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Geachte heren Garretsen en Mohr, mevrouw van der Smagt, 

Op 3 maart j l . heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake ouderenhuisvesting. Met 
deze brief geven wij antwoord op uw vragen. 

De informatie waar u naar vraagt is gedeeltelijk beschikbaar. Deels doordat de in
formatie nog niet beschikbaar is vanwege lopende onderzoeken (bijv. vraag 5), 
deels door de veranderde regelgeving (bijv. vraag 6). Haarlem is hierin niet uniek, 
landelijk is dit een vaker voorkomende situatie. Met de momenteel ter beschikking 
staande informatiebronnen hebben wij uw vragen zo concreet mogelijk beantwoord. 

Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven waarna het antwoord van het 
college volgt. 

1. Wat is het aantal 75 plussers in Haarlem. Welk percentage daarvan heeft 
enige vorm van huishoudelijke ondersteuning of zorg nodig? 

Aantal inwoners van 75 jaar en ouder in Haarlem op 1 januari 2014 
bevolking 75 t/m 79 jaar 4.486 
bevolking 80 t/m 84 jaar 3.441 
bevolking 85 t/m 89 jaar 2.127 
bevolking 90 t/m 94 jaar 944 
bevolking 95 t/m 99 jaar 188 
bevolking 100 jaar e.o. 31 
totaal 75+ 11.217 

Bron: Gemeente Haarlem OenS. 

• 
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Er is geen algemeen onderzoek uitgevoerd naar het aantal mensen dat zorg 
nodig heeft. Wel is bekend hoeveel beschikkingen er zijn afgegeven op peil
datum 18 maart 2015. In de tabel wordt het op die datum afgegeven aantal 
beschikkingen weergegeven. Het in de tabel opgenomen percentage geeft aan 
welk deel van de 75+ers het betreft. 

Beschikkingen afgegeven t.b.v. inwoners van 75 jaar en ouder op peildatum 
18 maart 2015 
Verstrekking Aantal Percentage van 

totaal aantal 
75+ers 

Huishoudelijke ondersteuning 2208 19,68% 
Individuele Begeleiding1 73 0,65% 
Dagbesteding 172 1,53% 
Kortdurend Verblijf 0 0,00% 

Bron: Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeente Haarlem, bewerking door WWGZ 
gemeente Haarlem. 

2. Zijn er gegevens beschikbaar over de inkomenspositie van de groep ouderen 
van 75 jaar en ouder? 

Uit het verhuizingenbestand (31/12/2012 nr. 2014/376319) van het in 2013 
uitgevoerde woonwensenonderzoek 'Wonen in de regio Amsterdam' is ge
bleken dat 72% van de 75+ers een inkomen heeft onder de € 34.000.2 

3. Hoeveel gelijkvloerse huurwoningen bestaan er in Haarlem? Welk percenta
ge daarvan kent een huur van lager dan 710 euro per maand? 

De tabel hieronder laat zien dat 36% van de totale woningvoorraad een huur 
van minder dan € 710,- per maand heeft en dus binnen de sociale huurvoor-
raad valt. Van het aantal nultreden woningen valt 45% binnen de sociale 
voorraad. Het aandeel gelijkvloerse woningen in de sociale huurvoorraad is 
bijna de helft. 

1 Individuele begeleiding is begeleiding voor stabiele patiënten door een casemanager. Zij 
ontvangen praktische ondersteuning bij hun leven in de maatschappij, zoals sociale contac
ten, dagbesteding, werk en hun netwerk. 
2 Het onderzoek betreft ook de bewoners van Haarlem. 
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Type woningen Waarvan sociale 
huur (zowel parti
culier als corpora-
tiebezit) 

Woningvoorraad totaal (schatting) 74.000 36% 
Aantal nultreden woningen 16.200 45% 
Aantal gelijkvloerse woningen (in
gang woning kan een trap hebben) 29.100 49% 

Bron: Bewerking van 'Wonen in de regio Amsterdam' (2013) van Onderzoek, Informatie en 
Statistiek Amsterdam. 

