de complexen zal veranderen. Bewoners
zullen bij zwaardere PG voor de benodigde intramurale zorg uiteindelijk wel naar het
JWA moeten verhuizen.
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•

•

Ook de leeftijd van de senioren in de appartementen van ProWonen met
gemeenschappelijke voorzieningen wordt steeds hoger. Daardoor wordt het voor de
bewoners steeds lastiger om de voorzieningen zelf georganiseerd te krijgen.
Professionele zorgpartijen zouden hierin op termijn een rol kunnen krijgen.
Er is één aanvraag voor het toevoegen van zorgwoningen bekend. Het gaat om een
aanvraag van de zorgboerderij aan de Meester Heuvelstraat in Gelselaar en betreft de
realisatie van onzelfstandige zorgwoningen.

9.4.

Perspectief op vraag- en aanbodontwikkeling

Als we vraagontwikkeling afzetten tegen het huidige aanbod zien we het volgende beeld voor
Borculo. Het aanbod in 2021 is in dit overzicht gelijk omdat er op dit moment geen plannen
zijn voor aanpassingen in het aanbod.
RESTVRAAG (VRAAGAANBOD)
Borculo+
Borculo+
Borculo+
Borculo+

PG/ Dementie
Woonzorg
GZ
GGZ instelling

2016
22
-85
31
3

2021
35
-74
29
3

2026
45

(Borculo+ = Borculo + Geesteren + Gelselaar + Haarlo)
•

•

•

Het aanbod PG/Dementie is op dit moment kleiner dan de berekende vraag voor Borculo.
Bij ongewijzigd aanbod neemt dit tekort de komende jaren verder toe. Binnen het JWA en
de omliggende complexen is er getalsmatig tot 2021 voldoende ruimte om deze groei op
te vangen.
Er is op dit moment een wachtlijst voor PG/Dementie in het J.W. Andriessen (JWA).
Aanleiding voor Careaz om in gesprek te gaan met Habion en ProWonen hoe het aanbod
PG/Dementie nu en in de komende jaren uitgebreid kan worden. Getalsmatig zijn er
voldoende voor ouderen geschikte appartementen rond het JWA, maar er zijn afspraken
nodig tussen de partijen om tot een goede zorgexploitatie te kunnen komen.
In de herkomst van de huidige bewoners van de intramurale woningen van het JWA
(Koppeldijk 40) is af te lezen dat deze voorzien in de lokale vraag van Borculo en de
andere kernen van Berkelland.
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•

Het aanbod van Woonzorg in en rond het JWA is hoger dan de berekende vraag. Als een
deel van de appartementen rond het JWA wordt ingezet voor het tekort PG/ Dementie,
dan is er in 2021 nog steeds meer aanbod dan vraag naar Woonzorg.
Op basis van landelijke trends is te verwachten dat een deel van de groeiende vraag
naar Woonzorg ook gericht zal zijn op de koopsector en duurdere huur. Omdat een
belangrijk deel van de nieuwe generatie ouderen in Borculo een ruim pensioen en/of een
koopwoning is dat een punt van onderzoek als er nieuwe plannen worden gemaakt.
Het aanbod in de gehandicaptenzorg (27) ligt ver onder de berekende vraag (56).
Voor de Ggz blijft het aanbod achter bij de vraag in de kern. Gezien de transformatie op
regionaal niveau laten we dit even buiten beschouwing.

•

•
•

9.5.

Ontwikkelperspectief voor Borculo

Op basis van de vraag- en aanbodontwikkeling in Borculo zien we het volgende
ontwikkelperspectief:
• Met de modernisering slag van het aanbod in het J.W. Andriessen en de omliggende
appartementencomplexen in 2010 is er ruim voldoende vastgoed beschikbaar in Borculo
dat flexibel inzetbaar is voor intramuraal wonen en Woonzorg voor ouderen tot 2026.
• Het aanbod van intramurale zorg (PG) voor ouderen blijft achter bij de berekende vraag.
Door omzetting van Woonzorg naar intramurale zorg in en om het J.W. Andriessen kan
het aanbod in evenwicht met de vraag worden gebracht.
• De vraag naar Woonzorg kan naast appartementen in en rond het JWA aangeboden
worden in seniorenappartementen van ProWonen.
• Het nieuwe initiatief voor zorgwoningen aan de Meester Heuvelstraat in Gelselaar past
binnen de vraag als deze is gericht op de gehandicaptenzorg.
Vraagpunten/ dilemma’s Borculo
- Invullen van het berekende tekort aan intramurale PG/ Dementie:
o Getalsmatig zijn er voldoende voor ouderen geschikte appartementen rond het JWA, maar
er zijn afspraken tussen de partijen nodig om tot een goede zorgexploitatie te kunnen
komen. Aanleiding voor Careaz om in gesprek te gaan met Habion en ProWonen hoe het
aanbod PG/Dementie nu en in de komende jaren uitgebreid kan worden.
-

