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Toewijzing zorgwoning is lokale taak; niet van overheid
Het is niet de rijksoverheid die bepaalt hoe woningen worden toegewezen aan
ouderen en mensen met een beperking. Dat antwoordt minister Klink op
Tweede Kamervragen over vermeende onbeoogde gevolgen bij de verdeling
van zorgwoningen. Bij de verdeling van woningen voor ouderen en mensen
met een beperking, waaronder die in woonzorgcomplexen, is veelal een
specifieke vorm van woningtoewijzing aan de orde, waarbij eventuele
voorrangscriteria kunnen worden afgesproken. Welke criteria daarbij worden
gehanteerd is een zaak van lokaal of regionaal beleid.
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Geen landelijke norm
Verdelingsregels kunnen variëren van woonzorgcomplex tot woonzorgcomplex,
waarbij bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met de mate van aangepastheid van
de woningen en de eventuele schaarste. Soms wordt alleen een leeftijdscriterium
gehanteerd. De rol die een indicatie voor AWBZ-zorg of Wmo-zorg bij
woningtoewijzing speelt, is onderdeel van regionaal of lokaal beleid.
De CDA-vragenstellers Willemse-van der Ploeg en Van Bochove hadden in
gedachten dat er sprake is van een landelijke indicatienorm die door
woningcorporaties wordt gehanteerd. Op hun suggestie dat er scheve toewijzing
mogelijk is, gaat de minister dan ook niet in. "Omdat de regels voor
woonruimteverdeling lokaal of regionaal worden bepaald, heb ik geen inzicht in de
toewijzingen en de match daarbij tussen (functie-)beperkingen en woningen",
schrijft Klink in zijn antwoord van 13 april 2010. Uitspraken daarover zijn alleen
mogelijk in het licht van de lokale of regionale vraag naar en aanbod van zorg,
diensten en woningen.
Effectief toewijzingssysteem
De bestaande wet- en regelgeving lijkt overigens voldoende ruimte te bieden voor
een adequaat lokaal of regionaal toegesneden toewijzingsbeleid onder regie van
gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders. Het VROM-rapport:
'Woonruimteverdeling voor ouderen en mensen met een handicap' dat eind 2009
met medewerking van Aedes werd gepubliceerd, biedt in dat kader talrijke
praktijkvoorbeelden en aanbevelingen voor de inrichting van een effectief
toewijzingssysteem. (Aedesnet)
_________________________________________________________________

Invoering nieuwe Huisvestingswet onduidelijk
Het wetsvoorstel voor vernieuwing van de Huisvestingswet (HvW) is controversieel
verklaard. Dit betekent dat parlementaire behandeling pas gaat plaatsvinden zodra
er een nieuw kabinet is. Ook kan de nieuwe minister voor WWI het wetsvoorstel
nog aanpassen.
Het wetsvoorstel was op 23 december 2009 door voormalig minister Van der Laan
naar de Tweede Kamer gestuurd. Naar verwachting zou de nieuwe HvW op 1
januari 2011 in werking treden. Dat wordt afhankelijk van de parlementaire
behandeling op zijn vroegst 1 juli 2011, maar meer aannemelijk is invoering per 1
januari 2012.
De nieuwe Huisvestingswet stelt aan gemeenten stringentere eisen om in de
woonruimteverdeling en de samenstelling van de woonvoorraad in te grijpen. Dit
om onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan goedkope
woonruimte te bestrijden en de leefbaarheid te bevorderen. Eén van die eisen is dat
gemeenten worden verplicht om een huisvestingsverordening op te stellen, willen
ze in staat zijn om via de gemeentelijke woonruimteverdeling deze effecten van
schaarste tegen te gaan.
__________________________________________________________________