4. Hoeveel 75 plussers staan op een wachtlijst voor een nieuwe woning of een 
plek in een verzorgingshuis? 

Het verzorgingshuis' oude stijl' houdt op te bestaan omdat vanaf 1 januari 
2013 in de lichtere zorgindicaties geen verblijfscomponent meer opgenomen 
is. Het scheiden van wonen en zorg is voor mensen die na deze datum een 
lichte zorgindicatie hebben gekregen, een vaststaand feit. De landelijke ten
dens is nu dat zorgaanbieders ernaar streven om leegstaande verzorgings
huisappartementen te verhuren als zorgwoning aan mensen met een zorgindi
catie. 

Bij Woonservice staan 2.457 Haarlemmers van 65 jaar en ouder ingeschre
ven.3 Van deze 2.457 zijn er 393 actief op zoek naar een andere woning. Zij 
reageren actief op het totale woningaanbod dat wekelijks door de woningcor
poraties wordt aangeboden via www.mijnwoonservice.nl. Dit aanbod omvat 
niet alleen seniorenwoningen en zorgwoningen, maar bijvoorbeeld ook flat
woningen en eengezinswoningen. Woonservice raamt de gemiddelde wacht
tijd voor senioren- en zorgwoningen op dit moment 2,5 jaar. 

De zorgwoningen worden deels aangeboden via Woonservice, deels via de 
zorgaanbieders. Zie hiervoor het volgende overzicht: 

Inschrijven via Woonservice 

Zorgwoningen 

Corporatie 

Elan Wonen 

Elan Wonen 

Elan Wonen 

Woonprodukt 

Bergvennen 

Blinkertlaan 
Witte van Haemste-
delaan 

Zorgaanbieder 

De Molenburg SHDH 

De Blinkert SHDH 

De Blinkert SHDH 

! Er is geen uitsplitsing van de wachtlijst vanaf 75 jaar beschikbaar. 
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Pré wonen 

Ymere 
Woonzorg 

Woonzorg 
Woonzorg 

SHDH 

Westerduin Zorgbalans 
Kennemerduin Zorgbalans 

Buitenhof/Schoterhof SHDH 
Heemhaven/Heemstede Zorgbalans 

Kostverloren 
Janshof/Jansstraat 

Inschrijven via Zorgaanbieder 
Zorgwoningen 

Corporatie 

Pré wonen 

Ymere 

Woonzorg 

Woonzorg 

Woonzorg 

Woonprodukt 

De Roos 

Polderhuis 

Huis in de Duinen/ 
Zandvoort 

Reinaldahuis/Haarlem 

AG Bodaan/Bentveld 

Zorgbalans 
SHDH 

Zorgaanbieder 

Zorggroep Reinalda 

Zorggroep Reinalda 

ZorgContact 

Zorggroep Reinalda 

ZorgContact 

Voor zelfstandige woningen met een huur boven € 710, - zijn geen voor-
rangsregels vastgelegd. 

5. Hoe groot is, op grond van demografische ontwikkelingen in Haarlem, het 
aantal woningen voor de doelgroep ouderen in de periode 2015 tot en met 
2020? Sluit de beschikbare capaciteit in bovenstaande periode aan op de 
vraag? 

In opdracht van de regio Zuid Kennemerland IJmond doet RIGO Research en 
Advies BV onderzoek naar de beschikbare capaciteit en de benodigde voor
raad woningen voor senioren en mensen met een beperking. De resultaten 
worden omstreeks de zomer bekend gemaakt. 

6. Hoeveel woningen in Haarlem zijn aanleunwoningen bij een verzorgings
huis? Sommige van deze woningen zijn beschikbaar voor alle vijf en vijftig 
plussers, in plaats van voor ouderen met een indicatie. Wat is de mening van 
het college hierover? 

Bij Woonservice wordt niet gesproken over 'aanleunwoningen', alleen nog 
over zorgwoningen.4 Het verschil tussen beide is niet heel duidelijk. In grote 
lijnen werd er voorheen veelal onderscheid aangebracht op basis van de lig
ging ten opzichte van het woon-zorgcomplex of verzorgingshuis: met zorg-

Zie voor een overzicht van de zorgwoningen de beantwoording van vraag 4. 
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woningen werden over het algemeen zelfstandige woningen in het woon
zorgcomplex of verzorgingshuis bedoeld, de term aanleunwoningen werd 
voornamelijk gebruikt voor zelfstandige woningen in de nabijheid van een 
woon-zorgcomplex of verzorgingshuis). 

