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Motie - Bouwen van speciale woonvormen  

 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 5 november 2020, gelezen het 

raadsvoorstel Programmabegroting 2021-2024, 

 

Constaterende dat: 

1. In Woerden al jaren plannen bestaan voor alternatieve woonvormen voor ouderen; 

2. Er een wachtlijst van vele honderden ouderen is voor wonen met/zonder zorg in een 

alternatieve vorm, (Het Ouden Huis en Fivente); 

3. Dit tot op heden nog geen resultaten heeft opgeleverd; 

4. Een groep ouders van autistische jongeren al jaren bezig is een eigen plek voor hen te 

creëren waar ze met wat hulp kunnen wonen (Woongaard); 

5. Er door de ouders van deze jongeren een stichting is opgericht om dit te kunnen 

realiseren; 

6. Dit tot op heden nog geen resultaten heeft opgeleverd; 

7. De initiatiefnemers weinig medewerking van de gemeente hebben ervaren. 
 

Overwegende dat:  

1. De komende tijd op een aantal plekken in de Poort van Woerden woningbouw ontwikkeld 

gaat worden; 

2. Op deze plekken ook plaats zou moeten zijn voor alternatief wonen met zorg voor 

ouderen en zelfstandig wonen met hulp voor autistische jongeren met een beperking; 

3. In het oog gehouden moet worden dat vooral voor lagere en middeninkomens het 

moeilijk is om iets te regelen en hier dus extra plek voor moet worden gereserveerd,; 

4. Als ouderen kunnen verhuizen naar een levensloopbestendige woning er sociale 

huurwoningen vrijkomen, zodat er doorstroming kan plaatsvinden en jonge gezinnen en 

jongeren een sociale huurwoning kunnen betrekken; 

5. Dit een goede zaak voor de hele gemeente Woerden zou zijn; 

6. Als jongeren met een (autistische) beperking met hulp zelfstandig kunnen wonen, dit een 

afname van de hulpvraag bij de gemeente kan betekenen. 

 

Verzoekt het college: 

1. Bij de nieuwe ontwikkelingen te kijken of er ruimte bestaat voor het realiseren van 

speciale woonvormen, zoals alternatieve woonvormen voor ouderen met/zonder zorg en 

woonruimte voor jongeren met een (autistische) beperking;  

2. Deze woonvormen te realiseren vanuit het quotum van sociale woningbouw (immers, de 

ouderen die verhuizen laten ook weer een grotere sociale huurwoning achter), 

3. De raad op logische momenten  te informeren over de vorderingen op dit gebied. 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

  

Lenie van Leeuwen, Lia Arentshorst, LijstvanderDoes 
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Hendrie van Assem, Inwonersbelangen 

Florian Bos, De Woerdense VVD 

Wilma de Mooij WeDo politiek    
Daphne van der Wind, ChristenUnie/SGP 
 

 

Toelichting: 

Al jaren zijn er diverse inwonersinitiatieven om te komen tot alternatieve woonvormen voor 

ouderen. Er staan hiervoor ruim 300 mensen op de wachtlijst.  

Ook zijn er inwonersinitiatieven van ouders van jongeren met een (autistische) beperking die 

graag zelfstandig met hulp willen gaan wonen. 

Al deze initiatieven hebben tot nu toe niet geleid tot een resultaat. 

Omdat aan speciale woonvormen een grote behoefte bestaat, dienen wij deze motie in. 

 


