
  

Motie 13 is unaniem aangenomen.  

Motie 13 

Wonen met sociale betrokkenheid en gezamenlijke voorzieningen 

 

De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 24 november 2021, gehoord hebbende 

de beraadslagingen over de Woonagenda 2020 - 2025. 

 

Constaterende dat: 

▪ In de Woonagenda 2020 – 2025 de kaders voor de woningbouwprogrammering voor de 
komende jaren worden neergezet; 

▪ In de Woonagenda aandacht wordt gevraagd voor veranderende woonwensen die tegemoet 
komen aan passend wonen in nieuwe woonconcepten; 

▪ Er behoefte is aan passende woonvormen die voorzien in sociale samenhang om vereenzaming 
te verminderen; 

▪ Er grote behoefte is aan doorstroming in de woningmarkt;  
▪ De door het kabinet ingestelde commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen in het rapport 

‘Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies’ pleit voor herwaardering van collectieve en semi-
collectieve woonvormen voor ouderen. 
 

Van mening zijnde dat: 

▪ De adviezen uit het rapport ‘Oud en zelfstandig 2030. Een reisadvies’ meegenomen moeten 
worden in de woonagenda; 

▪ De gemeente de regie zou moeten pakken om te komen tot een goede aanpak voor geschikte 
alternatieve woonvormen voor o.a. Alleenstaanden en ouderen; 

▪ door beter aan te sluiten aan de behoefte aan passend wonen in alternatieve woonvormen zoals 
Knarrenhof doorstroming in de woningmarkt gestimuleerd kan worden; 

▪ De raad eerder heeft aangegeven te onderschrijven dat er woonvormen mogelijk en wenselijk 
zijn waarbij jongeren en ouderen elkaar aanvullen en ondersteunen; 

▪ Het ontbreekt aan voldoende geschikte woonvormen, waarin sociale samenhang de toenemende 
vereenzaming voorkomt; 

▪ Dat voor de realisatie van alternatieve woonvormen passende locaties beschikbaar moeten 
komen; 

▪ Dat er al een aantal succesvolle alternatieve woonvormen, gericht op sociale samenhang 
bestaat, zoals het Knarrenhof (www.knarrenhof.nl) en gelijkwaardige initiatieven. 

 

Verzoekt het college:   

1. Te onderzoeken welke alternatieve woonvormen aansluiten bij de doelstellingen uit de 
woonagenda en hoe deze het beste gerealiseerd kunnen worden.  

2. Een aanpak te ontwikkelen die gericht is op het realiseren van zulke geschikte alternatieve 
woonvormen.   

3. Passende locaties hiervoor te bepalen en realisatie hiervan te ondersteunen.  
4. De raad hierover het eerste kwartaal 2022 te informeren.  
 
Namens,  
Lokaal Sociaal 21, Michael Beens   
Fractie Wezenbeek, Jac Wezenbeek 
Burger Belangen Roosendaal, Selda Bozkurt 
ChristenUnie, Karen Suijkerbuijk – Ader 
Roosendaalse Lijst, Marco Schillemans 

Wezenbeek 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/01/15/oud-en-zelfstandig-in-2030-een-reisadvies
http://www.knarrenhof.nl/