Onder de term zorgwoningen wordt thans verstaan: zelfstandige huurwonin
gen in de nabijheid van een verzorgingshuis of woningen waar een zorgaan
bieder extra diensten aanbiedt. Verschillende zorgaanbieders in de regio bie
den samen met de woningcorporaties de mogelijkheid om een z.g. zorg
woning te huren in de directe of nabije omgeving van een zorginstelling. 

Zorgwoningen zijn in eerste instantie bestemd voor mensen van 65 jaar en 
ouder met een zorgbehoefte. Zij kunnen met voorrang reageren op zorg
woningen. Voorwaarde voor het kunnen huren van een zorgwoning is dat 
men zelfstandig kan wonen. 

Seniorenwoningen zijn woningen die gelijkvloers zijn en/of bereikbaar met 
een lift. Deze worden toegewezen aan mensen van 55 en ouder. 

Daarnaast zijn er woningen die met voorrang worden toegewezen aan men
sen met een Wmo-verhuisindicatie. 

Het college is van mening dat de toewijzingsregels voor zorgwoningen vol
doende aansluiten op de veranderde behoeften. 

7. Voert het college een huisvestingsbeleid voor ouderen? Zo ja, waar bestaat 
dat uit? Zo nee, vindt het college het niet zinvol om een dergelijk beleid te 
ontwikkelen? Doorstroming en besparingen in allerlei vormen van onder
steuning en zorg kunnen dan worden verwezenlijkt. 

In de Woonvisie van Haarlem 2012-2016 is opgenomen dat het stimuleren 
van de dynamiek op de woningmarkt een belangrijk uitgangspunt is. Hierbij 
wordt ook benadrukt dat voor ouderen die willen verhuizen een geschikt aan
bod beschikbaar moet zijn. 

Het college ondersteunt het door het Rijk geformuleerde principe 'zo lang 
mogelijk zo zelfstandig mogelijk'. Vanuit de WMO, de Huisvestingswet en 
door middel van de prestatieafspraken met woningcorporaties, heeft de ge
meente invloed op het huisvestingsbeleid, onder meer voor de Haarlemse ou
deren — al of niet — met een zorg- of begeleidingsbehoefte. In de gereguleer
de voorraad hebben zij over het algemeen een voorrangspositie m.b.t. de wo
ningtoewijzing. 
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8. Is het college bekend met beleidsnota 's over ouderenhuisvesting in de toe
komst van de woningcorporaties Ymere, Elan Wonen en Pré Wonen? Zo Ja 
welke nota 's zijn dat? 

Elan Wonen heeft beleidsuitgangspunten m.b.t. ouderenhuisvesting opgeno
men in haar ondernemingsplan 2013-2017. Pré Wonen besteed aandacht aan 
dit thema in haar beleidsplan 2013-2016. Ymere heeft in het jaarplan voor de 
regio Haarlem en Alkmaar geen specifieke aandachtspunten voor ouderen
huisvesting opgenomen. 

9. Weet het college of en zo ja in hoeverre de genoemde woningcorporaties een 
beleid voeren met betrekking tot ouderenhuisvesting? Zo nee, waarom niet? 

De woningcorporaties Pré Wonen Elan Wonen hebben dit vastgelegd in de eerder 
genoemde beleidsplannen. Van Ymere zijn geen beleidsstukken bekend. Deze wo
ningcorporatie heeft in een mondelinge toelichting aangegeven dat het streven is om 
ouderen zou goed mogelijk te huisvesten in de bestaande woningvoorraad. Ymere 
ziet zich hierbij ook als een partij met een verbindende en signalerende taak. Bij
voorbeeld met een functie naar de sociale wijkteams. Momenteel wordt de proble
matiek — voor de verschillende regio's waar Ymere woningen bezit — in kaart ge
bracht. 

In de proeve van de AMvB Herzieningswet Toegelaten Instellingen Volkshuisves
ting is opgenomen dat woningcorporaties worden geacht om naar redelijkheid bij te 
dragen aan het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid. Uitgangspunt daarbij is dat 
die bijdrage wordt vastgelegd in concrete, bindende prestatieafspraken tussen ge
meente en corporatie waaraan beide partijen elkaar kunnen houden. In Haarlem 
worden vanaf 2016 nieuwe prestatieafspraken aangegaan met de woningcorporaties. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester. 

J. Scholten mr. chneiders 


