MOTIE
Onderwerp: Woningcoach

De Gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 15,27 en 28 juni 2017 ter bespreking van
de kadernota 2018
Constaterende dat:

•
•

•

•
•

Ouderen in de toekomst steeds langer zelfstandig willen en moeten blijven wonen.
Zorg en wonen steeds meer van elkaar gescheiden worden, waardoor ouderen al eerder na
moeten denken over de vraag hoe zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen en welke
aanpassingen daarvoor nodig zijn.
Voor ouderen met een koopwoning een blijverslening een oplossing zou kunnen bieden om
de benodigde aanpassingen in de eigen woning te doen zodat ouderen daar kunnen blijven
wonen
Ouderen met een huurwoning met dezelfde vraagstukken m.b.t. zelfstandig blijven wonen
en de noodzaak een daarvoor geschikte woning te hebben geconfronteerd worden
Ouderen regelmatig niet weten hoe een aanvraag tot aanpassing van de woning of een
verhuizing naar een meer geschikte woning aan te pakken of te regelen en vragen hebben als
bijvoorbeeld: 'waar zijn geschikte woningen in de buurt, hoe moet ik op een woning
reageren', of er hulp nodig is bij het regelen van praktische zaken.

Overwegende dat:

•

•

•

In de gemeente Rotterdam een pilot loopt waarin de gemeente met de inzet van een
woningcoach in samenwerking met woningcorporaties onderzoekt wat ouderen belemmert
om te verhuizen
Deze woningcoach praat met ouderen die hebben aangegeven graag in een geschikter huis
te willen wonen, uitzoekt wat hun woonwensen zijn en hen begeleidt naar een huis dat beter
past bij hun huidige manier van leven.
Daarnaast in zijn algemeenheid de problemen die ouderen tegenkomen in hun zoektocht
naar een geschikte woning onderzocht worden, zodat daar op termijn duurzame oplossingen
voor kunnen komen.

Van mening dat:

•

Ook voor Dordrecht de inzet van een woningcoach samen met woningcorporaties
meerwaarde zou kunnen hebben

Verzoekt het college

•

Bij de gemeente Rotterdam de resultaten van de pilot op te vragen en te overwegen of een
woningcoach ook voor Dordrecht zou kunnen bijdragen aan het zoveel mogelijk ouderen
ondersteunen bij het verkrijgen van een voor hen geschikte woning

en gaat over tot de orde van de dag.

