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Geachte voorzitter
Betreft: schriftelijke vraag gemeenteraad maart 2014 – ouderenzorg
Behandelaar: S&D-fractie – Van Dingenen Stijn
Wanneer we de prognoses bekijken, dan stellen we vast dat de komende jaren de vergrijzing in onze gemeente
flink zal toenemen. In 2014 zal onze gemeente zo’n 6.500 60-plussers herbergen. Tegen het eind van de
legislatuur in 2018 zullen dat er zo’n 7.300 zijn. Kijken we nog wat verder, dan tonen de prognoses ons dat in
onze gemeente in 2025 in totaal zo’n 8.500 60-plussers zullen wonen.
Wanneer we naar de groep senioren kijken waarbij de zorgbehoevendheid groot is, met andere woorden de
80-plussers, ook dan kunnen we stellen dat deze groep de komende jaren in onze gemeente flink zal groeien. In
2014 telt onze gemeente zo’n 1.150 80-plussers. Op het eind van de legislatuur, in 2018, zullen dat er zo’n
1.300 zijn. In 2025 kent Houthalen-Helchteren volgens de meest recente prognoses in totaal zo’n 1.500 80plussers. Dat is op 10 jaar tijd een stijging van zo’n 30% van deze groep.
Deze cijfers tonen uiteraard aan dat er op tal van vlakken een degelijk en duurzaam ouderenbeleid moet
worden opgezet. Hierbij gaat het uiteraard onder meer over ouderenzorg, maar zeker ook over huisvesting
voor senioren. In dat opzicht willen we als S&D een aantal vragen stellen:
1.
2.
3.
4.
5.

Plant het gemeentebestuur de komende jaren zelf investeringen in de uitbouw van
woonvoorzieningen voor senioren?
Zijn er op dit moment concrete plandossiers rond de uitbouw van woonvoorzieningen voor senioren,
zo ja, in welke wijken, in welke vormen en met welke timing?
Heeft dit bestuur het opzet om op korte termijn een woonbehoefteplanning op te stellen, specifiek
voor senioren in Houthalen-Helchteren?
Welke acties plant dit bestuur om het aantal woongelegenheden (zowel rusthuisbedden, serviceflats
als andere woonvormen) voor senioren de komende jaren in onze gemeente te verhogen?
Een aantal gemeentelijke sites ligt momenteel te wachten op een nieuwe bestemming en invulling. Is
er voor één of meerdere van deze sites reeds een concreet plan (bijvoorbeeld site oud gemeentehuis,
site van het voormalig administratief centrum OCMW,…) waarbij er ook extra aandacht gaat naar
bijkomende woonvormen voor senioren?

Alvast onze dank voor de antwoorden en het debat in deze op de komende gemeenteraad.
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