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Aanleiding

• Vergrijzing

• Extramuralisering

• Veranderingen in WMO



Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is het huisvestingsbeleid voor ouderen 

bij de gemeenten Geertruidenberg en Roosendaal 

als doeltreffend, doelmatig en actueel aan te merken? 

Wat kunnen de gemeenten van elkaar leren op dit 

beleidsdossier?



Basis: Masterplan 2004

Doel: 

- in 2015 woont idealiter iedere 55+er in een levensloop-

bestendige woning

- daarvoor nodig: 13.300 levensloopbestendige woningen,

waarvan 2.500 zorgwoningen

- daarnaast: ontwikkeling 12 woonservicezones



Ontwikkeling aanbod

- geen afspraken met corporaties, wel extra aanbod 

- geen inzicht in vrije sector

- geen actuele informatie, woningmarktonderzoek 2011: 

ca. 6200 nultredenwoningen beschikbaar 

- aanbod aanzienlijk lager dan in Masterplan voorzien

- in praktijk echter geen knelpunten



Verklarende factoren

• Verschillen in definities en prognosemethodiek

• Gewijzigd overheidsbeleid

• Veranderende woonwensen ouderen

• Ouderen minder/later geconfronteerd met 

beperkingen

• Domotica

• Economische situatie 



Woonservicezones

- geen woonservicezones zoals voorzien in Masterplan

- wel in vier wijken concentraties van zorgvoorzieningen

- behalve ontwikkeling Kortendonk in periode 2010-2014

geen concrete voornemens

- vraag Rekenkamer: in hoeverre nog uitgangspunt 

ouderenhuisvesting? 

- reactie College: nog steeds uitgangspunt, wel in

aangepaste vorm



Antwoord op hoofdvraag

Vanuit proces: 

- aanvankelijke ambities zijn beperkt gerealiseerd, in 

die zin niet doeltreffend en doelmatig

Vanuit resultaat: 

- door lagere vraag en toename aanbod bij corporaties

vooralsnog geen knelpunten

- in die is het doel (voorzien in voldoende huisvesting) 

tot dusver wel gerealiseerd.



Toekomst? 

Kernvraag: geldt dit ook voor de toekomst?

Hoe zal vraag zich als gevolg van (dubbele) vergrijzing 

en extramuralisering ontwikkelen?

Hoe kan tijdig in die vraag kan worden voorzien?  



Aanbevelingen: 

verantwoordelijkheden

- belangrijke verschuiving in verantwoordelijkheden 

- heeft iedereen daarover dezelfde opvatting, en is dat 

ook duidelijk voor de inwoners? 

 Verantwoordelijkheden

- duidelijk vastleggen,

- op elkaar af te stemmen, en …..

- met inwoners communiceren



Aanbevelingen: 

doelgroep

Doelgroep “55 jaar en ouder” te ruim en te algemeen

 Doelgroep nader definiëren en specificeren naar 

- leeftijdsgroepen 

- huidige woonsituatie 



Aanbevelingen: 

inzicht in vraag en aanbod

Beperkt inzicht in vraag en aanbod

Huisvesting ouderen sterk in beweging, voor beleid actueel 

inzicht nodig in wensen inwoners

 Aanbevelingen:  

- eenduidige definities en ordening

- naast lange termijn prognose ook gericht marktonderzoek

- monitoring bestaand aanbod (met name: woonvormen 

met verdergaande zorg)



Aanbevelingen: 

samenwerking en afspraken

Sociale huursector: duidelijke afspraken opnemen én 

nakomen in prestatieafspraken met woningcorporaties

Vrije sector: monitoren, stimuleren en faciliteren 

ontwikkeling levensloopbestendige woningen in vrije 

sector

Best practice Geertruidenberg: gezamenlijke woonzorg-

visie gemeente, woningcorporaties en zorgaanbieders



Aanbevelingen: 

woonservicezones

Reactie College: woonservicezones nog steeds uitgangspunt 

van beleid, maar wel in aangepaste vorm. 

 Aanbevelingen: 

- concretisering wijze waarop in deze aangepaste vorm

inhoud aan beleid wordt gegeven 

- daarbij naast wonen en zorg ook andere relevante

aspecten betrekken.