Potentiele ruimte voor nieuw aanbod Woonzorg in de koop en vrije- sector huur
o Zijn er nieuwbouwlocaties die daarop kunnen inspelen?
o Is er bestaand woningaanbod (van ProWonen) dat daarop kan inspelen?
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10.Beltrum
10.1. Vraagontwikkeling
Voor Beltrum en het omliggende verzorgingsgebied ziet de vraagontwikkeling er getalsmatig
als volgt uit:
VRAAG
Beltrum
Beltrum
Beltrum
Beltrum

•
•
•
•

Monitor Wonen-Zorg 216, provincie Gelderland
2016
2021
PG/ Dementie
13
16
Woonzorg
14
16
GZ
16
15
GGZ instelling
1
1

2026
19

Wonen met zorg voor dementie: neemt toe van 13 in 2016 naar 19 in 2026.
Woonzorg: neemt licht toe van 14 in 2016 naar 16 in 2021
Verblijfszorg voor gehandicapten (GZ): die blijft ongeveer gelijk, is 16 in 2016
Verblijf Wlz GGZ is beperkt en blijft gelijk: 1

10.2. Aanbod in beeld
Het aanbod voor Beltrum is opgenomen in de onderstaan de tabel.
BELTRUM

Zorgaanbieder

Welke zorg

Gegevens vastgoed

Complex

PG/
Vastgoedeigenaar dementie

St.Zorgcombinatie Woonzorgcentrum St.Zorgcombinatie
Marga Klompé
De Hassinkhof
Marga Klompé

Woonzorg

6

St.Zorgcombinatie Seniorenwoningen
Marga Klompé
De Hassinkhof
ProWonen
Zorgboerderij
Hasselo

Zorgboerderij
Hasselo

•

•
•
•

GZ

28
9

Zorgboerderij
Hasselo

6

TOTAAL

•

Ggz

6

37

0

6

Beltrum kent één woonzorgcentrum De Hassinkhof uit 1991 met 34 kleine
appartementen van 29 en 32 m². Het pand is eigendom van zorgaanbieder
St.Zorgcombinatie Marga Klompé.
o In een groepswoning wordt intramurale zorg geleverd aan 6 cliënten met
dementie.
o Er zijn 4 appartementen voor cliënten die tijdelijke zorg nodig hebben.
o De overige appartementen zijn woonzorg
De Hassinkhof kent kleine appartementen maar voorziet nog in de behoefte van de
huidige generatie ouderen. Met de ‘open deuren’ heeft De Hassinkhof een rol/ positie in
de gemeenschap. Samen met de verpleeghuiszorg en de tijdelijke opname is er nog een
prima bezetting te draaien. Door flexibel te zijn en de vraag leidend te laten zijn wordt
door SMK kwalitatieve zorg geleverd. Samen met de kleinschaligheid weegt dat op tegen
de wat kleine appartementen in De Hassinkhof.
Naast De Hassinkhof staan 9 aanleunwoningen van ProWonen uit 1988 van 109m2.
In Beltrum zijn diverse complexen met voor senioren geschikte woningen, zowel in de
sociale huur van ProWonen als in de koop aan de Meester Nelissenstraat.
Zorgboerderij Hasselo biedt in het buitengebied plek aan 6 gehandicapte bewoners.
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10.3. Perspectief op vraag- en aanbodontwikkeling
Als we vraagontwikkeling afzetten tegen het huidige aanbod zien we het volgende beeld voor
Beltrum. Het aanbod voor 2021 is (vooralsnog) gelijk aan het huidige aanbod omdat er nog
geen concrete plannen zijn voor de aanpassing van het aanbod.
RESTVRAAG (VRAAG-AANBOD)
Beltrum
Beltrum
Beltrum
Beltrum

