Motie
Behoud De Kom!
De raad van de gemeente De Ronde Venen, bijeen op donderdag 29 november.
Constaterende dat:
•

De Zonnehuisgroep Amstelland het wooncomplex De Kom in de verkoop heeft
gezet, dan wel verkocht heeft;

Overwegende dat:
•

Uit beantwoording van schriftelijke vragen, en de vragen tijdens de
commissiebehandeling, is gebleken dat niet gegarandeerd is dat deze
woningen voor alleen ouderen bestemd blijven;

•

De (zorg)woonfunctie van De Kom voor ouderen onder druk komt te staan en
uiteindelijk zal verdwijnen, wanneer in De Kom ook andere groepen komen te
wonen;

•

In dat geval ouderen gedwongen worden om thuis te blijven wonen of ver
buiten de gemeentegrenzen, ook als zij dat niet willen;

•

Dit kosten met zich meebrengt voor de gemeente op het gebied van
bijvoorbeeld woningaanpassingen en meer gespreide zorg;

•

Het belangrijk is om de zorgfunctie van De Kom te behouden;

•

Dit geregeld zou kunnen worden via bijvoorbeeld een anterieure
overeenkomst, maar er vast ook andere middelen denkbaar zijn;

Draagt het college op:
•

In gesprek te gaan met de Zonnehuisgroep Amstelland en de nieuwe
eigenaar, over hoe de zorgfunctie voor ouderen in De Kom ook richting de
toekomst te borgen en de uitkomsten hiervan terug te koppelen aan de
gemeenteraad.

•

Het juiste middel in te zetten om te zorgen dat alleen ouderen in De Kom
kunnen wonen.

•

De huidige maatschappelijke bestemming voor De Kom te handhaven.

•

Een strategisch en integraal beleidskader ten behoeve van ouderen te maken
met als doel verzorgingshuizen en zorgwoningen in De Ronde Venen ook
richting de toekomst voor ouderen te behouden en waar mogelijk nieuwe
plekken en woonvormen met voorzieningen voor ouderen te creëren.

En overgaande tot de orde van de dag.
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