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van de Fractie van D66
over Eenzaamheid in Woerden

Beantwoording van de vragen:
1. In hoeverre ziet het college projecten als het Thuishuis en Het Ouden Huis als een geschikte
woonvorm om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan?
Het college vindt beide concepten goed omdat wonen in deze woonvormen eenzaamheid kunnen
tegengaan of verminderen. Kanttekening is dat deze woonvormen kleinschalig zijn en dus voor een relatief
klein percentage ouderen een oplossing is. De concepten verschillen van elkaar:
 Het Thuishuis is een woonvorm waarbij 5 tot 7 alleenstaande ouderen in een huis met elkaar, maar
wel zelfstandig wonen. Door een gezamenlijke entree, woonkamer, hobbyruimte en keuken te
hebben, is er altijd een vorm van sociaal contact/controle. Er is geen zorg aanwezig, wel worden
vrijwilligers ingezet voor ondersteuning en activiteiten. In Woerden is 1 Thuishuis.
 In het Ouden Huis wonen ouderen (alleenstaanden of echtparen) in een zelfstandige woning met
de mogelijkheid van 24 uur per dag zorg van een zorgechtpaar dat in hetzelfde complex woont. Er
is een gezamenlijke eetkeuken en zitkamer. In het Ouden Huis wonen ook 2 tot 3 jongeren die een
stage of opleiding in de zorg volgen. Ouderen hebben eigen regie maar er is een vangnet. Het
concept van het Ouden Huis is wat grootschaliger (plm 25 tot 40 wooneenheden). In Woerden is
nog geen Ouden Huis.
2. In hoeverre ontvangt de stichting Thuis in Welzijn momenteel een gemeentelijke subsidie
voor het Thuishuis? Zijn er afspraken gemaakt over de periode waarover deze subsidie zich in
de tijd uitstrekt?
De Stichting Thuis in Welzijn ontvangt geen subsidie. Het Thuishuis (het huis) krijgt ook geen subsidie.
Wel subsidieert de gemeente de coördinatie van de activiteiten van de Stichting Thuishuis. Die subsidie is
voor de coördinatie van huisbezoeken door vrijwilligers en het organiseren van activiteiten (zoals het
maatjesproject en het winterfeest) met als doel om eenzaamheid onder de inwoners van de gemeente
Woerden te verminderen.
Recente voorbeelden van activiteiten zijn het Thuiscafé en de Thuisbus.
Ook de vervoersvoorziening ANWB Automaatje, een ander project vallend onder de Stichting Thuishuis,
ontvangt subsidie: voor de coördinatie van vervoersritten.
De huurkosten voor het Thuishuis (het huis) aan de Mauritssingel (gestart in 2017) worden gedragen door
de 6 bewoners/huurders. Andere kosten (voor het draagvlakonderzoek, inrichting van de gezamenlijke
ruimte, de implementatie) zijn gedaan door de oprichter van het Thuishuis met financiering via GroenWest,
de provincie, sponsoring en uit fondsen.
3. Wat is de totale financiële bijdrage (geweest) van gemeente Woerden bij het Thuishuis?
Er is (buiten de subsidie voor de coördinatie-uren) geen financiële bijdrage geweest vanuit de gemeente
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voor de realisatie van het Thuishuis (het huis).
Voor een eventueel tweede Thuishuis is alleen een eenmalige financiële bijdrage van de gemeente te
verwachten voor extra coördinatie-uren in de startfase.
4. Tijdens het symposium heeft de directeur van GroenWest, Karin Verdooren, toegezegd op
zoek te gaan naar een geschikte locatie voor een tweede Thuishuis. Welke ondersteuning kan
de gemeente hierbij aan GroenWest geven?
Op locaties waar nieuwbouw sociale huurwoningen gerealiseerd gaan worden, wordt door GroenWest in
overleg met de gemeente Woerden bekeken en afgewogen of er een woonconcept zoals het Thuishuis
gerealiseerd kan worden.
5. Wat is de status van de gesprekken met de initiatiefnemers van Het Ouden Huis?
Op 29 november 2018 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Het Ouden Huis en wethouder De Weger.
In dit gesprek zijn verschillende mogelijke locaties besproken. Afgewogen wordt op welke locatie een
dergelijk initiatief het beste gerealiseerd kan worden.
Op 13 februari 2019 heeft een tweede gesprek met Het Ouden Huis plaatsgevonden met wethouder De
Weger en de projectleider Snellerpoort om te onderzoeken op welke locatie een woonconcept zoals het
Ouden Huis gerealiseerd zou kunnen worden. Hierover worden gesprekken gevoerd met GroenWest als
beoogde partij om de sociale huurwoningen in Snellerpoort te realiseren. Gekeken wordt of ook een
initiatief als Het Ouden Huis gerealiseerd kan worden.

Bijlagen:
De ingekomen brief met corsanummer: 19.081194
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Ramler, Huub <ramler.h>
Sent:
maandag 3 juni 2019 15:28:11
To:
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Aan het college
CC raad
Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen (ex artikel 42 RvO) van D66 inzake eenzaamheid in Woerden. Conform het RvO dient het college de
vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 3 juli a.s.).
Met vriendelijke groet,
Huub Ramler| griffiemedewerker | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden
M 06  55526414 |E ramler.h@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl
W gemeenteraad.woerden.nl