•
•
•

PG/ Dementie
Woonzorg
GZ
GGZ instelling

2016
7
-23
10
1

2021
10
-21
9
1

2026
13

In de vergelijking van vraag een aanbod zien we een oplopend tekort, maar De
Hassinkhof heeft voldoende plekken om tot 2026 de groeiende vraag naar pg/dementie
op te vangen.
Voor Woonzorg is er een overaanbod, maar als meer plekken in De Hassinkhof worden
omgezet voor PG neemt het overaanbod van Woonzorg iets af.
Alle zorgwoningen samen (De Hassinkhof en de aanleunwoningen) levert voor Beltrum
43 plekken op. De vraag naar pg en Woonzorg samen is nu 27, over vijf jaar 32 en over
tien jaar circa 38. Het huidige overschot van 16 plekken zal de komende jaren afnemen
en over tien jaar zijn vraag en aanbod meer in evenwicht.

10.4. Ontwikkelperspectief voor Beltrum
Op basis van de vraag- en aanbodontwikkeling in Beltrum zien we het volgende
ontwikkelperspectief:
• Als we vraag en aanbod PG/ Dementie en Woonzorg samen nemen is er op dit moment
een overschot (brekende vraag is 27 en aanbod is 43). Vraag- en aanbod PG/ dementie
komt op termijn in evenwicht. Met een flexibele inzet van het zorgvastgoed van De
Hassinkhof kan het aantal plekken PG Dementie stapsgewijs uitgebreid worden.
• De Hassinkhof bestaat uit kleine appartementen maar voorziet nog in de behoefte van de
huidige generatie ouderen. Met de ‘open deuren’ heeft De Hassinkhof een rol/ positie in
de gemeenschap. Dit samen met de kleinschaligheid van het complex en het maatwerk
per bewonen weegt dat op tegen het kleine oppervlak van de appartementen. Samen
met de verpleeghuiszorg en de tijdelijke opname is er op dit moment een goede bezetting
te draaien in De Hassinkhof.
• De huidige goede onderlinge samenwerking tussen de partijen in Beltrum (SMK, de
dorpsraad en het Voormekaarteam) een belangrijke voorwaarde voor het functioneren
van De Hassinkhof in de lokale gemeenschap.
• Als zorgaanbieder wil SMK meer aan de voorkant een rol spelen: Bij een zorgvraag in de
huidige woning, maar ook als men door verhuist naar een ouderenwoning die beter
geschikt is. Daarmee kan SMK een langere zorgketen bieden (met als laatste stap De
Hassinkhof).
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Vraagpunten/ dilemma’s Beltrum
- Ontwikkelperspectief om het kleinschalige Woonzorgcentrum het Hassinkhof
(financieel) in de lucht te houden:
o In het bewonersinitiatief voor toekomstbestendig wonen in Beltrum de huidige
functie van De Hassinkhof in de lokale gemeenschap behouden en versterken.
o De positie van De Hassinkhof versterken door van daaruit een langere
zorgketen te bieden door ook in omliggende woningen intensievere 24 uurs
zorg te gaan leveren (met als laatste stap De Hassinkhof).
o Op de lange termijn een perspectief maken op de transformatie van het
woningaanbod van Het Hassinkhof (o.a. door het vergroten van een deel van
de woningen).
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11. Berkelland totaal
Voor de gemeente Berkelland ziet de vraagontwikkeling voor alle gebieden opgeteld er als
volgt uit:
VRAAG
PG /
Dementie
Woonzorg
GZ
GGZ
instelling

Monitor Wonen-Zorg 216, provincie
Gelderland
2016
2021
2026
220
224
242

271
272
236

325
0
0

14

14

0

Voor de gemeente Berkelland is het volgende aanbod geïnventariseerd:
AANBOD
PG / Dementie
Woonzorg
GZ
GGZ instelling

