
 

 

Thema: ouderenbeleid en een aangepast woonbeleid  

 

Geachte college 

Geachte schepen 

 

Onze gemeente telt op dit moment 2.953 éénoudergezinnen. Het aandeel ouderen dat onder deze 

categorie valt, groeit gestaag. Waar we in 2002 in Houthalen-Helchteren 329 inwoners hadden die 

als 75-plusser alleen woonden, steeg dat aantal intussen al tot 767 alleenwonende 75-plussers in 

2019. Snel gezegd: 1 op 3 van de 75-plussers in onze gemeente woont op dit moment alleen .  

Steeds meer van deze oudere inwoners hebben logischerwijs dan ook nood aan ondersteuning en 

zorg. Het aantal lopende dossiers binnen het zorgbudget stijgt snel. Waar we in 2014 nog 103 

dossiers hadden lopen in onze gemeente op dit vlak bij inwoners die ouder zijn dan 80 jaar, steeg dat 

aantal tot 167 in 2018.  

Ondanks de wetenschap dat er steeds meer ouderen alleen wonen, dat de vergrijzing toeneemt en 

de zorgvragen stijgen, zien we dat onze gemeente op vlak van gezinszorg bij 65-plussers niet goed 

scoort. Het gemiddeld aantal gepresteerde uren gezinszorg bij 65-plussers ligt in Houthalen-

Helchteren op 8,6 uur. Hiermee scoren we flink lager dan het Limburgs gemiddelde waar 10,1 uur 

gehaald wordt.  

De voornoemde cijfers tonen aan dat er een snel stijgende nood is aan enerzijds aangepaste 

woonvoorzieningen voor deze éénoudergezinnen en alleenwonende senioren en anderzijds aan 

bijkomende ondersteuning om onder meer de zorgnood op te vangen. Op vlak van 

assistentiewoningen en beschikbare plaatsen in kortverblijf, zitten we in onze gemeente vrij goed. De 

aanbodratio van de woonzorgcentra blijft echter met 3.2% in onze gemeente ver onder het Limburgs 

gemiddelde van 5.1%. Ook de gerealiseerde capaciteit in dagverzorgingscentra ligt met 1.8% lager 

dan het Limburgs gemiddelde van 2.2%. 

Het valt ons als BUUR –fractie op dat er rond deze snelgroeiende problematiek geen specifiek 

beleidspunt terug te vinden is in het meerjarenplan dat deze bestuursmeerderheid voorstelt. Er 

wordt wel kort voorgesteld om een kwaliteitsvol aanbod van opvang- en zorgcapaciteit naar ouderen 

en doelgroepen toe te creëren, maar in de cijfers stellen we simpelweg vast dat hiermee bedoeld 

wordt: het behouden van wat er vandaag is. Financiële groeicijfers zijn er op dat vlak niet, er wordt 

geen specifiek strategisch project rond deze problematiek naar voren geschoven als vlaggenschip en 

er zit geen vernieuwende of verruimde visie rond ouderenzorg verweven in het hele 

meerjarenbudget.  

Kijken we louter naar de cijfers, dan zien we dat er op de beleidsdoelstelling ‘Sociaal beleid’ een 

budget voorzien is de komende jaren, dat hetzelfde is als voorheen en dat dit budget geen 

groeipatroon krijgt de volgende jaren. We blijven ook de volgende zes jaar steken op 4.278.000 euro 

op dat vlak. Een onderdeel hiervan is het actieplan huisvesting wat de komende jaren vastgeroest 

blijft op 50.700 euro. Bijkomend stellen we vast dat de investeringen die dit bestuur voorziet in de 

Zorg Houthalen-Helchteren enkel een beperkte investeringsenveloppe is omtrent noodzakelijke 

onderhoudswerken van bestaande infrastructuren. Er is géén plan voor de verdere uitbouw van 

zorgcapaciteit in Houthalen-Helchteren, geen plan voor de realisatie van bijkomende aangepaste 

woonvoorzieningen en geen plan voor de verdere uitbouw van de zorgcampus. We vinden het als 
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BUUR bijzonder jammer dat in de zorgoptiek, en dan in het bijzonder de ouderenzorg en dat ondanks 

het feit dat de cijfers klaar en duidelijk aantonen dat er dringend nood is aan een specifiek 

ouderenbeleid op maat voor Houthalen-Helchteren. Hoe wil deze bestuursmeerderheid de 

zorgondersteuning voor deze doelgroep opkrikken, is dan ook een acute vraag die we als BUUR 

hierrond hebben.  

Bovendien tonen de cijfers ook aan dat er nood is aan een specifiek woonbeleid voor deze doelgroep 

maar bij uitbreiding ook voor de doelgroep van alle éénoudergezinnen en alleenwonenden. Op dit 

vlak kan je als gemeente een ondersteunend en stimulerend beleid voeren dat niet noodzakelijk 

gemeentelijke financiële inspanningen vereist. Is dit gemeentebestuur van plan om nieuwe 

woonvormen de komende jaren te stimuleren en vergunningsgewijs te ondersteunen? We denken 

hier als BUUR bijvoorbeeld aan een specifiek beleid rond kleinere woonunits in tuinen die een 

invulling krijgen als tijdelijke zorgwoning voor ouderen.  

Durft ons gemeentebestuur het ook aan om bij de planning van grotere bouwprojecten resoluut te 

kiezen voor het versneld realiseren van specifieke woonentiteiten voor éénoudergezinnen en voor 

senioren met zorgnood? Is dit bestuur bereid hier sturend in te gaan werken en vooral: op welke 

wijze wil men dit de komende jaren versneld realiseren? Ook de wachtlijsten voor sociale woningen 

blijven erg lang. Toegegeven, we halen in onze gemeente het sociaal objectief op dat vlak, maar dat 

neemt niet weg dat de nood aan deze sociale woningen ontzettend groot blijft. Op welke manier wil 

dit beleid ook hier op inzetten.  

Als slotvraag in deze context, willen we als BUUR-fractie vragen waarom er in dit meerjarenplan geen 

aandacht gaat naar specifieke zorgprojecten zoals de aanpak van vereenzaming bij ouderen en een 

specifiek dementiebeleid. Dit waren niet enkel speerpunten die in het BUUR-programma 

voorkwamen, maar ook andere politieke partijen deden hieromtrent verkiezingsbeloften. Hoe zit het 

met deze projecten: vindt deze meerderheid ze nog belangrijk en op welke wijze wil deze 

meerderheid hier de komende jaren ter degen werk van maken?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


