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Onderwerp: Raadsbrief convenant (bevings)bestendige zorg in Groningen 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

In heel Nederland verandert de zorg. Dat wordt ingegeven door veranderende regelgeving en 

financiering maar ook door andere behoeften en wensen. Noordoost Groningen loopt voorop in die 

verandering. Bevolkingskrimp en ook bevingen veroorzaakt door gaswinning, maken dat we sneller 

dan de rest van Nederland moeten en willen veranderen in de zorg. Nieuwe zorgconcepten vragen 

om nieuwe huisvestingsconcepten. Vanwege de doelgroepen die intramuraal verblijven moet het 

zorgvastgoed met voorrang aan de veiligheidsnormen voldoen. Met het nu voorliggend convenant 

hebben partijen een belangrijke stap gezet van moeten en willen naar kunnen. 

 

Goede zorg moet beschikbaar, bereikbaar, betaalbaar en uitvoerbaar blijven voor de bewoners van 

het gebied waar door gaswinning aardbevingen optreden. Dat is het doel waar gemeenten, 

zorgaanbieders, corporaties, zorgkantoor en zorgverzekeraar Menzis, provincie, het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en de 

Nationaal Coördinator Groningen mee aan de slag zijn gegaan. Verenigd in de Stuurgroep Zorg 

hebben zij hierover afspraken gemaakt in de visie (Bevings)bestendige zorg in Groningen (bijlage 

2). Deze visie is door de Stuurgroep vastgesteld op 5 september 2018 en vervolgens ook voorgelegd 

aan alle deelnemers, waaronder ook de gemeente Midden-Groningen. 

 

De partijen die samen de visie hebben gemaakt hebben tot doel om goede zorg in het gebied te 

behouden voor onze inwoners door: aantrekkelijke organisaties te creëren om voor te werken en 

verschillende soorten zorg te verbinden om te komen tot een efficiënt en integraal zorgaanbod. 

 

De Stuurgroep Zorg heeft in de visie beschreven hoe de zorginfrastructuur voor intramurale 

ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg in het gebied eruit moet zien. 

Daarbij is rekening gehouden met het feit dat een groot aantal zorggebouwen moet worden 
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versterkt. Het uitgangspunt is dat bewoners zo min mogelijk moeten verhuizen. In de visie doen de 

partijen voorstellen voor vernieuwing en verbetering van de invulling van de zorg in het gebied, als 

antwoord op de toekomstige zorgvraag. De visie richt zich gelijktijdig op de noodzaak van 

versterken en naar de zorginhoudelijke ontwikkelingen. Zo worden veiligheid en kwaliteit van zorg 

gecombineerd tot een kansrijke en toekomstbestendige ontwikkeling in Groningen. Van de 70 in de 

visie genoemde gebouwen zullen 55 gebouwen in de komende jaren worden versterkt. Voor 15 

gebouwen (in de visie worden ze ‘kansrijke projecten genoemd’) is een vernieuwingsopgave 

uitgewerkt. Voor de vrijkomende locaties wordt gekeken naar een goede nieuwe invulling. 

 

In het nu voorliggende convenant (bijlage 1) wordt tussen de hier boven genoemde partijen 

afspraken vastgelegd over de financiering en werkwijze van de 15 vernieuwingsprojecten. Met het 

uitvoeren van deze 15 projecten worden, in wisselende samenstellingen, koppelkansen mogelijk 

gemaakt tussen de aanbieders van ouderen, gehandicapten en geestelijke gezondheidszorg. Dat 

leidt tot de efficiënte inzet van het schaarse zorgpersoneel, biedt hen een aantrekkelijke 

werkomgeving, leidt tot duurzame verdienmodellen voor de organisaties en geeft onze inwoners de 

beste zorg vanuit een compleet aanbod van specialisaties. Naast de afspraken over de 15 

vernieuwingsprojecten is in het voorliggend convenant (in artikel 6.1) ook een procesafspraak 

gemaakt over de versterking van de 55 zorggebouwen. Het streven is om de vernieuwing en 

versterking in samenhang te laten verlopen. 

 

Op 11 maart is minister de Jonge van VWS in Groningen om het convenant, samen met alle 

partijen, te ondertekenen. Hiermee is een belangrijke stap gezet om de realisatie van de zorgvisie 

in de komende jaren mogelijk te maken.  

 

Over de uitwerking van de zorgvisie in de gemeente Midden-Groningen: de versterking van 

gebouwen voor intramurale zorg in Slochteren en Siddeburen en de ontwikkeling van plannen voor 

wonen en zorg op de locatie ’t Olderloug in Slochteren zullen wij u apart informeren.  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


