
 
 

Unaniem aangenomen 
 
 

MOTIE 
 
 

Nieuwe vormen van wonen en zorg 
 
 
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 8 april 2021, gehoord hebbende de 
beraadslagingen over het raadsvoorstel Woonzorgvisie ‘Gezond wonen en leven in Roosendaal’. 
 
 
Constaterende dat:  

• De Woonzorgvisie zijn uitwerking zal kennen in verschillend beleid de komende jaren en dat 
belangrijk hierin zijn: de Woonagenda en de Omgevingsvisie; 

• De gemeente met deze visie en uitgangspunten sterke regie kan voeren op het onderdeel 
ouderenhuisvesting binnen de woningmarkt;  

• Dit ook nodig is, omdat er een tekort aan levensloopbestendige ouderenwoningen wordt 
verwacht; 

 

 

Van mening zijnde dat:  

• De opgave verder reikt dan enkel een dak boven het hoofd en dat het uitgangspunt moet zijn, 
dat iedereen zoveel mogelijk kan wonen op een voor hem of haar passende plek, met of zonder 
passende ondersteuning; 

• Het inzetten op positieve gezondheid en het faciliteren van ontmoeting vraagt om innovatieve 
vormen die zorg, ondersteuning en een vorm van gemeenschappelijk wonen/welzijn 
combineren, ingebed in de wijk, dorp én binnenstad; 

• Aandacht voor diversiteit hierbij van belang is: diversiteit qua doelgroepen en aandacht voor 
biculturaliteit, diversiteit qua woonvormen, diversiteit qua gebruik van materiaal, enz.; 

 

 

Overwegende dat:  

• Het reorganiseren van de zorg en het realiseren van voldoende woonzorgvormen meer 
gekoppeld kan worden aan het inrichten van een zorgzame woonomgeving; 

• Belangrijke uitgangspositie hierbij is, dat de samenleving van onderop wordt uitgedaagd om tot 
ideeën en verbeelding te komen en dat niet alleen vanuit de betrokkenen maar ook met alle 
betrokken maatschappelijke partners dient te worden samengewerkt, onder regie van de 
gemeente; 

• De initiatieven van Who Cares hebben laten zien dat de inbreng van ontwerpers van grote 
waarde is om tot vernieuwende ideeën te komen en om effectief samen te werken vanuit 
draagvlak en betrokkenheid; 

• Gedacht zou kunnen worden aan een ontwerp-prijsvraag voor de gemeente Roosendaal, naar 
voorbeeld van Who Cares; 

 

 

Draagt het college op 

https://prijsvraagwhocares.nl/
https://prijsvraagwhocares.nl/


1. Om -in aanvulling op de in de woonzorgvisie geformuleerde opdracht om met zorgpartners 
en coöperatie de woonopgave in beeld te brengen en deze te converteren met beschikbare 
woonlocaties en woonprogramma’s- nadrukkelijk te komen tot nieuwe vormen van wonen 
en zorg als katalysator van wijkvernieuwing, vergelijkbaar aan de aanpak en lessen zoals de 
voorbeelden uit de Who Cares Communicty of Practice; 

2. En waarbij als belangrijk uitgangspunt wordt gehanteerd dat de samenleving van onderop 
wordt uitgedaagd om tot ideeën en verbeelding te komen; 

 

En gaat over tot de orde van de vergadering. 

Namens, 

 

PvdA, Paul Klaver 

Burger Belangen Roosendaal, Selda Bozkurt 
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