Woordvoerders plenair debat Ouderenhuisvesting (30 juni 2021)
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Geacht Kamerlid,

Morgen debatteert u over de toekomst van de ouderenhuisvesting. Opnieuw.
Ik schrijf ‘opnieuw’, omdat het niet de eerste keer is dat dit thema op uw agenda staat; ik heb
er zelf de afgelopen jaren meerdere debatten over mogen voeren. Was de nood om daarbij
spijkers met koppen te slaan al hoog, die nood is inmiddels alleen nog maar hoger geworden:
steeds meer ouderen ‘zitten vast’ in hun woning. Niet prettig voor hen, niet fijn voor
bijvoorbeeld jongere woningzoekers voor wie daardoor potentieel passende woningen niet
beschikbaar komen.
Namens de Koepel Gepensioneerden (de grootste seniorenorganisatie van ons land) doe ik u
hierbij dan ook graag een aantal suggesties voor uw inbreng in bedoeld debat.
1. Onderken de urgentie, zowel voor senioren voor wie geen andere passende
woonruimte voorhanden is als voor de doorstroming op de woningmarkt als geheel,
die stokt als zij zich gedwongen voelen in een woning te blijven die bijvoorbeeld veel
geschikter is voor een gezin met kinderen;
2. Neem de regie, door één bewindspersoon (met doorzettingsmacht) verantwoordelijk
èn aanspreekbaar te maken voor de bouwopgave in dezen;
3. Haal de vrijblijvendheid eraf, zorg dat concrete bindende afspraken (‘inclusief
aantallen en jaartallen’) tussen betrokken partijen worden gemaakt en dwing
gemeenten (eindelijk) tot het opstellen van een woon-/leefvisie ten aanzien van
ouderen;
4. Maak het voor ouderen die dat willen en kunnen eenvoudiger om in gezamenlijkheid
woningen (als bijvoorbeeld een ‘Knarrenhof’) te ontwikkelen en bouwen, door het
verminderen en versoepelen van regels (desnoods in de vorm van een experiment);
5. Maak het eenvoudiger voor mantelzorgers en ouderen om samen onder één dak te
wonen, door het verminderen en versoepelen van regels en bijvoorbeeld het
schrappen van de kostendelersnorm;
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6. Bevorder het ontwikkelen en bouwen van woon-/zorgvormen als tussenvorm tussen
wonen thuis en het verpleeghuis.
Waar géén behoefte aan is, zijn nieuwe studies en plannen. Die zijn er genoeg. Nog meer
nieuwe studies en plannen houden de nu benodigde actie slechts op. Maken de urgente
problematiek groter, niet kleiner. Het is nú tijd om spijkers met koppen te slaan.
Ik wens u een goed, vruchtbaar debat toe.
Vriendelijke groet,
Koepel Gepensioneerden

John Kerstens
Voorzitter

