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06 Uitvoeringsagenda Wonen 2021-2023 

Korte titel motie 
 

Woonvormen voor mensen met dementie 

De Staten, in vergadering bijeen op 21 april 2021 
 
constaterende dat: 
 

- het aantal inwoners met dementie in Friesland naar verwachting zal groeien van 

van 12.000 in 2020 tot 16.000 in 2030, en zelfs zal verdubbelen tot 24.000 in 2050i; 

- 52 procent van de Friese mantelzorgers momenteel overbelast is en 34 procent 
zich niet ondersteund voeltii; 

- er weinig tot geen passende woonvormen beschikbaar zijn voor mensen met 
dementie die nog ‘te goed’ zijn voor het verpleeghuis, maar wel ondersteuning 
nodig hebbeniii; 

- mensen met dementie te lang thuis wonen met gevaarlijke situaties, crisisopnames 

en overbelaste mantelzorger=s als gevolgiv;  

- sprake is van een zeer grote woningopgave vanuit een situatie waarin er te weinig 
doorstroom is op de woningmarktv; 

 
overwegende dat: 
 

- de doorstroom op de woningmarkt wordt bevorderd door nieuwe woonvormen te 
bouwen voor mensen met dementie, die hierdoor langer zelfredzaam zijn en langer 
thuis kunnen blijven in hun nieuwe woning; 

- uit onderzoek van Alzheimer Nederlandvi blijkt dat er voor en vanuit mensen met 
dementie veel behoefte is aan nieuwe toekomstbestendige woonvormen tussen 
thuis wonen en een verpleeghuis, waar men kan blijven wonen zonder daarna naar 
een verpleeghuis te moeten verhuizen, met als belangrijkste behoeften: een eigen 
plek, een gezamenlijke ruimte, alleen of samen met de partner, in je eigen buurt, 
met behoud van vrijheid, eigen regie en veiligheid, en mogelijkheid tot 24-uurszorg; 

- er in de vorm van het ‘Standpunt woonvormen voor mensen met dementie’ van 
Alzheimer Nederland reeds een praktische richtingwijzer bestaat met 
aanknopingspunten voor wat betreft het wonen voor mensen met dementie; 
 

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten : 
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• te faciliteren en stimuleren dat er specifieke en voldoende tussenvormen tussen 

thuis wonen en verpleeghuis worden gebouwd voor mensen met dementie, zodat 

zij (eventueel met partner) tijdig en zonder Wlz-indicatie naar een geschikte woning 

en woonvorm kunnen verhuizen, waarin zij de benodigde ondersteuning krijgen en 

waarin de woonaspecten en randvoorwaarden die in de genoemde richtingwijzer 

zijn vormgegeven, voorop staan; 

• hiertoe in de gesprekken over de woonagenda’s met de gemeenten te overleggen 

over een concreet plan van aanpak voorzien van tijdpad en kwantitatieve 

doelstellingen en hierover Provinciale Staten te informeren; 

 

en gaan over tot de orde van de dag 
 

 

Indiener(s) GrienLinks, Elsa van der Hoek 
ChristenUnie, Lieuwe van der Pol 
SP, Peter van Noort 
 

 
 

 
i https://www.alzheimer-nederland.nl/sites/default/files/directupload/factsheet-dementie-per-
gemeente.pdf 
ii regiorapport Dementie Monitor Mantelzorg 2020 
iii Rapport wonen, Alzheimer Nederland, www.alzheimer-nederland.nl/wonen 
iv www.alzheimer-nederland.nl/wonen 
v Woonagenda Aedes: https://www.aedes.nl/artikelen/aedes/pers/persberichten-aedes/aedes-
woonagenda-2017-2021.html 
vi S. van den Buuse en A. de Boer, Nieuwe woonvormen nodig voor mensen met dementie, april 2021 
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