
 
 

 
 

Format t.b.v. schriftelijke vragen artikel 59 RvO Provinciale Staten Overijssel  
 
 

Datum  : 30 september 2021 

Naam & fractie : Dinand Leferink – fractie VVD 

Onderwerp : Wonen & (informele) Zorg 

 
Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel 
 
Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen 
schriftelijk te beantwoorden:  
 
Een huis waarin u prettig woont, nu en in de toekomst, is niet vanzelfsprekend. Helemaal 
niet als dat huis in een veilige omgeving moet staan met familie, vrienden of bekenden in de 
buurt én het natuurlijk ook duurzaam en comfortabel moet zijn; makkelijk te onderhouden, 
zonder trappen, en waar u ook kunt blijven wonen als u zorg nodig heeft of juist moet 
geven. Zulke huizen zijn zeldzaam.  Thema’s als doorstroming, transformatie, nieuwbouw, 
bewonersinitiatieven, ontmoeting en bewustwording zijn op dit moment actueel. De VVD 
fractie beperkt zich bij deze SV specifiek tot de doelgroep senioren/ouderen.   
 

1. Is GS op de hoogte van het feit dat de landelijke Seniorenorganisatie KBO-PCOB in 
Overijssel een zg. Regioteam project heeft opgezet om in overleg en samenwerking 
te treden met gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen en andere ouderen 
gerelateerde stakeholders? Zo ja, onderhoudt de provincie contacten met dit (KBO-
PCOB) Regioteam? 

2. Dit project Regioteam 1e fase (met financiële steun van Ministerie van VWS) loopt op 
31 december 2021 ten einde. Is GS bereidt zich in te spannen om dit goed lopende 
project navolging te geven? 

3. Om doorstroming van senioren te bevorderen in onze provincie is het belangrijk dat 
de woonwensen in kaart worden gebracht. Is GS bereidt een dergelijk onderzoek te 
faciliteren? 

4. Is GS met ons van mening dat Seniorenorganisatie KBO-PCOB Overijssel als grootste 
belangenbehartiger in Overijssel bij een dergelijk onderzoek, vanwege hun enorme 
ledenbestand (67 afdelingen, 20.000 leden ), een forse bijdrage/ondersteuning kan 
leveren?  

5. Is GS met ons van mening dat bij een dergelijk onderzoek ook meteen de sociale 
aspecten als bereikbaarheid, openbaar vervoer, openbare ruimtes en 
(informele)zorg meegenomen kunnen worden? 

6. Kan GS nog eens duidelijk aangeven welke plek de senioren/ouderen in de nieuwste 
woonagenda’s hebben gekregen? 
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7. Provincie Overijssel kent de zg. Woonkeukens, een breed netwerk met veel 
disciplines op het gebied van wonen. Maken Senioren belangengroepen als KBO – 
PCOB deel uit van dit netwerk? Zo ja wat zijn de resultaten van hun input en is dit in 
de afgelopen jaren omgezet in daden? 

8. Gemeenschappelijk wonen van Ouderen (LVGO). Een belangengroepering voor 
gemeenschappelijke wonen, met tientallen voorbeelden uit het hele land. De LVGO 
helpt ook bij het oprichten van nieuwe woongemeenschappen. Er zijn ook 
woongroepen die zich speciaal richten op het combineren van zowel jonge als oude 
bewoners. Inmiddels zijn daarvoor door het hele land al initiatieven. Is GS met dit 
fenomeen op de hoogte en speelt zij actief een rol om dit onder de aandacht te 
brengen van haar inwoners dan wel gemeenten in Overijssel?  
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