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ADVIES COLLEGE
Onde-er : Subisidieverordenin verhuiskostenver oedin ouderen 2012
O esteld door: A.C. Ankoné
Telefoonnummer: (0294) 491 376
Datum: 2 mei 2012
Registratienummer: Z.21074/D.222
Bijlagetn): Raadsvoorstel en -besluit, alsmede een conceptpersbericht
Ambtelijk voorstel:
- Achterliggend raadsvoorstel aan de raad aan te bieden ter beslui|orming
Persbericht: Nee
WKPB: Nee
Besluit: éé|
Datum: zr- z . zo/
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Re istratienummer Z.21074/D.222
Onderwerp Subsidieverordening verhuiskostenvergo|ing
ouderen 2012
Podefeuillehouder
Contact ersoon + tel.nr A.C. Ankoné Tel 0294 491 376
Ter adviserin naar commissie Datum commissie 7 'uni 2012
Ter beslui|ormin naar raad Datum raad 21 'uni 2012
Voorgesteld raadsbesluit:
1. De Subsidieverordening verhuiskostenvergoeding ouderen 2012 vast te stellen;
2. Deze verordening acht dagen na publiotie in werking te Iaten treden;
3. De Subsidieverordening verhuiskostenvergoeding ouderen 2002 in te trekken met
ingang van de dag waarop de Subsidieverordening verhuiskostenvergoeding ouderen
2012 in werking treedt;
4. Een jaarlijks subsidieplafond van f 15.000,- vast te stellen;
5. Voor 2013 het subsidieplafond eenmalig vast te stellen op f 40.000,- en dit bedrag op
te nemen in de be rotin voor 2013.
Samenva|ing
De gemeente verschaft sinds 2002 een ve|uiskostenvergoeding aan ouderen die van een
eengezinswoning naar een ouderenwoning verhuizen. De Iijst met ouderenwoningen moet
geactualiseerd worden door o.a. de sociale nieuwbou|oningen op het Meidoorneiland toe te
voegen. Daamaast wordt er voorgesteld om de Ieeftijd te verhogen naar 6sjaar en de
vergoeding te verlagen naar f 1.500,- ( waarvan f 750,- te betalen door de gemeente en
f 750,- door De Woningbouw).
Doel en resultaten
Veel ouderen wonen alleen of met partner in een eengezinswoning, nadat bv. de kinderen het
huis uit zijn gegaan. Daamaast zijn veel woningzoekenden juist op zoek naar een
eengezinswoning, die maar weinig vrijkomen. Uit de Woningnet rappodage voor het eerste
kwartaal van 2012 blijkt al dat maar 3 van de 23 sociale huu|oningen (13%) die vrijkwamen in
deze drie maanden, een eengezinswoning (met 3 slaapkamers) was. Voor de
woningzoekenden zou het dus mooi zijn als ouderen uit een eengezinswoning verhuizen naar
een kleinere ouderenwoning, zodat meer eengezinswoningen vrijkomen.
In 2002 is er een verordening vastgesteld genaamd: Subsidieverordening verhuiskostenvergoeding ouderen 2002. Doel van de ingevoerde verhuiskostenvergoeding ouderen is
ouderen te stimuleren om te verhuizen naar meer passende, kleinere woningen waarbij een
eengezinswoning wordt achtergelaten.
Reden bespreking in de raad
De woningen die momenteel gebouwd worden op het Meidoorneiland vallen ook onder de
definitie ouderenwoning. Zij krijgen zelfs 3 sterren wat betreft de classifiœtie voor
zorgwoningen. Dit houdt in dat de woning rolstoeltoegankelijk en rollator toe- en doorgankelijk
is. De Iijst van ouderenwoningen moet dus worden aangepast. Er staan nu ook nog een aantal
woningen op die nu niet meer in het bezit van de Woningbouw zijn. Tegelijkedijd is de rest van
de verordening bekeken en Iigt er nu, ten opzichte van de verordening van 10 jaar geleden, een
geactualiseerde versie voor.
