
 

  
 
MOTIE – Roermond als toekomstbestendige seniorenstad  
 
De raad van de gemeente Roermond, in vergadering bijeen op 7 november 2019, bij de 
Begroting 2020; 
 
constaterende: 

a) dat uit de toekomstverkenning zoals opgesteld door het RIVM en uit de cijfers die 
recent zijn gepubliceerd door het CBS en Etil research group (Etil) blijkt dat er 
sprake is van een groei en toenemende vergrijzing van de bevolking in Roermond; 

b) dat in de Begroting 2020 op maar liefst zes pagina's (19-30-38-44-84-86) het 
belang voor een goed seniorenbeleid wordt aangehaald;  

c) dat onder programmapunt 4.1 "Zorgzame gemeente" (pagina 39) punt B 
"Seniorvriendelijkheid" uitgesproken wordt over: "Het verbreden van de aanpak 
dementievriendelijk Roermond naar een seniorvriendelijke stad”; 

d) dat het college weliswaar de noodzaak onderkent om Roermond voor de toekomst 
"vergrijzingsproof" te maken, maar dat er geen integraal plan aan ten grondslag 
ligt; 

 
overwegende: 
e) dat de Rijksoverheid wil dat senioren steeds langer zelfstandig blijven wonen; 
f) dat, gezien de demografische ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande 

toename van senioren en vergrijzing van onze stad, dit Roermond voor een 
enorme uitdaging stelt; 

g) dat veel senioren in hun eigen woning blijven wonen, terwijl zij graag kleiner 
zouden willen wonen, omdat er onvoldoende geschikte woningen zijn; 

h) dat dit vraagt om een divers woningaanbod zodat ook senioren een geschikte 
woning kunnen vinden, waardoor er een betere doorstroming komt in de 
woningmarkt; 

i) dat dit ook een beroep zal doen op steeds meer mantelzorgers en andere 
zorgverleners; 

j) dat veel senioren in onze maatschappij vrijwilligerswerk verrichten en derhalve 
een onmisbare schakel vormen in onze samenleving; 

k) dat in de groep senioren ook een enorm potentieel aan kennis en ervaring 
aanwezig is waar Roermond dankbaar gebruik van maakt; 

 
roept het college op: 
een programma-overstijgend Integraal Seniorenplan op te stellen dat als toetsingskader 
leidend is voor de ambtelijke organisatie, maar ook als vraagbaak geraadpleegd kan 
worden door senioren, mantelzorgers en hulpverleners; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 7 november 2019. 
De griffier,      De voorzitter, 
 
 
Ingediend door: 
VVD - Ernest Oele, Vincent Zwijnenberg 
LVR - Lieke van Hal, Ben Peters, Dré Peters 


