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Geacht Kamerlid, 

 

Op dinsdag 29 oktober voert u het woord tijdens de begrotingsbehandeling van 

Binnenlandse Zaken. Voor senioren staan er dit jaar belangrijke onderwerpen op de agenda. 

KBO-PCOB ziet met name dat er met betrekking tot wonen nog veel te verbeteren valt voor 

de oudere generatie.  Om die reden schrijven we u over de urgentie van voldoende 

woonaanbod voor senioren, het belang van de aansluiting van senioren bij de Taskforce 

Wonen & Zorg en de noodzaak tot consistent beleid van gemeenten rondom 

woningaanpassingen.  

 

Onvoldoende betaalbaar woonaanbod voor senioren 

Langer thuis wonen is een van de speerpunten van het kabinet, maar dan is het wel van 

belang dat er voldoende betaalbare en levensloopbestendige woningen zijn. Helaas 

constateert KBO-PCOB dat de huur van (voor zorg geschikte levensloopbestendige) 

corporatiewoningen voor een flink aantal senioren momenteel te hoog ligt. Daarnaast blijkt 

uit ons woononderzoek dat de meeste senioren in een huis wonen dat niet geschikt is voor 

hun oude dag. In de begroting voor Binnenlandse Zaken wordt weinig aandacht besteed aan 

het creëren van een beter woonaanbod voor senioren. Ook wordt er te weinig actie 

ondernomen om de bouw van betaalbare en levensloopbestendige corporatiewoningen te 

stimuleren. Daarom vragen wij u om de minister te verzoeken om meer concrete 

maatregelen te treffen om te zorgen voor voldoende geschikte woningen voor het groeiend 

aantal senioren in Nederland.  

 

Aansluiting senioren bij de Taskforce Wonen & Zorg 

Nederland vergrijst in een hoog tempo: in 2030 zullen er naar verwachting al 2,1 miljoen 75-

plussers zijn ten opzichte van de 1,3 miljoen van nu. Dit leidt tot prangende vraagstukken: 

eenzaamheid, een tekort aan zorgpersoneel en onvoldoende geschikte woningen zijn daar 

enkele van. De VNG, Aedes, ActiZ en de ministeries van VWS e BZK hebben onlangs de 

handen ineen geslagen in de Taskforce Wonen & Zorg om hiermee aan de slag te gaan. KBO-

PCOB is blij dat de taskforce er is gekomen, dat de opgaven in beeld zullen worden gebracht 

en dat er aan oplossingen zal worden gewerkt.  
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We maken ons echter wel zorgen over het feit dat er geen senioren bij de taskforce zijn 

aangesloten. Is het niet van belang om te spreken mét de doelgroep en niet óver hen? 

Medezeggenschap is erg belangrijk en daarom vragen wij u om de minister te verzoeken om 

senioren aan te laten sluiten bij de taskforce.  

 

Wisselend beleid bij gemeenten rondom woningaanpassingen 

Om ervoor te zorgen dat senioren langer thuis kunnen blijven wonen, is het van belang dat 

zij makkelijk woningaanpassingen (zoals een traplift) kunnen aanvragen wanneer dat nodig 

blijkt te zijn. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de financiering en uitvoering van deze 

woningaanpassingen. In de praktijk blijkt echter dat dit proces per gemeente ontzettend kan 

verschillen in zowel de mate van financiering als de snelheid van uitvoering. In sommige 

gemeenten kan het aanvragen van woningaanpassingen een lang en problematisch proces 

zijn. Aangezien het van groot belang is dat senioren langer thuis kunnen blijven indien zij 

dat wensen, vragen wij u om er bij de minister aandacht voor te vragen dat alle gemeenten 

goed en consistent beleid dienen te voeren rondom woningaanpassingen.  

 

Mocht u nog vragen hebben, dan zijn wij uiteraard bereid deze te beantwoorden.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Manon Vanderkaa, 

Directeur KBO-PCOB 

 

 


