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Onderwerp 

Afdoening motie Innovatieve levensloopbestendige woningen 

  

Uw raad heeft bij de bespreking van ‘Actieprogramma Zorg en Innovatie 2019-2022’ (RIS303214) op  

3 juni 2020, de door het raadslid de heer Grinwis ingediende motie ‘Innovatieve levensloopbestendige 

woningen’ (RIS305458) aangenomen.  

 

Constaterende, dat: 

 technologische innovaties het leven van ouderen kan vergemakkelijken, waardoor zij langer 

zelfstandig kunnen wonen;  

 voor het langer zelfstandig wonen het ook van belang is dat een woning aangepast is aan de 

behoeften van ouderen, dan wel levensloopbestendig is, maar dat mensen in een sociale 

huurwoning dit zelf niet of slecht kunnen regelen; 

 de wethouder ZJV in de vergadering van 12 maart jl. heeft aangegeven dat het een grote wens 

van haar is om goede afspraken te maken met woningcorporaties; 

 in de prestatieafspraken met de woningcorporaties er geen afspraken zijn opgenomen voor de 

doelgroep ouderen dan wel voor het levensloopbestendig maken van woningen;  

 

Overwegende, dat: 

 de komende jaren woningcorporaties groot woningonderhoud gaan plegen in het kader van 

onder andere verduurzaming en de aanpak van vocht en schimmel; 

 het voor zowel bewoners als voor corporaties voordelig is om dan werk-met-werk te maken, 

en (senioren)woningen levensloopbestendig te maken en klaar om innovatieve technologieën 

te implementeren, bijvoorbeeld door het verwijderen van drempels, het creëren van 

obstakelvrije looproutes en door de aanleg van elektra ten behoeve van technologische 

innovaties zoals een valalarm;  

 

Verzoekt het college: 

 om in de prestatieafspraken in te zetten op duidelijke afspraken over het levensloopbestendig 

maken van woningen én het geschikt maken van woningen voor technologische innovaties, 

zodat Haagse ouderen gezond en comfortabel thuis kunnen blijven wonen,  

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van deze motie: 

 

Met de brief van 13 mei (RIS305270) bent u geïnformeerd over het traject om te komen tot nieuwe 

prestatieafspraken voor 2021. De uitvraag aan de corporaties is gedaan. De corporaties hadden tot  

1 juli jl. om hun biedingen in te sturen en hebben hun biedingen aan de gemeente gestuurd. De 

afgelopen tijd is over de biedingen onderhandeld tussen gemeente, corporaties en 

huurdersorganisaties. Dit onderwerp is onderdeel van de conceptafspraken. De kennis die voortkomt 

uit de iZi-aanpak- en de iZi-ervaarwoning, een woning waar technologische innovaties worden getest 

met inwoners en professionele partijen in het veld, wordt daarbij eveneens als uitgangspunt genomen. 

Eind 2020 wordt u geïnformeerd over de prestatieafspraken 2021. 

 

Het college beschouwt hiermee de motie als afgedaan.  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 

 


