Thuis is meer dan een huis
AMENDEMENT
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 18 februari 2021, in beraadslaging
over de Actualisatie Verordening en Uitvoeringsbesluit WMO gemeente Haarlem 2020;
Constaterende dat:
-

In het raadsstuk wordt voorgesteld om verhuizen te stimuleren in plaats van het
aanpassen van de woning;
De vergoeding voor woningaanpassingen wordt verlaagd van €10.000; naar €7.500;

Overwegende dat:
-

Mensen soms al tientallen jaren in hetzelfde huis wonen en allerlei netwerken in de
buurt hebben opgebouwd;
Het verstandiger is om het langer zelfstandig thuis wonen te stimuleren in plaats van
het verhuizen naar een andere woning;
Het verlagen van de vergoeding voor woningaanpassing daar niet aan bijdraagt;

Besluit om:
-Punt 2 op bladzijde 5 van het raadsbesluit te schrappen:
2. Aanvullend op de kostenbeheersingsmaatregelen: verhuizen stimuleren in plaats van aanpassen
van woning
e. Bij het overwegen van een woonvoorziening het primaat van verhuizen verleggen van € 10.000
naar € 7.500 (nieuwe maatregel)
In de verordening is geregeld dat vanaf bepaalde kosten voor een woningaanpassing de voorkeur
wordt gegeven aan een verhuizing boven de woningaanpassing. Als de huidige woning niet
aangepast kan worden tegen acceptabele kosten (momenteel € 10.000,-) en er zijn geen belangrijke
redenen aanwezig waarom niet verhuisd kan worden, dan wordt de maatwerkvoorziening
verhuiskostenregeling toegekend en wordt er niet overgegaan tot het verstrekken van een
woningaanpassing. Verlaging van het primaat (middels verlaging van de ‘drempelkosten’) leidt ertoe
dat in meer situaties wordt onderzocht of de inwoner kan worden aangesproken op zijn eigen
verantwoordelijkheid voor het realiseren van een woningaanpassing of dat een verhuizing mogelijk
is. Het gesprek over verhuizen wordt eerder gevoerd. Deze maatregel ligt daarmee in lijn met onder
meer het initiatiefvoorstel van de PvdA (Ver)bouw aan een levensloopbestendig en vergrijzingsproof
Haarlem (2020/998231) dat in de raadsvergadering van 22 oktober jl. is besproken.
-De Actualisatie Verordening en Uitvoeringsbesluit WMO gemeente Haarlem 2020 daarop
aan te passen;
En gaat over tot de orde van de dag.

