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Motie Seniorenhuisvesting.

De gemeenteraad van de gemeente Den Helder, bijeen op 30 juni 2020;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 mei 2020 tot vaststelling van de Kadernota
2021-2024;

constaterende dat:

het beleid van de overheid erop gericht is ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen;
verpleeghuizen als eindstation gelden wanneer zelfstandig wonen écht niet meer gaat;
ouderen niet altijd tijdig nadenken over een aanpassing van hun woning of het betrekken van een
andere geschikte woning;
voor 70% van de ouderen nauwelijks aanbod van geschikte woningen is en luxe appartementen
voor veel ouderen te duur zijn;
de gemeente Den Helder nog geen beleid heeft ontwikkeld voor seniorenhuisvesting;
minister De Jonge vorig jaar € 10 mln. ter beschikking heeft gesteld voor nieuwe wooninitiatieven
voor senioren;
in de gemeenten Hardenberg, Zutphen, Gouda, Zeewolde en Hasselt nog dit jaar wordt gestart met
de bouw van een zogenaamd 'Knarrenhof';
er niet expliciet iets over seniorenhuisvesting in de kadernota wordt benoemd;

overwegende dat:

de vraag naar seniorenwoningen, de zgn. levensloop bestendige woningen, alleen maar zal
toenemen als gevolg van de vergrijzing;
het voor projectwikkelaars minder interessant is om voor deze doelgroep te bouwen;
hierin een taak is weggelegd voor de gemeentelijke overheid, in samenwerking met de
woningcorporaties;

voorts van mening zijnde dat:

de realisatie van een 'Knarrenhof' in Den Helder een prachtige aanvulling zou kunnen zijn op het
bestaande woningaanbod voor ouderen;
het wonen tussen leeftijdgenoten met interesse in elkaar gelukkig kan maken;
het aanbeveling verdient te onderzoeken welke locatie hiervoor in aanmerking zou kunnen komen
en wat de financiële mogelijkheden zijn;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

1. uiterlijk in december 2020 een beleidsvisie Seniorenhuisvesting aan de raad aan te bieden;
2. de mogelijkheden tot het realiseren van een zgn. 'Knarrenhof' in Den Helder te onderzoeken en te

betrekken bij de beleidsvisie.
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