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Geachte lezer, 
 
Als volksvertegenwoordigers, raadsleden van Boxmeer en Cuijk worden wij vaak 

en herhaaldelijk geconfronteerd met ouderen die geen passende plaats krijgen in 
een verpleeghuis. Daarnaast horen wij dat het probleem alleen maar groter 

wordt, niet alleen met betrekking tot de plekken, maar ook personeelstekorten. 
Dit baart de SP grote zorgen en niet alleen de SP, zie de lijst met recent 
verschenen artikelen onder aan deze brief.  

 
Wetende dat Minister De Jonge recent bij een uitzending van Omroep Max heeft 

gesteld dat Zorgkantoren en Zorgorganisaties samen met de gemeenten een 
plan moeten maken om te komen tot voldoende verpleeghuisbedden in de 
gemeenten c.q. regio. De gemeenten zijn daarbij de aanjagers door aan te geven 

hoe groot de vraag is naar verpleeghuisbedden. 
 

Naar aanleiding van de door de Minister De Jonge gedane uitspraken en de 
signalen uit de samenleving, heeft de SP gemeend om vragen te stellen aan u en 

een aantal samenwerkende partners. Deze vragen zijn in deze brief gebundeld. 
Hiermee hoopt de SP een dialoog op gang te brengen waarmee gekomen kan 
worden tot een oplossing van dit toenemende probleem.  

 
 

Vragen aan   college van B&W van de Gemeente Boxmeer en Cuijk,  
Heeft U aan het betreffende Zorgkantoor en aan de Zorgaanbieders een 
prognose gegeven van de toenemende vergrijzing en de daaruit volgende 

grotere behoeften aan verpleeghuisbedden? 
Indien u dit heeft gedaan is het mogelijk een kopie van deze melding ontvangen? 

Vraag (1b) aan: de heer W. Hillenaar, indien u tevens beschikt over deze 
melding van de gemeenten , Mill en St. Hubert en Grave, kunt u deze ook 
bijvoegen.  

 
Extra verpleeghuisbedden zijn noodzakelijk voor de vergrijzende bevolking van 

het Land van Cuijk.  Voor het realiseren van extra verpleeghuisbedden is 
bouwgrond nodig, derhalve de volgende vragen 
Zijn er, en zo ja welke, goedgekeurde bestemmingsplannen voor de bouw van 

verpleeghuisbedden in het Land van Cuijk?  Heeft u bestemmingsplannen in 
voorbereiding waar zorgaanbieders extra nieuwe verpleeghuisbedden kunnen 

bouwen?  
Welke maatregelen worden momenteel genomen om een gezamenlijke  nota  
(nieuwe gemeente Land van Cuijk) te maken over de toenemende vergrijzing en 

de daaruit volgende stijgende behoefte aan verpleeghuisbedden? 
Indien deze wordt voorbereid, bent u voornemens deze nota aan het 

Zorgkantoor aan te bieden? 
Is het mogelijk een nota op te stellen met de verschillende gemeenteraden 
binnen het Land van Cuijk?   

 
 

 



Vragen aan de heer W. Hillenaar (in de hoedanigheid van voorzitter stuurgroep 

herindeling). 
Hoe gaat u met de partners de zorgen om de ouderen zorg aanvliegen in de 

aanloop naar de nieuwe gemeente? Afwachten is immers geen optie. 
 
 

Het Zorgkantoor voor Brabant Noordoost bestrijkt een veel groter gebied dan de 
gemeente Land van Cuijk. Derhalve enkele vragen aan het Zorgkantoor Brabant 

Noordoost.  
Heeft U voor Land van Cuijk een plan gemaakt voor de sterk stijgende behoefte 
aan verpleeghuizen? 

Idem voor de behoefte aan zorgverleners? 
Is het mogelijk om deze prognose, van de behoefteraming aan 

verpleeghuisbedden en zorgverleners te delen? 
Hoe komen we in het Land van Cuijk aan voldoende zorgverleners voor de 
toekomst, en ziet u mogelijkheden om arbeidsmigranten aan te trekken?  

 
 

Aangezien Pantein verantwoordelijk is voor de eventuele exploitatie van 
verpleegtehuizen, de volgende vragen voor deze partij.  

Heeft u voor Land van Cuijk bouwplannen gemaakt voor het maken van extra 
verpleegbedden? Zo ja hoeveel extra bedden bent u voornemens u realiseren? 
En op welke termijn?   

 
Heeft U bouwplannen buiten de regio van het Land van Cuijk, waar inwoners van 

het Land van Cuijk gebruik van kunnen gebruik maken?  Indien ja, kunt u ons 
laten weten waar deze plannen uit bestaan? 
 

Onlangs is Dagelijkse Leven zorg zoals thuis begonnen met de bouw van een 
nieuw centrum in de gemeente Cuijk. Voor deze partij heeft de SP, de volgende 

vragen: 
Heeft U ook plannen om te komen tot extra zorgcentra in overige plaatsen 
binnen het Land van Cuijk? 