Inventarisatie Regietafel
Wonen en Zorg
2016
2021
230
231
374
365
219
220
40
41

Voor 2021 zijn alleen nog de concrete plannen opgenomen. Per kern is aangegeven hoe
partijen kunnen inspelen op de veranderende vraag. Zolang deze nog niet zijn vertaald in
concrete plannen is dat hier niet opgenomen.
Bij het afzetten van vraag en aanbod levert dat de volgende restvraag op .
RESTVRAAG (VRAAG-AANBOD)
2016
PG / Dementie
-10
Woonzorg
-150
GZ
23
GGZ instelling
-26

2021
40
-93
16
-27

2026
94

Bij de rode getallen is spraken van een restvraag, bij de zwarte negatieve getallen is er geen
restvraag maar juist een overschot.
In de hier opgenomen restvraag voor 2021 en 2026 wordt uitgegaan van min of meer
gelijkblijvend aanbod per kern. Dat zal niet het geval zijn. Per kern is een
ontwikkelperspectief geschetst hoe daar ingespeeld kan worden op de groeiende vraag in de
komende tien jaar. De optelsom van de ontwikkelrichtingen per kern levert op het
gemeentelijk niveau het volgende beeld op:
• In de ouderenzorg is per kern het huidige zorgvastgoed in omvang groter dan de
berekende vraag. Per kern is er voldoende zorgvastgoed om de groeiende vraag in de
komende tien jaar op te vangen. Dat is mogelijk door flexibiliteit die het bestaande, veelal
nieuwere vastgoed, biedt (Borculo en Neede) of door de transformatie (sloopnieuwbouw)
van ouderen complexen (concrete plannen in Ruurlo en voor Eibergen en Beltrum is een
ontwikkelperspectief gewenst).
• Voor PG/ Dementie kan de toenemende vraag en het tekort dat ontstaat opgevangen
worden binnen de capaciteit van het huidige zorgvastgoed (de voormalige verzorgingsen verpleeghuizen). Deze woningen worden nu meestal ingezet voor Woonzorg en een
omzetting naar PG/ dementie is relatief eenvoudig te realiseren. Dat kan in Ruurlo in de

31

•

•

•

(nieuwe) Bundeling, in Eibergen in de Meergaarden, in Borculo in J.W. Andriessen, Het
Hassinkhof in Beltrum en het kleinschalige woonzorgvoorzieningen in Neede.
Voor Woonzorg is nu een overschot. Een deel van dat overschot verdwijnt als deze
worden omgezet in plekken voor PG/ Dementie. Maar voor een aantal oudere Woonzorg
complexen (De Meergaarden en De Hassinkhof) is er een risico op vraaguitval. De kleine
appartementen sluiten niet voldoende aan op de wensen van de nieuwe generatie
ouderen. Daarnaast moeten deze Woonzorg complexen concurreren met het aanbod
voor ouderen geschikte ‘reguliere’ complexen, vaak met ruimere moderne woningen en
met gemeenschappelijke ruimtes (denk bijvoorbeeld aan de huurappartementen aan de
Bartelinksgang in Eibergen en de Hemminkhof in Ruurlo). De gemiddelde leeftijd in deze
‘reguliere’ complexen stijgt en met de intensivering van de (ambulante) zorg kunnen deze
prima dienst doen als Woonzorg. Die complexen zijn in de bovenstaande berekening van
de restvraag en overschotten nog niet meegerekend.
In de gehandicaptenzorg (GZ) ligt het aanbod lager dan de berekende vraag. In Neede
ligt het aanbod (93 plekken) hoger dan de berekende vraag (57 plekken) en in de andere
kernen ligt het aanbod juist lager dan de vraag. Op gemeentelijk niveau is nog (beperkt)
ruimte voor uitbereiding. Die kan benut worden om vraag en aanbod voor een aantal
kernen wat beter in evenwicht te brengen. Omdat in Neede al voorzien wordt in veel
meer dan de berekende vraag kan daar pas meer groeiruimte ontstaan als we ervoor
kiezen om te voorzien in een regionale vraag. Dat is een onderwerp van afstemming in
de regio voordat we daar ruimte aan willen en kunnen geven. Het aanbod in de regio
Achterhoek als geheel ligt op dit moment hoger dan de vraag.
Voor de GGZ blijft het aanbod achter bij de vraag in de kern. Gezien de transformatie op
regionaal niveau laten we dat in deze versie van het ontwikkelperspectief buiten
beschouwing.
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