
  

 
Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit: 
 
 
 
 
 
 
 

Roosendaal, 1 maart 2022 

 

 

Geachte formateur, 

 

Nu de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn, is het mede aan u om de koers van uw gemeente voor de komende vier jaar 

uit te zetten. Een uiterst belangrijke en verantwoordelijke taak in deze tijd waar het lokale bestuur met tal van uitdagingen wordt 

geconfronteerd. Als regionale ambassadeurs van de Taskforce Wonen en Zorg willen wij u met deze brief aandacht vragen voor het 

zeer urgente maatschappelijk vraagstuk van wonen en zorg.  

 

Wij maken ons als West-Brabantse ambassadeurs van de Taskforce Wonen en Zorg hard voor de woonzorgopgave in onze regio. 

We zien het als een gezamenlijk verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ook de komende generaties ouderen, kwetsbare 

doelgroepen en mensen met een zorgbehoefte veilig en comfortabel kunnen wonen in West-Brabant. Deze ambitie staat echter 

onder druk. Onder andere de spanning op de woningmarkt en de personeelstekorten in de zorg zorgen, tegen een achtergrond van 

een snel toenemende vraag, voor een enorme uitdaging. De komende collegeperiode is cruciaal om een antwoord te formuleren 

op deze uitdagingen. Voor het formuleren van een goede woonzorgvisie waarin de opgave concreet is uitgewerkt én het maken van 

afspraken met uw maatschappelijke partners over de uitvoering. 

 

Toch zien wij ook volop kansen. De zorg is nu al een belangrijke economische sector in onze regio en zal zich de komende jaren 

alleen maar verder ontwikkelingen en professionaliseren. En doorstroming van ouderen naar meer passende woningen zorgt voor 

lange verhuisketens en dus meer kansen voor gezinnen en starters op de krappe woningmarkt.   

 

Net als de rest van Nederland vergrijst de regio West-Brabant de komende decennia. In 2040 zullen er ongeveer twee keer zoveel 

75+’ers zijn als nu.  Senioren die ook nog eens veel langer zelfstandig zullen wonen. Het aantal mensen met dementie en de vraag 

naar verpleeghuiszorg nemen navenant toe. Zo is de verwachting dat het aantal mensen met dementie in de regio stijgt van ruim 

12.000 in 2020 naar 22.000 in 2040, een toename van bijna 80%! Dat vraagt om actie op het gebied van wonen, zorg én welzijn. En 

wel nu!  Van u als gemeentebestuurder, maar ook van woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties in uw gemeente. We 

doen een dringend beroep op u om een ouderencrisis in onze regio te voorkomen nu het nog kan.  

 

De Taskforce Wonen en Zorg stimuleert betrokken partijen om intensief samen te werken. Eén van onze ambities is dat alle West-

Brabantse gemeenten in 2022 over een visie op wonen en zorg beschikken, die is opgesteld in samenspraak met uw lokale partners 

in het fysieke en sociale domein. Wij vragen u als gemeentebestuur hierin een regisserende rol te spelen.  

 

Gelukkig gebeuren er al veel goede dingen op het gebied van wonen en zorg in de regio en u hoeft dus niet vanaf nul te starten. 

Ook kunt u een beroep doen op de Taskforce Wonen en Zorg. Onder andere via de website www.taskforcewonenzorg.nl kunt u 

over tal van inspirerende voorbeelden en instrumenten beschikken. U kunt ons als regionale ambassadeurs natuurlijk ook 

benaderen. Wij gaan graag met u in gesprek over uw specifieke lokale opgaven.  

 

Datum: 1 maart 2022 

Betreft: Taskforce Wonen en Zorg 

http://www.taskforcewonenzorg.nl/


 

Wij wensen u veel wijsheid bij het formeren van een nieuw college van Burgemeester en Wethouders en hopen dat het onderwerp 

wonen en zorg een prominente plek krijgt toegewezen in het collegeprogramma.   

 

Met vriendelijke groeten, 

 

De West-Brabantse ambassadeurs van de Taskforce Wonen en Zorg 

 

Tonny van de Ven, bestuurder Alwel 

Ron Axt, bestuurder Groenhuysen 

Henk Boelens, Programmamanager gemeente Breda 

 

Bijlage: Factsheet Wonen en Zorg, Regio West-Brabant 

U kunt contact opnemen met de ambassadeurs via:  

 

Edwin Prins, adviseur van de Taskforce Wonen en Zorg 

Email: edwin@bureauloefzij.nl 

Telefoon: 06-10142861 

mailto:edwin@bureauloefzij.nl

