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Motie 'Gezond en veilig langer thuis wonen in Brabant'

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 10 november 2017,
behandelend het Statenvoorstel 66/17 betreffende Begroting 2018;

constaterende dat:
* kwetsbare doelgroepen (ouderen, gehandicapten, etc.) ook in Brabant steeds langer 

thuis wíllen wonen en daarbij een passende woning en zorg vragen;
* in de Brabantse agenda wonen is opgenomen dat het levensloopbestendig maken van 

het Brabantse woningaanbod een ontwikkelopgave is;
« technologische zorginnovaties de thuiszorg efficiënter kunnen maken;
* al veel technologie op zorggebied is ontwikkeld, maar dat sociale innovatie waarbij 

deze kennis verbonden wordt aan woon- en zorgconcepten en andere vraagstukken 
zoals de arbeidsmarkt en de woningmarkt in de samenleving juist nog achterblijft;

« op meerdere plekken in Brabant initiatieven zijn om wonen, thuiszorg,
opleidingsplekken en technologie te combineren o.a. Lokaal + (Eindhoven), CIC 
(Roosendaal) en Zorg voor Elkaar Breda (Breda);

« Brabant Advies een onderzoek laat uitvoeren naar de achtergronden van deze
initiatieven, de verdienmodellen van de toekomst en de mogelijkheden van een . 
versnelde invoering in Brabant en verwacht dat in 2018 met diverse partners 
zorginnovatie en nieuwe implementatietrajecten haalbaar zijn;

overwegende dat:
» het vraagstuk van gezond en veilig langer thuis wonen een opgave is die aansluit op 

de doelen van de provincie om de sociale veerkracht in Brabant te verbeteren, de 
Brabantse woningvoorraad toekomstbestendig te maken en economische 
verdienmodellen te ontwikkelen op het gebied van innovatie;

» het een uitdaging betreft waarvoor integrale, slimme domein-overstijgende oplossingen 
voor dienen te worden ontwikkeld;

verzoeken Gedeputeerde Staten om:
* versnelling aan te brengen in de sociale woon-zorginnovatie en -implementatie in 

Brabant, in bijzonder het ontwikkelen en implementeren van duurzame 
verdienmodellen gericht op het langer thuis blijven wonen;

« een verkenning uit te voeren (met BrabantAdvies, woningcorporaties, gemeente,
SPARK en andere relevante partners) en aan Provinciale Staten voor te leggen in de 
Perspectiefnota 201 8;

en gaan over tot de orde van de dag.
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