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Onderwerp Seniorenmakelaar en huisvesting voor ouderen
Datum 11 en 12 november 2019
Ingediend door BurgerPartij Veldhoven, Lokaal Liberaal en VSA
Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen Z Programmabegroting 2020-2023
Programma Programmanummer 2.1.8

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 11 en 12 november
2019,

kennis genomen hebbend van:
4 In programma 2.1.8 - blz. 53 van de programmabegroting is aangegeven dat de 

woningbouw in een stroomversnelling is gekomen en dat rekening gehouden wordt 
met tijdelijke woonvormen voor specifieke doelgroepen;

4 Het aantal ouderen steeds meer toe neemt en dus ook de oudere ouderen in aantal 
toeneemt;

4 De bereidheid om te verhuizen afneemt naarmate men ouder wordt. Volgens het 
laatst gehouden Woon Onderzoek Nederland (WoOn2015) zegt 240Zo van de 55- 
plussers te willen verhuizen. Van alle 80-plussers is dit nog maar 1407o;

overwegende dat:
4 Er een hiaat is ontstaan tussen thuis wonen en het verpleeghuis en langer thuis 

blijven wonen vaak isolement en eenzaamheid tot gevolg heeft;
4 Er daartoe behoefte is aan nieuwe woonvormen die gericht zijn op gezamenlijk 

wonen of hofjeswonen. In ieder geval zelfstandig wonen in een toekomstbestendige 
woning. Bij voorkeur niet te groot, gelijkvloers, met domotica en technische 
ondersteuning, zodat onze inwoners prettig en gezond ouder kunnen worden, zonder 
vermijdbare en overbodige zorg;

4 Samenwerking tussen marktpartijen, financiers en gemeenten noodzakelijk is om 
deze nieuwe vormen van huisvesting mogelijk te maken;

4 Deze nieuwe woonvormen bij kunnen dragen aan de doorstroming in de 
woningmarkt zodat eengezinswoningen vrij komen die bewoond worden door 
alleenstaande ouderen;

4 Deze doorstroming en bereidheid om te verhuizen bevorderd kan worden door de 
ouderen hulp te bieden bij de vaak bureaucratische belemmeringen;

4 Een seniorenmakelaar er voor kan zorgen dat de doorstroming naar de nieuwe 
woonvormen voor de doelgroep aantrekkelijk wordt en die kan helpen bij de vaak 
bureaucratische belemmeringen;

verzoekt het college:
1. In overleg te gaan met marktpartijen en financiers om een plan van aanpak te 

maken om deze nieuwe woonvormen de komende jaren te ontwikkelen en te 
realiseren;

2. In navolging van andere gemeenten een seniorenmakelaar in te schakelen die 
ouderen kan begeleiden bij de verhuizing en hierdoor de doorstroming op de 
woningmarkt te bevorderen;

en gaat over tot de orde van de dag.
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