
Agendanummer 8 Motie 23 

                                                                              

 

 

 

 

 

Motie: meer projecten met als doel ouderen te verleiden hun vaak te 
grote woning te verruilen voor een kleinere (huur)woning. 
 
De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, in vergadering bijeen op 13 november 2018, gezien het 
raadsvoorstel: Vaststellen en de concept Begroting 2019, reg.nr. 8318354, gehoord hebbende de 
beraadslagingen in de commissie omgeving d.d. 30 oktober 2018,  
 

Constaterende dat; 
 

 In 2011/2012 het project “verleiden van ouderen in west” is opgezet voor de doelgroep 
senioren 75+ en met als doel de senioren (75+) te verleiden hun (te) grote woning te verruilen 
voor kleinere huurwoning. 

 Dit project niet alleen heeft geleidt tot een beter inzicht waarom senioren 75+ niet verhuizen, 
maar ook heeft geleid tot 17 verhuizingen van senioren 75+ 

 Dergelijke projecten de doorstroming bevorderen 

 Binnenkort de woonagenda op de politieke agenda staat 
    

Overwegende dat: 
 

 Doorstroming de vraag naar woningen vermindert en gezinnen meer kans geeft op een 
woning 

 Het ook voor de senioren zelf prettig is als zij in een kleinere geschikte (huur)woning kunnen 
wonen 

 De doelgroep senioren 75+, vaak te lang en in vaak  (te) grote woningen blijven wonen  

 Deze doelgroep zich vaak niet bewust is, zo blijkt, van de voor hen zo geschikte 
woonmogelijkheden. 

 De een-op-een benadering hen niet alleen beter informeert over de woon mogelijkheden, 
maar ook leidt tot een verbetering in de ondersteuning van deze groep 

 

Verzoekt het college: 

Om in de op te stellen nieuwe Woonagenda project zoals ‘Verleiden van ouderen in West’ een plek te 

geven, maar dan gericht op ouderen in onze hele gemeente.  

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

Hanneke Welten, namens de Bossche VVD 

Frans van Valkenburg, namens Bosch Belang 

Ingrid van Zwambagt, namens CDA 

Sjef van Creij, namens gewoon ge-DREVEN 

Geert Verbruggen, namens D66 

Guido Smeets, namens Rosmalens Belang 