Indien ja waar bestaande deze plannen uit? Hoeveel verpleegbedden bent u 
voornemens te gaan realiseren in het Land van Cuijk ? 

 
Zien de zorgaanbieders Pantein en Dagelijks Leven, zorg zoals thuis 
mogelijkheden om  arbeidsmigranten aan te trekken? Indien ja, hoe denkt men 

om te gaan met de taalbarrières? 
 

Vraag aan Buurtzorg organisatie, Jos de Blok. 
Hoe komen we in het Land van Cuijk aan voldoende zorgverleners voor de 
toekomst, en ziet u mogelijkheden om arbeidsmigranten aan te trekken? Indien 

ja, hoe denkt men om te gaan met de taalbarrières? 
 

 
 
 

 
 



Tot slot hebben wij nog een vraag aan Minister de Jonge. Wilt u de 

oprichting van verzorgingshuizen in het Land van Cuijk mogelijk maken met 
goed opgeleid personeel? En welke mogelijkheden ziet u hiervoor.  

 
Wij nemen aan dat u bereid bent om onze vragen te beantwoorden en een eerste 
stap te zetten in een gezamenlijke oplossing voor dit probleem.  

 
 

Namens SP Land van Cuijk 
 
 

Met vriendelijke groeten, 
 

Mariella van Wijnen Heijs   Bregje van Lieshout  
SP raadslid Boxmeer   SP raadslid Cuijk 
mariellavanwijnen@gmail.com  raadslid.bregjevanlieshout@cuijk.nl 
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Op 26 augustus 2019 citeerde De Gelderlander de Atlzheimerstichting: “ Het 

aantal demente personen in het Land van Cuijk en Gennep gaat stijgen van 2000 
naar 4800.” Er zijn geen plannen voor rigoureuze uitbreiding van het aantal 

verpleeghuisbedden. De vergrijzing neemt in onze regio versterkt toe. 
In het algemeen is de wachtlijst voor een plaatsing in een verpleeghuis naar 
keuze 1 jaar, in Limburg en Noord-Brabant groeien de wachtlijsten veel sterker 

zowel bij VGZ als CZ. (bron: NU.nl vrijdag 31 jan. 20200 
https://www.nu.nl/binnenland/6017118/wachtlijst-verpleeghuiszorg-groeit-

opnieuw-druk-op-mantelzorgers.html 
  
Voor de cijfers m.b.t. gemeenten in het Land van Cuijk m.b.t. sociale zaken en 

vergelijkingen, klik op de link hieronder, daar vindt u de cijfers zover bekend en 
aangeleverd.  

https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Gemeentelijke-Monitor-Sociaal-
Domein  
 

Het bureau Ruimtevolk vraagt zich in het rapport ‘Verkenning Land van Cuijk’ af, 
wie bij een afnemende beroepsbevolking (door de braindrain en vergrijzing) in de 

toekomst de ouderen gaan verzorgen. 
Zie ook https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/06/spaanse-verpleger-moet-nog-

wennen-aan-broodje-kaas-a3989590 
 
In het onlangs uitgezonden programma  van omroep Max, vindt u meer 

informatie: 
https://www.maxmeldpunt.nl/geen-categorie/minister-zorgkantoren-en-

gemeenten-moeten-verpleeghuisplekken-creeren/ 
 
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/01/bevolking-groeit-naar-ruim-17-4-

miljoen-inwoners 
De vergrijzing in Boxmeer / Land van Cuijk neemt versneld toe.  

In zijn brief van 20 augustus berekende Jan de Vaan, op basis van de provinciale 
bevolkingsprognose, 
dat het aantal 75plussers  2,2 maal hoger wordt en dat het aantal 85plussers 2,8 

maal hoger wordt. 
We zien geen activiteiten om te komen tot een ruime verdubbeling van het 

aantal verpleeghuisbedden. 
Bij een ruime verdubbeling van het aantal bedden zijn ook ruim twee maal meer 
zorgverleners nodig, terwijl we weten dat het aantal werkenden in het land van 

Cuijk met 18% afneemt. 
Henk Geene heeft ons duidelijk gemaakt dat er een groot tekort komt aan 

mantelzorgers. Zijn ‘oplossing’ is: Laat de 75 minners  gaan mantelzorgen voor 
de 75 plussers.  
Dus na een leven lang hard werken moet je mantelzorger worden. 

 
In het hierboven genoemde programma van omroep Max gaf Minister Hugo de 

Jonge aan dat er een goede oplossing is voor ons zorgprobleem voor ouderen. 
De gemeenten, het Zorgkantoren en de Zorgaanbieders moeten een aantal 
stappen zetten. In het navolgende lopen we deze stappen langs en kom daarbij 

tot vragen aan betrokkenen. 
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