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Context en kaders
In 2002 is er al een verordening vastgesteld, genaamd Subsidieverordening
verhuiskostenvergoeding ouderen 2002. Doel van deze verhuiskostenvergoeding ouderen is
ouderen te stimuleren om te verhuizen naar meer passende, kleinere woningen waarbij een
eengezinswoning wordt achtergelaten. De stimulans bestaat uit het uitkeren van een
vergoeding van in totaal f 2.268,90,-. De gemeente draagt volgens deze verordening per
verhuizing f 1.134,45 bij. Ook de corporatie draagt f 1.134,45 bij per verhuizing.
Ouderen van boven de 60 jaar die van een eengezinswoning (sociale huur) verhuizen naar een
ouderenwoning (sociale huurwoning met maximaal 3 kamers) kunnen de
ve|uiskostenvergoeding aanvragen.
Voorgesteld wordt om een aantal zaken ten
opzichte van de verordening in 2002 te veranderen:
- De lijst ouderenwoningen te actualiseren en hier dus ook o.a. de woningen op
Meidoomeiland aan toe te voegen;
De Ieeqijdsgrens voor een verhuiskostenvergoeding te veranderen van 60 jaar naar 65
jaar, aangezien ouderen tegenwoordig veel Ianger fit en gezond blijven;
- De verhuiskostenvergoeding van f 2.268,90,- te verlagen naar f 1.500,- (f 750,- te
betalen door de gemeente Weesp en f 750,- door De Woningbouw) met het oog op de
toekomstige bezuinigingsopgaven. Het bedrag van de vergoeding blijft nog steeds een
substantieel bedrag dat als stimulans kan werken om de stap te zetten naar een
ouderenwoning.
Alternatieven voor oplossing en advies college
U kunt er ook voor kiezen om de aanpassingen niet te doen. Dit betekent dan alleen wel dat we
de nieuwe woningen van het Meidoorneiland niet aan de Iijst ouderenwoningen kunnen
toevoegen en de verordening verder ook niet kunnen actualiseren.
Een ander altematief is het intrekken van de oude verordening en geen nieuwe vaststellen.
Consequentie hiervan is echter dat ouderen op deze manier dan niet meer worden
gestimule'erd om door te stromen van een eengezinswoning naar een ouderenwoning. Dit zal
de doorstroming nog meer doen afnemen.
Financiële paragraaf
In 2010 zijn er 11 aanvragen gedaan voor vemuiskostenvergoeding ouderen en in 2011 zijn er
17 aanvragen binnengekomen. Gebaseerd op de voorgaande jaren wordt u geadviseerd een
subsidieplafond van jaarlijks f 15.000,- vast te stellen. Hierdoor kunnen jaarlijks maximaal 20
ouderen een ve|uiskostenvergoeding ontvangen. Voor de Iaatste helft van 2012 wordt dan
f 7.500 - gerese|eerd in de begroting.
!
De wonlngen op Meidoorneiland vallen alle 54 onder de definitie van ouderenwoning. Deze
woningen worden begin 2013 in één keer allemaal opgeleverd en bewoond. Dit zou ervoor
kunnen zorgen dat er in 2013 meer aanvragen voor verhuiskostenvergoeding ouderen
binnenkomen dan normaal. Vanwege deze bijzondere omstandigheden wordt u geadviseerd
voor 2013 een uiàondering te maken op hetjaarlijkse subsidieplafond van f 15.000,- en deze
alleen voor 2013 vast te stellen op f 40.000,-.
Dit subsidieplafond moet worden opgenomen in de begroting van 2013.
De verhuiskostenvergoeding ouderen wordt betaald vanuit de Wmo-ui|oeringskosten.
Uitvoering
Een aanvraag voor verhuiskostenvergoeding ouderen moet via een aanvraagfo|ulier
ingediend worden. De aanvraag moet binnen 2 maanden na ingangsdatum van het nieuwe
huurcontract worden ingediend.
