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Onderwerp

Haa lbaa rheidsonderzoek alternatieve woonvormen

Voorstel

1. Met de ¡ntent¡eovereenkomst met Platform Allochtone Zorgvragers, Provinciaal platform
Diversiteit, Stichting Meer Kleur en Kwaliteit en Wonen Limburg, waarin de gemeente
aangeeft te participeren in het haalbaarheidsonderzoek, in te stemmen.
2. Wethouder Van Eersel te machtigen de intentieovereenkomst namens uw college te
mogen tekenen.

Inleiding

Door de heer A. Koudan van Platform Allochtone Zorgvragers is bijgaand verzoek
ingediend. Achtergrond is dat dit platform samen met andere organisaties een
haalbaarheidsonderzoek wil doen naar een alternatieve woonvorm/ waarbij een groep
mensen op een of andere manier samen woont (in zelfstandige woningen die bij elkaar
staan ¡n een horje of bijvoorbeeld samen wonen in een groepswoning), waarbij de
bewoners elkaar helpen indien dat nodig is. Er is in dit geval niet zo zeer sprake van een
familieband. Dit is een actueel thema, gelet op de vergrijzing en de toenemende
eenzaamheid.

Het idee is als burgerinitiatief bij de gemeente binnengekomen. In eerste instantie werd
gevraagd om een bijdrage vanuit het fonds burgerinitiatieven voor het uitwerken van een
business case. Daar is dit fonds echter niet voor bedoeld. Na een overleg met mevrouw
Chantal Saes van Ouku Consultancy (proces begeleider namens de deelnemende
organisaties) is afgesproken dat de gemeente bereid is te pafticiperen in het
haalbaarheidsonderzoek door ambtelijke uren beschikbaar te stellen. Een bijdrage in
natura dus.

Wonen Limburg heeft onlangs een algemene oproep gedaan aan mensen om zich te
melden indien zij willen participeren in een onderzoek naar de mogelijkheid voor
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samenwonen, nabuurschap. Vele honderden mensen hebben hun interesse kenbaar
gemaakt. Een eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden. Hier hebben 100 mensen aan

deelgenomen. Wonen Limburg staat open voor nier.lwe icleeën. Dat is de reden dat Wonen

Limburg in onderhavig initiatief wil participeren.

Beoogd effect/doel

Het doel is te onderzoeken of er een haalbare business case kan worden ontwikkeld voor
een alternatieve woonvorm, waarin een aantal mensen samen wonen.

Argumenten

1.1 Het thema alternatieve woonvormen is actueel.
Vanwege de vergrijzing en het steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen is het thema

actueel. Er is in toenemende mate sprake van eenzaamheid. Het is niet vanzelfsprekend

dat er voldoende mantelzorgers zijn en blijven. Het initiatief speelt hier op in en zoekt
naar verbindingen tussen inwoners.

1.2 Het idee is door inwoners bedacht'
Het is de bedoeling dat inwoners een actieve rol hebben bij het vormgeven en uitwerken
van de business case. Deze inwoners nemen verantwoordelijkheid. Dit past goed in de

visie van de gemeente, dat inwoners ¿elf goed weten wat goed voor hen is, en dat de

overheid dat niet voor hen bepaalt'

Kanttekeningen en risico"s

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De werkzaamheden worden in reguliere uren uitgevoerd.

Uitvoering/evaluatie

Afgesproken wordt dat er uiterlijk l januari 2019 duidelijkheid is omtrent de haalbaarheid
van een business case.

Com mu n icatie/ particiPatie

Met partijen wordt een intentieovereenkomst ondeftekend. Een datum hiervoor wordt nog

ingepland.

Overleg gevoerd met

Intern:
OCSW: Jan Ploumen

Extern:
Wonen Limburg: Ger Verstegen en Koos Eggels

Ouku Consultancy: Chantal Saes

Bijlagen:
. Ingekomen verzoek'
¡ Intentieovereenkomst
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