
    

 

Motie Hospice op Voorne 

 

De gemeenteraad van Hellevoetsluis, in vergadering bijeen op 8 november 2018, aan de 

orde zijnde agendapunt 4 Vaststellen Begroting Hellevoetsluis 2019-2022, 

 

Constaterende dat: 

• Sterven in een huiselijke kring met passende zorg de voorkeur geniet, maar 

indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk is, een hospice - in de vorm van 

een bijna thuis-huis een mooi alternatief is;  

• Alle inwoners van Voorne genoodzaakt zijn voor zorg in de laatste levensfase die 

geboden wordt in een hospice gebruik te maken van daartoe bestemde 

voorzieningen in Spijkenisse of Dirksland; 

• Er een grote behoefte leeft bij de bevolking op Voorne de laatste levensfase door 

te brengen in de regio die vertrouwd is, te weten Voorne; 

• Deze behoefte wordt onderschreven door huisartsen op Voorne, coördinatoren 

van hospice de Waterlelie in Spijkenisse, evenals het management van de 

Catharina stichting; 

• Bij de bestaande voorzieningen sinds de oprichting in 2003 sprake is van 

wachtlijsten voor mensen waarvoor wachten niet kan; 

• De behoefte toeneemt vanwege de sluiting van verzorgingshuizen, waardoor 

mantelzorgers extra belast worden met het verlenen van terminale zorg; 

• Er voldoende vastgoed beschikbaar is en/of komt op Voorne om een dergelijk 

voorziening te realiseren; 

• Een hospice op Voorne werkgelegenheid biedt aan vaste medewerkers, 

medewerkers van thuiszorgorganisaties en vrijwilligers; 

• Er voldoende medische zorgverleners op Voorne gevestigd zijn om terminale 

patiënten in een hospice te kunnen begeleiden; 

• Een hospice op Voorne potentieel in het belang is van alle inwoners van Voorne; 

• Met een dergelijke voorziening op Voorne de wachtlijsten in Spijkenisse 

teruggedrongen kunnen worden; 

• De gemeenteraad van Brielle onlangs een gelijksoortige motie unaniem heeft 

aangenomen; 

 

Overwegende dat: 

• de bestaande voorzieningen niet toereikend zijn voor de groeiende behoefte op 

Voorne; 

• Inwoners die hun leven doorbrengen op Voorne het recht hebben de laatste 

levensfase op Voorne door te brengen; 

• Er voldoende medische begeleiding en geschikt of geschikt te maken vastgoed 

aanwezig is op Voorne, 

 

  



    

 

Verzoekt het college op om: 

1. In overleg te treden met alle gemeenten en andere relevante stakeholders op 

Voorne-Putten om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te komen tot 

een hospice op Voorne, 

2. In gesprek te gaan met huisartsen, zorginstellingen en zorgverzekeraars om 

kennis te nemen van hun wensen en behoeften, 

3. De raad structureel te informeren over de voortgang, 

4. Deze motie kenbaar te maken aan de gemeenteraden op Voorne-Putten 

5. De gemeenteraden op Voorne-Putten te informeren over bovengenoemde acties 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Getekend, 

 

Daan Dankaart, 

Fractievoorzitter PvdA 

  

 

 