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Procedure
Procedure Veran-oœdeli'k
Verstrekken aanvraa formulier De Wonin bouw
Ontvan en aanvraa formulier De Wonin bouw
te Toetsin aanvraa De Wonin bouw
Doorsturen aanvraagfo|ulier naar Gemeente met De Woningbouw
advies van de Wonin bouw
2* Toetsin aanvraa Gemeente Wees
Advies door even aan De Wonin bouw Gemeente Wees
Indien van toepassing, opdracht geven voor uitbetalen Gemeente Weesp
subsidie aan De Wonin bouw
Uitbetalen totaal subsidiebedra aan aanvra er De Wonin bouw
Communi|tie en publi|tie
Ondanks het feit dat deze verhuiskostenvergoeding voor ouderen niet nieuw is, kunnen we door
deze aanpassingen wel opnieuw dit instrument om de doorstroming te bevorderen extra
promoten. Dan kan de vergoeding nog meer als stimulans werken voor ouderen om de stap te
zetten van een eengezinswoning naar een ouderenwoning. Nu zijn wellicht niet alle ouderen
van 6sjaar en ouder van deze vergoeding op de hoogte.
Een concept pe|bericht is daadoe bijgevoegd.
Publiœtie van de verordening zal op de gebruikelijke wijze in het WeesperNieuws geschieden,
evenals terinzagelegging in het info|atieœnt|m en publicatie op de website van de
gemeente.
Bijlagen
Meegestuurd:
Ter inzage gelegd:
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Raadsbesluit
Onde|erp: Verordening verhuiskostenvergoeding ouderen 2012
Behoort bij het raadsvoorstel met registratienummer Z.21074/D.222
De raad van de gemeente Weesp;
Gelezen het voorstel van het college van B&W van 15 mei 2012,
BESLUIT:
1.
De Subsidieverordening verhuiskostenvergoeding ouderen 2012 vast te stellen, met dien
verstande dat in artikel 1 de leeftld van osjaar wordt teruggebracht naar 6ojaar en dat de
door de gemeente te verstrekken snanciële vergoeding in bllage 2 wordt opgehoogd tot
C 1000,2. Deze verordening acht dagen na publicatie in werking te Iaten treden;
3. De Subsidieverordening verhuiskostenvergoeding ouderen 2002 in te trekken met
ingang van de dag waarop de Subsidieverordening verhuiskostenvergoeding ouderen
2012 in werking treedt;
4. Een jaarlijks subsidieplafond van . , é- 20.000,- vast te stellen;
5. Voor 2013 het subsidieplafond eenmalig vast te stellen op f 40.000,- en dit bedrag op
te nemen in de begroting voor 2013.
Subsidieverordenina verhuiskostenvero-dino ouderen 2012
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
- huu|oning: een woning die gehuurd wordt van een woningcorporatie of
een als zodanig een toegelaten instelling,'
ouderenwoning: de huu|oning, met maximaal drie kamers (inclusief
woonkamer), die op een door Burgemeester en Wethouders vast te
stellen lijst als zodanig is aangewezen (bijlage 1), dan wel buiten Weesp
de woning die aan voorgaande criteria voldoet en door de beherende
woningcorporatie of toegelaten instelling als ouderenwoning wordt
aangewezen',
- eengezinswoning: huu|oning, oorspronkelijk gebouwd met minimaal drie
slaapkamers, grondgebonden en geen deel uitmakend van een
appadementencomplex of |atgebouw',
- ouderetn): mensen die op het moment van de aanvraag van een
vergoeding de Ieeftijd van 60 jaar hebben bereikt (bij gehuwd dan wel
ongehuwd samenwonenden geldt het Iee|ijdsvereiste van 6sjaar voor
één van de padners).
Bij verhuizing van ouderen van een eengezinswoning naar een ouderenwoning
verstrekt de gemeente de aanvrager een subsidie overeenkomstig bijlage 2.
Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag van subsidie voor
verhuiskosten conform het gestelde in deze verordening door vaststelling van de
toe te kennen subsidie.
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Aanvragen voor subsidie bij verhuizing naar een ouderenwoning worden door de
gemeente in behandeling genomen, nadat het huurovereenkomst voor de
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ouderenwoning is getekend en de huur voor de te verlaten woning schriqelijk is
opgezegd. De aanvraag moet binnen twee maanden na ondedekening van de
huurovereenkomst voor de ouderenwoning bij de gemeente worden ingediend.
De ontvanger van subsidie voor verhuizing naar een ouderenwoning is vemlicht
deze verhuizing te doen plaatsvinden. Mocht, door omstandigheden, de
verhuizing niet plaatsvinden of hebben plaatsgevonden, dan is de ontvanger
gehouden de van de gemeente ontvangen subsidie terug te betalen.
Indien op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een
vergoeding voor verhuizing wordt toegekend aan een oudere op basis van
medische indicatie, vult de gemeente deze gedeeltelijk aan, waarbij de helft van
de vergoeding, ontvangen op grond van de Wmo, en de financiële aanvulling
daarop van de gemeente uit zal komen op het bedrag vermeld in bijlage 2.
Adikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Jaarlijks stelt de gemeenteraad bij haar begroting een bedrag vast, het
subsidieplafond, dat het daaropvolgende jaar beschikbaar zal zijn voor de te
verstrekken subsidie op grond van deze verordening.
Burgemeester en Wethouders hebben de bevoegdheid om de Iijst van
ouderenwoningen alsmede de vergoeding voor verhuiskosten (zoals opgenomen
in bijlage 1 resp. bijlage 2) op grond van deze verordening aan te passen.
Deze verordening kan worden aangehaald als:
verhuiskostenvergœding ouderen 2012.
Artikel 8
Artikel 9
Subsidieverordening
Niet vastgesteld in de openbare vergadering van 21 juni 2012 vanwege het staken der
stemmen A 2012/ 30.
In de raadsvergadering van september zal A 2012/ 30 opnieuw in stemming worden gebracht.
Unaniem geamendeerd vastgesteld in de openbare vergadering van 13 september 2012,
De raad''v ornoemd,
'
q
/' .
Mw û af e Ho elin
riffie) j o itter
g
r;
)
) ...-1!
of
A ementen:
A 2012/ 29, PvdA, wordt met 5 stemmen voor en 9 stemmen tegen verworpen
A 2012/ 30, GroenLinks, met 7 stemmen voor en 7 stemmen tegen staken de stemmen.
A 2012/ 30, GroenLinks, met 10 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen
(raadsve|adering 13 september 2012, in |venstaand besluit en in de bllage velwe|l)
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AMENDEMENT A 2012/ 29
Openbare vergadering van de raad van de gemeente Weesp d.d. 21 juni 2012,
bij agendapunt 9.5. S'Subsidieverordening verhuisvergoeding ouderen 2012''
(Z.21074/9.222)
Ondergetekendeln) stellen de volgende wijziging voor:
Het voorgestelde besluit:
a. beslispunt 1: de Subsidieverordening verhuiskostenvergoeding ouderen 2012 vast te
stellen, met dien verstande dat in artikel 1 de Ieeftijd van 6sjaar wordt teruggebracht
naar 60 jaar.
b. beslispunt 1: de Subsidieverordening verhuiskostenvergoeding ouderen 2012 vast te
stellen, met dien verstande dat de door de gemeente te verstrekken financiële
vergoeding in bijlage 2 wordt opgehoogd tot f 1.135,45
c. beslispunt 4 te Iaten vervalle
d. beslispunt 5 te Iaten vervalle .
ë
Indienerls): Ron de Boer (PvdA), Ad yan Gemert (WSP)
-'
.- 4
Handtekeq .
. . . .. .
