
SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 
ZOALS BEDOELD IN ART. 36 RVO 

     
Registratienummer: 
(in te vullen door de raadsgriffie)  
Datum: 28 september  2018 
Aan de voorzitter van de raad 
Steller van de vragen: Pascal Ooms, SGP Houten 
Onderwerp: hulp voor ouderen op de Houtense woningmarkt?! 
De Houtense woningmarkt staat onder druk. Voor velen is het moeilijk om een betaalbare of passende 
woning te vinden. Dit geldt zeker ook voor ouderen, omdat in Houten een groot kwantiatief en kwalitatief 
tekort is aan ouderenhuisvesting. Ouderen vinden het vaak lastig een keuze te maken om te verhuizen. Of 
willen graag meer bedenktijd, die de markt hen niet of nauwelijks gunt. Realisering van nieuwe huisvesting  
voor ouderen loopt voorlopig niet synchroon met de grote vraag.  
 
SGP Houten heeft de volgende vragen voor het college: 
 
8 maart 2016 is een amendement door de raad aangenomen, om stakeholders te betrekken bij realisering 
van ouderenhuisvesting in de periode van de woonvisie 2016 – 2025.  
– Hoe heeft u het college hier tot nu toe vorm aan gegeven? 
– Hoe gaat het college hier vorm aan geven in deze collegeperiode, gezien de onverminderde urgentie 
hiervoor? 
 
Voor de senioren voorrangsregeling “van groot naar kleiner” om senioren te verleiden te verhuizen van een 
eengezinswoning naar een nultredenwoning worden jaarlijks 30 woningen gereserveerd. Uit de 
jaarverslagen van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling blijkt dat dit aantal nimmer wordt opgebruikt 
(2015: 17, 2016: 20 en 2017: 18 keer).  
– Kan het college aangeven waarom het gebruik van de regeling achterblijft bij de mogelijkheden?  
– Wat gaat het college doen om de regeling aantrekkelijker te maken zodat meer senioren van de regeling 
gebruik kunnen maken?   
Bij realisering van nieuwbouw, kunnen ouderen aan de voorkant meer prioriteit worden gegegeven. Denk 
bijvoorbeeld aan de woningbouw Puttershaag.  
– Is het college bereid ouderen aspirant doorstromers in vroegtijdig stadium te laten participeren bij 
nieuwbouw? Zo ja, hoe wilt u dit doen?  
– Ziet het college nog andere maatregelen om Houtense ouderen prioriteit op de woningmarkt te geven?   
Ondertekening en naam indiener(s): Pascal Ooms (SGP)  
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