
M 2018-27

INGETROKKENChristenUnie
liil,rìl'ir,

50
¡
a I ut'

Motie verhuiscoach

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 14 november 2018,

Gonstaterende dat:*
1. Er in toenemende mate sprake is van vergrijzing binnen onze provincie
2. Er in de toekomst meer woningen beschikbaar moeten komen die geschikt zijn voor bewoning

door ouderen

Overuregende dat:
1. Verhuizing voor ouderen op meerdere vlakken erg ingrijpend en complex kan zijn
2. Ouderen soms niet het netwerk (meer) hebben dat hen bij een dergelijke verhuizing kan

ondersteunen

3. Goede begeleiding voor ouderen net dat zetje in de rug kan zijn om wel te verhuizen
4. De verhuiscoach een volgende stap is op weg naar een goede ondersteuning van ouderen

om langer zelfstandig te kunnen wonen

Vezoeken het College:
1. De mogelijkheden te onderzoeken tot het samen met gemeenten aanstellen van

verhuiscoaches (al dan niet vrijwilligers) voor ouderen in Drenthe
2. De Staten hierover te informeren voor 1 maart 2019

en gaan over tot de orde van de dag

B. van den Berg-Slagter,
ChristenUnie

F. Duut,
50 Plus

Toelichting: er zijn in de afgelopen jaren diverse initiatieven ontstaan op het gebied van langer thuis
wonen (verzilverlening, lang zult u wonen, etc.). Met Lang zult u wonen informeert de provincie
Drenthe inwoners bijvoorbeeld over de mogelijkheden om de woning veiliger en comfortabeler te
maken met het oog op de toekomst. Er is echter een tekort aan begeleiding richting verhuizing en
tijdens verhuizing voor ouderen. Door een verhuiscoach worden mensen enerzijds geholpen om iets
voor elkaar te krijgen wat ze graag willen, namelijk gelijkvloers of kleiner wonen en anderzijds wordt
door een eventuele verhuizing de doorstroming op de woningmarkt op gang geholpen.
ln enkele gemeenten in Nederland wordt inmiddels gewerkt met een verhuiscoach specifiek voor
ouderen, bijvoorbeeld in gemeente Baarn: https://www.welziinbaarn.nl/overzichVlO-advies-
ondersteunino/1 75-verhuiscoach en in de gemeente Haarlem:
https://www.sociaalwiikteamhaarlem.nl/wp-contenVuploads/2017l07/Gids-SWT-Wonen.pdf. Soms
wordt dit georganiseerd met betaalde krachten, soms met vrijwilligers.

*) bron: CBS, Trendbureau Drenthe, Binnenlands Bestuur, Provincie Drenthe