,, '''
$
Toelichting:
Mondeling voor zo ver al niet in commissie Welzijn is gebeurd..
- r .. y o fz-.w.e- a Q.zMx krerxc'-e d,'v
Besluit: t%12.,4 S te V-n-eu-ca WOG '
Raadsvergadering d.d. 21 juni 2012
mw Walrave,
iffieè'
0r,
. t.
.' ,||
;
j'
. Se ng,
or t r
/
/
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AMENDEMENT A 2012/ 30
Openbare vergadering van de raad van de gemeente Weesp d.d. 21 juni 2012,
bij agendapunt 9.5. Subsidieverordening verhuiskostenvergoeding oùderen 2012
(Z.21074/D.222)
Ondergetekendetn) stellen de volgende wijziging voor:
In het voorgesteld besluit:
a. beslispunt 1 : de Subsidieverordening verhuiskostenvergoeding ouderen 2012 vast
te stellen, met dien verstande dat in artikel 1 de leeftijd van 65 jaar wordt
teruggebracht naar 60 jaar.
b. beslispunt 1 : de Subsidieverordening verhuiskostenvergoeding ouderen 2012 vast
te stellen, met dien verstande dat de door de gemeente te verstrekken financiële
vergoeding in bijlage 2 wordt opgehoogd tot f 1000,-.
c. beslispunt 4 wijzigen in: Een jaarlijks subsidieplafond van f 20.000,- vast te stellen;
Indiener: M. Van Dorth (GroenLi
Handtekening:
Toelichting:
De voorgestelde wijzigingen in het voorstel zijn voornamelijk gebaseerd op versoberen van
de oude regeling.
De wijziging in het amendement doet meer recht aan de doelstelling 'doorstroming sociale
woningbouw'' en is niet direct gekoppeld aan het doen verhuizen van ouderen.
. r..ti.: ? s w.pvueox.x v'ooc ù?.v a s .l,T..'wwu - k--rtr.,v sl cùtaa-.- .4... s.li-ww-,.
Besluit.
Raadsve ring d.d. 21 juni 2012 Z
mw. M. Walrave, B.
griffier voorzitter
it 1 ïwz.t ZO ékûwwevxiw voof- e..v y ajz.evyx| 4|.
|esîw
Te-.
. $. r o j ?.a
ù|œclsw--o œslv a, l s sxp 4...
'j
.r x xtcxu.-ë l yuœà u . aocs er,n ez
tvtko A
te d (ftœ.r- 7 uoocwvtter .
).
i
Krt-yo|owx
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Bijlage 1 Lijst ouderenwoningen
Ouderenwoningen als bedoeld in adikel 1 van de Subsidieverordening
Verhuiskostenvergoeing ouderen
Adres Huisnummers
Achterherengracht 22 om 44
Begijnepolde|eg 71
Blauwschildershof 4, 12, 20, 40, 46, 15, 27, 33, 39
Brouwershof 13, 29, 47
C.J. van Houtenlaan IN, IP, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX,IZ
Herenstraat 28 t/m 30
124 t/m 130
224 t/m 230
328 t/m 330
H. de Grootlaan 31 t/m 234
Ingelandenstraat 101 t/m 831
Julianastraat 1 t/m 9, 14 om 20
101 t/m 109, 114 om 220
201 t/m 209, 214 t/m 220
Kastanjelaan 65 om 95
Korendragershof 1, 6, 13
Kos|erlorenstraat 853 t/m 895
Koskerlorenstraat 933 t/m 955
KI. Listingsteeg 2 om 52
Kuyperlaan 2 t/m 16
102 om 118
202 om 218
Mouterspad 12, 72
N. Mandelahof 1 |m 5. 6 t/m 10
Reguliershof 2
Tussen de Grachten 1 t/m 21, 23 t/m 33
101 t/m 121, 123 t/m 131
201 t/m 221, 223 om 231
301 om 31 1 , 327 om 331
De Vennen 2, 16, 18, 48, 50, 80, 82, 96
Winteduin 1 om 20
101 t/m 120
201 om 220
Meidoorneiland 1 om 12
101 t/m 113
201 t/m 213
301 t/m 310
401 t/m 406
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Persbericht Actualisatie verhuiskostenvergoeding ouderen (Concept)
Vele ouderen wonen met hun partner of alleen in een eengezinswoning. Tegelijkertijd zijn er vele gezinnen met kinderen die op zoek zijn naar een (sociale huur) eengezinswoning, die maar weinig vrijkomen.
