
Openbare bestuursvergadering Seniorenraad, maandag, d.d. 29 juli 2019 
 
Toelichting op agendapunt 8 Huisvesting zoals de Knarrenhof. 
 
 Uit Beoordelingskader wonen met zorg gemeente Winterswijk, okt. 2018 

“In dit beleidskader is opgenomen dat de gemeente Winterswijk voor de 
duur van dit beleidskader ( periode van 2017 t/m 2019 ) en voor zover 
planologisch mogelijk, niet meewerkt aan initiatieven van het huidige 
aanbod van wonen met zorg voor de doelgroepen ouderen ( incl. 
dementie ) en personen met een lichamelijke of verstandelijke 
beperking.”  
VVD, PVDA, D66 en Groen Links dienden een amendement in om deze 
bepaling te schrappen. ( Gemeenteraadsvergadering, donderdag, d.d. 29 
november 2018 ) 

 Brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, d.d. 
18 juni 2018: Betreft: Programma Langer Thuis. 
Een korte samenvatting van dit schrijven: 
 Om zelfredzaamheid van ouderen te versterken komt er een landelijk 

netwerk ‘Vitaler ouder worden’ en gaan gemeenten door met de 
sociale basis te versterken. 

 De minister maakt afspraken over samenwerking in de regio met 
zorgverzekeraars en gemeenten om te stimuleren dat professionals in 
de wijk ( op basis van een persoonlijk ondersteunings- en zorgplan) als 
team samenwerken rond kwetsbare ouderen. 

 Gemeenten gaan de woonopgave voor ouderen in beeld brengen. De 
minister richt een ondersteuningsteam in om daarbij te helpen. 

 Om ouderen te helpen “geschikt te wonen”ontwikkelen gemeenten 
een lokale aanpak om hen daarbij te helpen ( zoals een wooncoach ) 
Het door de minister ingestelde ondersteuningsteam en het 
kennisprogramma helpen de gemeenten daarbij. 

 Bij de totstandkoming van het Programma Langer Thuis is de minister  
 met ouderen, zorgverleners en aanbieders, gemeenten en verzekeraars  
           in gesprek geweest. 
 Kortom de Overheid vraagt de gemeenten, marktpartijen, burgers en  
 wooncorporaties afspraken te maken over het realiseren van voldoende  
 passend woningaanbod voor ouderen. 
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 Persbericht de Gelderlander, d.d. 4 april 2019: 
“Het kabinet stelt geld beschikbaar om nieuwe woonvormen mogelijk te 
maken, zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Het gaat om 
initiatieven waarbij ouderen gemeenschappelijk gaan wonen en waarbij 
ook zorg mogelijk of projecten haalbaar zijn. Verder stelt de overheid 
zich borg om nieuwe woonvormen te ontwikkelen en te bouwen. 
Hiermee is 56,8 miljoen gemoeid, maar dat loopt in 2021 op tot ruim 164 
miljoen. Minister de Jonge ( Volksgezondheid sloot hier een 
overeenkomst met een aantal banken. 
Verder roept de bewindsman gemeenten op grond voor dergelijke 
projecten beschikbaar te stellen. “Dat is hard nodig, want de vraag zal 
toenemen”, aldus de minister. 

 Bericht Rijksoverheid, d.d. 3 april 2019:  
Rijk en banken vereenvoudigen financiering van kleinschalige 
woonvormen voor ouderen. 
“Het moet eenvoudiger worden voor particulieren en sociale 
ondernemers om kleinschalige woonvormen voor ouderen te 
financieren. Het kabinet stelt hiervoor een stimuleringsregeling open. Als 
onderdeel van de regeling ondertekende minister de Jonge (VWS) 
vandaag met een aantal banken een overeenkomst waarbij het Rijk 
garant staan voor delen van de financiering van dergelijke initiatieven.” 
De zogenaamde borgstellingovereenkomst hiervoor werd door de 
betrokken partijen gesloten tijdens een bezoek aan de Knarrenhof in 
Zwolle. 
De Knarrenhof is een voorbeeld van een kleinschalig project van 
levensloopbestendige woningen. Veel ouderen willen zo lang mogelijk 
zelfstandig thuis wonen. Om dat meer en beter mogelijk te maken is er 
een groeiende behoefte aan innovatieve vormen die zorg, ondersteuning 
en een vorm van gemeenschappelijk wonen combineren. 
Minister de Jonge is ervan overtuigd dat de afspraken die met de banken 
gemaakt zijn van groot belang zijn voor de ontwikkeling van 
woonvormen, zoals de Knarrenhof. Financiering is niet het enige dat de 
ontwikkeling in de weg staat. Naast geld is er ook fysiek de ruimte nodig 
waar deze initiatieven ontwikkeld kunnen worden. 
Vandaar de vraag van de minister aan de gemeenten om hiervoor grond 
beschikbaar te stellen”. 
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 Bericht uit de Gelderlander, d.d. 2 mei 2019” 
“Oudere zoekt tevergeefs naar nieuwe woning”. 
Twee op de vijf gemeenten in Nederland kampt met een tekort aan 
huizen voor ouderen. In de regio Arnhem en Nijmegen luiden makelaars 
de noodklok. 
Het op 17 april 2019 verschenen rapport “Zorgen voor thuiswonende 
ouderen”van het Sociaal Cultureel Planbureau bevestigt het groeiende 
tekort. Uit dit onderzoek blijkt dat de helft van alle ouderen in een 
woning verblijft die eigenlijk ongeschikt voor hen is. Cruciale 
voorzieningen als supermarkt, huisarts, apotheek en ov-halte liggen te 
ver weg. 
Voorzitter Koenders van NVM Arnhem: “Voor de groep zestigers en 
ouderen boven de 70 jaar wordt veel te weinig gebouwd. Ik mis 
kleinschalige projecten, aanleunwoningen rondom een hofje, of andere 
variaties”. 

 De lokale PvdA-fractie heeft o.m. hierover de volgende schriftelijke 
vragen ingediend: 
 Heeft het college goed zicht op de ouderenhuishoudens en de 

woonwensen/woonbehoeften van de Winterswijkse ouderen? 
 Heeft het college zicht op hoe groot de vraag is naar ouderen op zoek 

naar een geschikte huisvesting? 
 Knarrenhof. 

Als allerlaatste wil ik nog even wijzen op hoe Coevorden dit onderwerp 
aanpakt.  
“Zij komen met 54 gelijkvloerse woningen rond twee hofjes. Wel volgens 
het knarrenhofprincipe, maar met één groot verschil. Zij bieden ook 
verpleeghuiszorg aan”. Zie verder het artikel. 
 
 
 
 
 
Bronvermelding: zie artikelen. 
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