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Registratienummer: 
(in te vullen door de raadsgriffie)  
Datum: 29 december 2018 

Aan de voorzitter van de raad 

Steller van de vragen: Pascal Ooms, SGP Houten 

Onderwerp: Schriftelijke vragen over hoge kosten aanbouw voor inwonende mensen met beperking 

Inwoners in Houten, die samenleven in een woning met mensen met een beperking, hebben soms door 
omstandigheden, behoefte aan een verbouwing, uitbouw of woonunit in de tuin. Bijvoorbeeld omdat een fysiek 
beperkte niet meer naar boven kan lopen en daardoor beneden moet wonen. Om in aanmerking te komen voor een 
bijdrage van de gemeente voor een woonunit of verbouwing, moet aan allerlei regels worden voldaan. De kosten van 
een woonunit of verbouwing, die voldoet aan de eisen, kan oplopen tot 35.000 euro. Een eigen bijdrage kan oplopen 
tot 1.000 per maand. Dat is fors voor veel mensen, waardoor ze soms afzien van een, wellicht noodzakelijke, 
oplossing. SGP-Houten heeft de indruk dat de eisen een creatieve en goedkopere oplossing in de weg staan. Een eigen 
oplossing, waarbij regels soepeler worden gehanteerd of waarbij mensen een eigen aanbouw/ uitbouw doen, is al gauw 
duizenden euro’s goedkoper, maar komt dan niet meer in aanmerking voor subsidie. 
Graag zou SGP-Houten zien dat hier meer ruimte voor komt. 
 
SGP-Houten heeft de volgende vragen: 
 

 Hoeveel mensen hebben informatie ingewonnen voor een woonunit, verbouwing of uitbouw in 2018?  

 Hoeveel mensen hebben daadwerkelijk subsidie gekregen, over welke bedragen ging dit en welk percentage 
van het budget was dit?  

 Wat zijn precies de eisen om in aanmerking te komen voor een unit, uitbouw of verbouw?  

 Herkent het College de bovengeschetste knelpunten rond uitbouw, verbouw of plaatsing van een unit?  

 Is het College bereid de regels tegen het licht te houden en te kijken of er meer ruimte kan geboden worden 
voor eigen oplossingen van inwoners van Houten, met behoud van subsidiemogelijkheden? Zo ja wanneer 
kunt u ons informeren over de uitkomst hiervan?  

 
 
Ondertekening en naam indiener(s): Pascal Ooms (SGP) 

 