De gemeente verschaft sinds 2002 een verhuiskostenvergoeding aan ouderen die van een
eengezinswoning ( sociale huur, grondgebonden, minimaal 3 slaapkamers) naar een
ouderenwoning (maximaal 2 slaapkamers) verhuizen.
ln de gemeenteraadsvergadering van 21 juni 2012 is de Subsidieverordening
verhuiskostenvergoeding ouderen 2012 vastgesteld. Dit is een geactualiseerde versie van de
verordening uit 2002. De lijst met ouderenwoningen, waarvoor deze vergoeding geldt, is aangevuld met o.a. de sociale nieuwbouwwoningen op het Meidoorneiland. Daarnaast is
vanwege het feit dat ouderen steeds langer ¿t en gezond blijven, de leeftijdsgrens verhoogd naar 65 jaar. Ook is de verhuiskostenvergoeding vanwege bezuinigingsopgaven verlaagd naar ë 1.500,- ( waarvan ê 750,- te betalen door de gemeente en ê 750,- door De Woningbouw).
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Bijlage 2 Geldelijke verg|ding voor verhuiskosten
De door de gemeente te verstrekken |nanciële vergoeding voor ve|uiskosten be, aagt
f 1000,-. Bij aanvulling van de vergoeding die voor de verhuiskosten ontvangen 4 a worden via
de Wet maatschappelijke on|ikkeling zal de totaal door ouderetn) te onhangen,'v rgoeding
van gemeentewege uitkomen op f 1000,-. '
i
.
l 1.
$
t',
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Peçsbeçéc%t hctua||sat|e MeçhukskostenMeç|oed|n| oudeœn (Coocepù
Me|e oudereo woïàeo (ne| ïtun partoer of a||eeïà zo eeo eeogez|oswoo|on. Wege|èjèenijd zéo er
Me|e gez|noeo wet kbodereo die op zoeè zkjïà naar een çsocka|e tjvuù eeogezkoswonbog, dbe ïnaar
weiïàkg Mdjèoweo.
De geween|e Mersctàa| s|çàds 2û|2 eeo Merhvèsèos|enuengoedkog aao ovdereïà dke Maïà eeo
eeogezèoswonko| ç socka|e tàvïlr, gçoodneboodeo, ïn|oiwaa| 3 s|aapèaweçsj naaç een
oudeçeowoo|og çwaxéwaa| 2 s|aapèawersj uenhukze|.
|ï? de geweenLeçaadsueçgaderéog uao 23 jvob 2Q32 is de Subskd|eueçordeobog
Merhv|sèosteovergoed|on oudereo 2Q12 vastgesLe|d. 0% is eeo geac|va||seende uersie Mao de
Meçoçden|og Llèt 2*2. De |ijsb we| ovdereowoo|ogeo, waawoor deze Meçnoedko| ge|d|, is
aangeuu|d çnet o.a. de soöa|e okeuwboïj|onkogeo op tàe| |e|dooroeb|and. Baawaas| is
Maowege tjet fe|| dat ouderen steeds |aïàge? % en gezond Y|kjuen, de |ee|kjdsgrens veçtjoogd
oaar 6sjaar. Ooè is de uerhv|sèosteoveçgoedkog uanwege bezvèokgkogsopgaveo ueeaagd naar
e 3 .5*,- f waawaïà q 75|,- te tte|a|eïà door de geïneeoLe en | 75|,- door De Woo|ogbouwj.
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