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De gemeenteraad bijeen op 31 januari 2019 

Motie huisvesting voor (gezonde) ouderen 

Constaterende dat: 

• Er in december 2016 een motie is aangenomen die opriep tot het realiseren van huisvesting voor 
(gezonde) ouderen met specifieke woonwensen, 

• Deze motie destijds in grote meerderheid is aangenomen, 
• ouderenhuisvesting voor gezonde ouderen toch geen duidelijke plek heeft in het bestuursprogramma, 
• er wel concrete afspraken zijn gemaakt over het aantal te realiseren studentenwoningen, maar niet 

over woningen voor ouderen, terwijl ook deze groep fors groeit. 

Overwegende dat 
Snelle(re) actie nodig is, 
de overheid een taak heeft omdat de markt (corporaties en ontwikkelaars) het nog laat afweten en 
omdat de samenleving het niet alleen kan, 
er in het land veel mooie initiatieven zijn die mogelijk ook in Delft in behoeftes voorzien, 
niet alle ouderen gelijke (woon)wensen hebben, maar er we! gemene deters zijn te ontdekken. 

Verzoekt bet college 
In het bestuursprogramma een indicator op te nemeo over het aantal ouderenwoningen / 
wooncomplexen voor ouderen dat in Delft in de komende bestuursperiode wordt gerealiseerd, 
deze indicator ook op te nemen in de prestatieafspraken met de woningcorporaties. 

En gaat over tot de orde van de dag 

cu Stadsbelangen Delft 
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Motie: Ouderenhuisvestiging 

De gemeenteraad van Delft, bijeen op 1 december2016 

Constate rende dat: 

• Het aantal mensen van 65 jaar en oudervan 15.000 nu zal groeien naar20.300 in 2030, 
• ouderen zolangmogelijk zelfstandig blijven wonen, 
• voor deze (gezonde) ouderen wel aangepaste woonsituaties moeten komen, 
• ouderenhuisvesting noggeen plek heeft in de woonvisie. 

Overwegende dat: 

• De groep ouderen specifiekewoonwensen kent, 
• deze wensen geen luxe maareen noodzaakzijn, 
• hetgrootste dee I van de groep ouderen metwoon en leefaanpassingenverantwoord 

zelfstandig kan leven, 
• de gemeente als taak heeftom deze wensen in bee Id te brengen en ze, samen met de 

ouderen de woningcorporaties en experts omte zetten in een plan van aanpak, 
• hierin diversewoonvarianten betrekken zoals het Hybride won en, kangoeroebewoning, 

groepswonen, leven met technische innovaties etc. 
• er noch in de woonvisie noch in de notawonen en zorg iets over deze variati es wordt 

beschreven maarwel beschreven moetworden in de woonvisie. 

Verzoekt het College: 

• Samen met de ou deren, woningcorporaties en andere experts de vraagen innovati es bij 
elkaarte brengen, 

• een plan van aanpak te maken voor de huisvestingvan ouderen nu en in de toekomst, 
• de ontwikkelingen hierin minimaaleen keerper jaarmetde gemeenteraad te del en, 
• eventuele fi nanciële consequenties voorleggen aan de gemeenteraad. 


