
 Raadsvoorstel 

Datum raadsvergadering:    Agenda nr.:  

Portefeuillehouder:  Burgermeester Niederer    Registratiecode:  

Onderwerp: Rekenkameronderzoek Ouderenhuisvesting 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel  
Samenvatting:  
De Rekenkamer West-Brabant is door de gemeente Roosendaal ingesteld om onderzoek te doen naar 
doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde 
bestuur, alsmede van instellingen waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de 
gemeente worden bekostigd.  
 
De Rekenkamer West-Brabant heeft een onderzoek uitgevoerd naar het onderwerp 
Ouderenhuisvesting ten einde inzicht te krijgen in het beleid dat de gemeente voert ten aanzien van 
ouderen op de woningmarkt. De rekenkamer doet verslag van haar bevindingen in de bijgevoegde 
eindrapportage. 
 
Wij stellen u voor: 
1. De conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer West-Brabant naar aanleiding van het 

onderzoek naar ouderenhuisvesting in de gemeente Roosendaal onverkort over te nemen en te 
betrekken bij de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad. 

2. Het college  te verzoeken schriftelijk aan te geven welke aanbevelingen op welke wijze al dan niet 
(kunnen) worden geïmplementeerd.   

 

Aanleiding  

Als gevolg van demografische ontwikkelingen (vergrijzing) en veranderingen in het overheidsbeleid 
(extramuralisering, decentralisatie verantwoordelijkheden in het sociaal domein naar gemeenten) 
neemt het beleid voor ouderenhuisvesting in belang toe. Dit is voor de Rekenkamer aanleiding geweest 
om bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma 2015 het onderwerp ‘Huisvesting van ouderen’ 
voor te stellen als één van de relevante onderzoekthema’s. Vanuit de raden van de gemeenten 
Roosendaal en Geertruidenberg is de interesse voor dit onderwerp kenbaar gemaakt, zodat besloten is 
om dit onderwerp op te nemen in het onderzoeksprogramma voor 2015. 

 
Motivering / toelichting  

 
Op basis van het onderzoek komt de Rekenkamer West-Brabant tot de volgende aanbevelingen: 

 
1. Geadviseerd wordt de verantwoordelijkheden met betrekking tot de huisvesting van ouderen 

duidelijk vast te leggen, op elkaar af te stemmen en met inwoners te communiceren.  
2. Geadviseerd wordt om de doelgroep nader te definiëren en te specificeren naar leeftijdsgroepen en 

huidige woonsituatie. Geadviseerd wordt om in het bijzonder aandacht te geven aan inwoners van 
meer gevorderde leeftijd die nu woonachtig zijn in een nog niet aangepaste en ook niet 
aanpasbare woning.  

3. Geadviseerd wordt om aan te sluiten op de begripsbepaling zoals die door de ministeries van BZK 
en VWS wordt gehanteerd. De begripsbepaling maakt het mogelijk om tot een gedifferentieerd 
inzicht te komen in de aard van de benodigde woningen. Een aansluiting op landelijk gehanteerde 
begrippen maakt het ook mogelijk om bij beleidsvorming en prognoses gebruik te maken van 
ervaringen van anderen.  

4. Geadviseerd wordt om tot twee typen prognoses te komen:  

- een prognose op lange termijn waarbij op basis van (eventueel aan landelijk onderzoek te 
ontlenen) kengetallen in hoofdlijnen inzicht wordt verkregen in de te verwachten ontwikkelingen, 
zodat daarop in hoofdlijnen beleid kan worden ontwikkeld;  

- een inherent nadeel van zulke lange termijnprognoses is dat deze zoveel onzekerheden kennen 
dat ze niet bruikbaar zijn als basis voor investeringsbeslissingen.  



Geadviseerd wordt dan ook om door het uitvoeren van gericht marktonderzoek inzicht te krijgen in 
de ontwikkelingen op korte termijn, en op basis daarvan met maatschappelijke partners tot 
concrete realisatie te komen.  

5. Geadviseerd wordt alsnog te komen tot monitoring van het aantal levensloopbestendige woningen 
en bij de inventarisatie aan te sluiten op de hiervoor genoemde definitie en ordening van het begrip 
‘geschikte woning’. Geadviseerd wordt daarbij ook te betrekken in welke (delen van) wijken deze 
woningen gelegen zijn en in welke mate deze beschikbaar zijn of komen voor de huisvesting van 
ouderen.  

6. Geadviseerd wordt om in prestatieafspraken met woningcorporaties duidelijke afspraken op te 
nemen én na te komen met betrekking tot de huisvesting van ouderen.  

7. Geadviseerd wordt om ook de ontwikkeling van levensloopbestendige woningen in de vrije sector 
te monitoren, stimuleren en faciliteren.  

8. Geadviseerd wordt om te verduidelijken in hoeverre het beleid met betrekking tot de 
woonservicezones nog uitgangspunt is in de ouderenhuisvesting. 

9. De Raad wordt geadviseerd om in het kader van zowel de kaderstellende, controlerende als 
vertegenwoordigende rol meer aandacht te geven aan de vraag of de gemeentelijke 
woningvoorraad voldoende geschikt is om tegemoet te komen aan de vraag van de vergrijzende 
bevolking in Roosendaal.  

10. Bij het in beeld brengen van de vraag naar ouderenhuisvesting verdient het aanbeveling breder te 
inventariseren wat de (woon)wensen zijn, zoals de verwachte noodzaak van aanpassing. Het 
Woononderzoek 2015 uit Geertruidenberg kan als voorbeeld hiervoor dienen.  

11. In de formulering van beleid verdient het aanbeveling uit te gaan van een integrale benadering, 
waarin de koppeling wordt gezocht tussen wonen – welzijn – zorg en toegankelijkheid, zoals daar 
onder meer in Geertruidenberg over wordt nagedacht.  

 
De Rekenkamer heeft het conceptrapport voor bestuurlijk hoor en wederhoor aan het college 
aangeboden. De reactie van het college is integraal in de eindrapportage opgenomen. Op enkele 
reacties is door de Rekenkamer door middel van een nawoord gereageerd. 
 

Financiële aspecten en consequenties  

Er zijn aan het voorliggende rapport geen financiële risico’s of consequenties verbonden. 
 

Communicatie  

De Rekenkamer West-Brabant heeft het college uitgenodigd een reactie te geven op het 
onderzoeksrapport en de daarin opgenomen conclusies en aanbevelingen. De reactie van het college 
is integraal in het rapport opgenomen. 
 
 

Bijlagen  

 Eindrapportage Onderzoek Ouderenhuisvesting 
 
 
 
 

 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
E.M.J. van Straaten-Noyons mr. J.M.L. Niederer 



 

 Raadsbesluit 

Datum raadsvergadering:    Agenda nr.:  

Portefeuillehouder: Burgemeester Niederer    Registratiecode:  

Onderwerp: Rekenkameronderzoek Ouderenhuisvesting 

 
 
 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
Besluit: 
 
1. De conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer West-Brabant naar aanleiding van het 

onderzoek naar ouderenhuisvesting in de gemeente Roosendaal onverkort over te nemen en te 
betrekken bij de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad. 

2. Het college  te verzoeken schriftelijk aan te geven welke aanbevelingen op welke wijze al dan niet 
(kunnen) worden geïmplementeerd.   

 
 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van … 2016. 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 


