
   

Motie 
 

 Onderwerp Zorgcoöperatie 

 

Datum 9 november 2022 

  

  

Registratienummer  

   

   
 

 
De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 9 november 2022 
gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de 
gemeenteraad; 
 
gehoord de beraadslagingen, 
 
overwegende dat 
 

• De kosten voor de zorg uit de hand dreigen te lopen; 

• Daarnaast het gebrek aan personeel in de zorg steeds meer problemen oplevert; 

• De raad de versterking van het Noaberschap als één van de belangrijkste elementen 
van haar beleid heeft gekozen en het daarom ook voor de hand ligt om daarin ook 
oplossingen voor de genoemde knelpunten te zoeken; 

• Er in Nederland diverse succesvolle voorbeelden zijn van zorgcoöperaties waar 
inwoners van dorpen of de gemeentelijke overheid zelf de uitvoering van de zorg zelf 
ter hand hebben genomen; 

• Het organiseren van de zorg op lokaal niveau mogelijkheden biedt om kwalitatief 
hoogstaand maatwerk te leveren; 

• De gemeenschapszin door een lokale zorgcoöperatie versterkt kan worden en lokale 
zorgverleners, inclusief de inwoners van de kern zelf, op een integrale wijze de zorg 
op elkaar kunnen afstemmen. 
 

Verzoekt het college 
 

• Een nadere verkenning te doen van de mogelijkheden voor lokale zorginitiatieven in 
onze samenleving, die aansluiten bij de wens om het Noaberschap in onze gemeente 
te versterken; 

• Voor het lokale zorginitiatief uit te gaan van een coöperatieve vorm; 

• Na te gaan of er door een pilot in één of meerdere van onze kleinere kernen een 
dergelijk initiatief kan worden opgestart; 

• De Raad binnen een halfjaar te berichten over de uitkomsten van bovengenoemde 
verkenning.  

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
Ingediend door: 
 
F. Rijkens M. Hutten <naam> 
 
 
PvdA IB <fractie 

h.meerman
Watermerk



 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente 
Hof van Twente d.d. 9 november 2022______________________. 
 
 
 
De raad van Hof van Twente,  
De griffier,  de voorzitter, 
 
 
mr. A. Venema  drs. H.A.M.  Nauta-van Moorsel 


