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Geachte dames en heren, 

 

Morgen, woensdag 15 januari debatteert u met minister De Jonge over de toenemende wachtlijsten 

voor verpleeghuizen. Tevens heeft uw Commissie ingestemd met het verzoek van het lid Laan-

Geselschap (VVD) het rapport van de 'Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen' voor 

vandaag 12.00 uur te mogen ontvangen. 

 

Ouderenzorg is een vorm van zorg die onder drie wetten valt, die allen met elkaar samenhangen: 

de Wlz, de Zvw en de Wmo. Maatregelen die onder het ene wettelijke regime worden genomen, 

hebben invloed op de andere. Voor de VNG is dat reden - vanuit de gemeentelijke 

verantwoordelijkheid voor de Wmo - de gevolgen van de vergrijzing bij u onder de aandacht te 

brengen: 

 

Vergrijzing 

Nederland wordt ouder. We staan aan de vooravond van de vergrijzingspiek die wordt veroorzaakt 

door de babyboomgeneratie. Er zijn nu ruim 2.57 mln. 65-80 jarigen en 0.82 mln. 80-plusser in ons 

land. Dat aantal neemt toe tot 3.18 mln. 65-80 jarigen en 2.41 mln 80-plussers in 2035. In 2040 is 

26 procent van de bevolking 65 jaar en ouder. Een steeds groter deel van de categorie 65+ wordt 

dus 80 jaar of ouder. Er is sprake van een dubbele vergrijzing. 

 

Met het stijgen van de leeftijd neemt ook het aandeel mensen met beperkingen in gezondheid en 

mobiliteit toe. En er is sprake van een toename van het aantal mensen met (meerdere) chronische 

ziekten, waaronder dementie en van het aantal eenpersoonshuishoudens die leven in 

bestaansonzekerheid. Tegelijkertijd zien we een afname van de beschikbaarheid van 

mantelzorgers. Gemeenten staan niet alleen in hun zorg over de dubbele vergrijzing en 

toenemende zorgvraag. Deze wordt gedeeld door rijk en andere samenwerkingspartners. 

 

Aanpak vergt samenwerking 

Gemeenten willen goed blijven zorgen voor hun ouderen. Daarom is de juiste voorbereiding van 

belang. En de juiste voorbereiding vereist samenwerking met alle betrokken partijen: rijk, 

gemeenten, verzekeraars en zorgprofessionals. Als we nu niet werken aan de juiste 

systeemprikkels en sturingsmogelijkheden, komt de ondersteuning en zorg voor de ouderen van 

morgen te veel onder druk te staan. Dat betekent dat alle partijen moeten werken aan Preventie en 

moeten meewerken om te komen tot de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Een omslag naar meer 

zelfzorg, versterking van sociale zelfredzaamheid en naar een vroegtijdige en brede inzet op welzijn 

en gezondheid is noodzakelijk. Deze omslag kan alleen vanuit een gezamenlijke inspanning van 

gemeenten, verzekeraars en Rijk. 
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Knelpunten 

Wij zien tot op heden de volgende knelpunten die deze nieuwe manier van werken hinderen: 

 

• Afname sturingsmogelijkheden voor gemeenten door landelijke maatregelen. Hét voorbeeld 

is het abonnementstarief WMO; Er is een te groot gat tussen zelfstandig thuis blijven 

wonen en het verpleeghuis. Verschraling van algemene voorzieningen in 

verzorgingshuizen: geen conciërge, geen restaurant, geen ontmoetingsruimten. * 

Financiële gevolgen - de accres-ontwikkeling in het Gemeentefonds houdt geen gelijke tred 

met prijsstijgingen van 3-4% per jaar als gevolg van cao-ontwikkelingen. 


