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Geacht College, 

Sinds 1996 wordt door het ministerie van VWS ingezet op de afbouw van zogenaamde 

meerbedskamers in verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Vanaf dat moment is een traject van 

afbouw van drie- en meerbedskamers ten faveure van één- en (splitsbare) tweepersoonskamers 

in gang gezet. Dit met als doel om de kwaliteit van leven van de betrokkenen te vergroten. De 

oorspronkelijke doelstelling was dat voor 31 december 2010 alle meerbedskamers zouden zijn 

vervangen. 

Deze opdracht heeft begrijpelijkerwijs geleid tot een uitbreidingsbehoefte van verzorgingshuizen 

en verpleeghuizen. Door de huidige crisis in de bouw liggen echter veel projecten stil. Dit kan 

ook tot stagnatie van de nieuwbouw van de verzorgingshuizen en verpleeghuizen leiden. 

Het CDA Haarlem vreest dat hierdoor een verdere verschraling kan optreden van het toch al 

krappe aanbod van kamers in verzorgingshuizen en verpleeghuizen in de regio Haarlem. Wij 

vragen daarom aan het college: 

1. Heeft u zicht op de ontwikkeling van het aantal bedden in verzorgingshuizen en 

verpleeghuizen in de regio Haarlem over de laatste vijfjaar? Zo ja, kunt u ons deze 

schetsen? 

2. Is er naar u weten sprake van stagnatie in de realisatie van nieuwbouw voor 

verzorgingshuizen en verpleeghuizen? 

3. Indien er sprake is van een mogelijke verschaling van het aanbod bedden in 

verzorgingshuizen en verpleeghuizen in de regio Haarlem, welke rol ziet u dan voor de 

gemeente om hierover bij het ministerie van VWS of de zorgverzekeraars aan de bel te 

trekken? 

4. Door de marktwerking in de zorg zijn bestuurders van verpleeg- en verzorgingshuizen 

geneigd om in de nieuwbouw duurdere appartementen te bouwen. Dat levert meer op. 

De verwachting is dat mensen ouder zullen worden en meer geld te spenderen hebben. 

Echter, er zijn ook arme ouderen. Wordt er in de regio Haarlem voldoende rekening 

gehouden met het aanbod voor deze arme ouderen? 
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Met vriendelijke groet, 

Merijn Snoek 

Fractievoorzitter CDA Haarlem 