010s100.WOONbrief mei 2010

2

Hulpmiddelengids voor zelfstandig wonende dementerenden
De gemeente Amsterdam heeft een hulpmiddelengids gemaakt voor het veilig
en zelfstandig wonen van mensen met dementie. In de gids 'Handig bij
Zelfstandig' staan praktische hulpmiddelen voor extra veiligheid of gemak in
huis. Hierdoor wordt het voor de bewoner en eventuele partner gemakkelijker
en plezieriger om zelfstandig te blijven wonen. De hulpmiddelen zijn vooral
bedoeld voor gebruik binnenshuis.
Veiligheid en niet vergeten
Het gaat in de gids om middelen die de veiligheid bevorderen (een vloeralarm of
een doorgangmelder), die helpen om dingen niet te vergeten (zoals een praatknop),
die het gebruiksgemak van apparaten bevorderen (bijvoorbeeld een eenvoudige
afstandsbediening), die helpen om zaken te onthouden (zoals speciale kalenders
en klokken) en hulpmiddelen die achteraf helpen (zoals een sleutelvinder of een
SOS-armband).
De hulpmiddelen zijn ingedeeld per ruimte in huis. Per hulpmiddel wordt
aangegeven voor welke situatie het een oplossing biedt, wat de werking is, een
prijsindicatie, en waar het te verkrijgen is. Er staan tips bij voor de zorgverlener en
de mantelzorger.
Meer informatie
Download de gids 'Handig bij Zelfstandig' (pdf, let op: 2,1 Mb) op de website van de
Dienst Wonen, Zorg en Samenleven van de gemeente Amsterdam.
__________________________________________________________________

Nieuwe generatie senioren heeft eigen eisen en woonwensen
Vergrijzing en extramuralisering leiden tot een toenemende vraag naar
volledig toegankelijke of nultredenwoningen. Voor de realisatie daarvan wordt
nog vooral gekeken naar de corporatiesector. Onvoldoende wordt echter
rekening gehouden met het feit dat de toekomstige senioren anders zijn dan
de huidige ouderen. De publicatie 'Senioren op de Woningmarkt' schetst de
dominante trends in het woongedrag van opeenvolgende generaties ouderen
en consequenties van de vergrijzing voor de woningmarkt. Uitkomst: een
sterke wens om niet te verhuizen en langer zelfstandig te blijven wonen.
Slechts voor een deel van de benodigde woningaanpassingen kunnen
corporaties zorgen.
Minder doorstroming, meer stagnatie
De studie 'Senioren op de Woningmarkt' is het resultaat van analyses op het
'WoonOnderzoek Nederland' (WoON) van 2006 en de bijbehorende
seniorenmodule WoON55+ uit 2008. In het beleid zal met de veranderde
(woon)wensen en mogelijkheden van toekomstige ouderen rekening gehouden
moeten worden.
De auteurs constateren dat eerdere ramingen over het aantal benodigde woningen
voor senioren (tot 2015) overeind blijven. Maar het accent in de aanpak daarvan zal
meer op de bestaande woningvoorraad dan op de nieuwbouw komen te liggen. Zij
010s100.WOONbrief mei 2010

3

wijzen er tevens op dat de nieuwe ouderen meer en meer geneigd zijn om zo lang
mogelijk in hun (ruime eengezins)woning te blijven wonen, hetgeen op de kortere
termijn aanleiding kan geven tot verminderde doorstroming en een zekere stagnatie
op de woningmarkt.
Toekomst woningmarkt
Naar verwachting van de onderzoekers lost die stagnatie op de woningmarkt op
iets langere termijn weer op. Want het verouderen van de babyboomgeneratie gaat
gepaard met een hogere sterfte en meer verhuizingen naar zorgvoorzieningen,
waardoor een groeiend aantal (eengezins)woningen vrij zal komen. Of dit per saldo
zal leiden tot meer ontspanning op de woningmarkt, hangt af van een combinatie
van factoren. Behalve door de vergrijzing en het tempo van extramuralisering wordt
dit ook bepaald door andere demografische factoren, zoals de instroom van jonge
huishoudens op de woningmarkt, de verdergaande individualisering
(huishoudensverdunning) en de buitenlandse migratie. Verder is vanzelfsprekend
de netto woningproductie van belang, die als gevolg van de economische crisis
onder druk staat.
Nieuwe opgave wonen en zorg
In een vervolg op deze studie worden de effecten op de langere termijn (tot 2040)
onderzocht. Ook zullen de ministeries van VROM WWI en VWS aan de hand van
het WoonOnderzoek Nederland uit 2009 (WoON 2009), de nieuwe opgave op het
terrein van wonen en zorg in kaart laten brengen. De resultaten van beide studies
zullen in de loop van dit jaar gepubliceerd worden.
Meer informatie
Download de publicatie 'Senioren op de woningmarkt' (pdf, let op: 2,1 Mb) op de
website van het ministerie van VROM
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