
   

MOTIE  Roze Zorg 

De gemeenteraad van Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 12 november 
2020, ter bespreking en vaststelling van agendapunt 6, Programmabegroting 2021-2024, 

Overwegende dat:  

• je thuis en veilig voelen een basisbehoefte is van ieder mens; 
• je thuis en veilig voelen voor LHBTI-ouderen (roze ouderen) in zorg- en 

welzijnsinstellingen geen vanzelfsprekendheid is; 
• roze ouderen, nog meer dan ouderen in het algemeen, een groot risico lopen om in 

een sociaal isolement terecht te komen; 
• door slechtere mobiliteit bij hogere leeftijd het voor roze ouderen moeilijker wordt 

gelijkgestemden te ontmoeten in de voorzieningen van de grote steden; 
• roze ouderen in een afhankelijkheidssituatie niet altijd uit durven komen voor hun 

seksuele identiteit uit angst om buitengesloten en gepest te worden; 
• professionals en vrijwilligers er meestal van uitgaan dat een cliënt of patiënt hetero is; 
• het vaak moeilijk is voor professionals en vrijwilligers, ondanks alle goede wil, zich in 

te leven in de belevingswereld van roze ouderen; 
• het onvoldoende is om als gemeente “op voorhand geen groepen uit te sluiten”, en te 

denken dat daarmee problemen niet bestaan, worden voorkomen of opgelost. 

Spreekt uit dat: 

• inwoners van Papendrecht nooit – en zeker niet in een afhankelijkheidssituatie - bang 
zouden moeten zijn om zichzelf te zijn; 

• ouderen in Papendrecht die zorg ontvangen, in welke vorm dan ook, zich thuis en 
veilig moeten kunnen voelen. 

Roept het college op: 

• in alle relevante beleids- en uitvoeringsplannen sociale acceptatie en inclusie van roze 
ouderen in Papendrecht in zorg- en welzijnsinstellingen, alsook in de thuiszorgsituatie 
expliciet te benoemen;  

• hiervoor in ieder geval informatie in te winnen bij RozeZorg (traject De Roze Loper), 
een samenwerkingsverband tussen ANBO en COC; 

• zo mogelijk via participatie, roze ouderen uit Papendrecht te betrekken bij de 
voorgenomen maatregelen en de uitvoering daarvan; 

• als eerste uitvoering van de motie het Lokaal Sociaal Beleidsplan, dat in februari 2021 
gepland staat, op bovengenoemde punten invulling te geven. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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