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   Meer dan kwart van onze ouderen kan geen geschikte (levensloopbestendige) seniorenhuurwoning vinden. 
 

De woonmarkt: 
Het is al jaren bekend, onze woningmarkt zit muurvast en dit heeft grote gevolgen voor jong en oud. De directe 

gevolgen zijn, dat mensen op leeftijd langer in hun huurwoning moeten verblijven terwijl men graag kleiner wil gaan 

wonen. Ouderen willen niet alleen kleiner gaan wonen maar liefst een huurwoning intrekken welke 

levensloopbestendig is en de ouderen zekerheid biedt voor zijn/haar toekomst als het om het woongenot gaat. De 

woonmarkt staat op een gespannen voet met de wensen en behoeftes welke de samenleving heeft. Doordat ouderen 

geen geschikte huurwoning kunnen vinden blijven ze (onnodig) lang in hun huurwoning en stagneren daarmee de 

doorstroming van de woonmarkt. Als gevolg dat jongeren steeds moeilijker een huurwoning kunnen vinden en 

daardoor (gedwongen) aangewezen zijn op of langer thuis blijven wonen of na hun studie in de studentenwoning te 

blijven zitten. Daarmee stagneert ook de doorstroming van de studentenwoningen. 
 

Toewijzingsbeleid – oorzaak en gevolgen: 
Er zijn meerdere oorzaken dat de woningmarkt vast zit. De nieuwe toewijzingsregels van het Kabinet welke de 

wooncorporaties dienen te hanteren zijn voor minimaal 25% van de woningzoekende ouderen niet beschikbaar. 
De in het leven geroepen toewijzingsregels zijn vooral door de Overheid tot stand gekomen om te voorkomen dat zij 

veel huurtoeslag moeten gaan uitkeren aan mensen met een laag inkomen en hoger huur. Een logische gedachte maar 

de regels pakken verkeerd uit voor de ouderen. Sinds het begrip ‘passend toewijzen’ is ingevoerd verdween het 

woningaanbod als sneeuw voor de zon, dit alles blijkt uit de verhalen van senioren welke op zoek waren naar een 

gelijkvloerse woning. Het Kabinet is op de hoogte dat de nieuwe toewijzingsregels leiden tot problemen maar is niet 

bereid deze regels aan te passen. De landelijke Ouderenbond (ANBO) dringt er juist op aan dat de toewijzingsregels 

veel flexibeler moeten worden toegepast. Er zijn al niet veel passende huurwoningen voor ouderen met een 

laaginkomen maar door woning schaarste staan ook de ouderen met hoger inkomen en vermogen te dringen om in 

aanmerking te komen voor een passende huurwoning welke oorspronkelijk bedoeld waren voor ouderen met een 

smalle beurs. We hebben nog eens niet gesproken over het beschikbaar zijn van zorgwoningen waar ouderen 

zelfstandig in kunnen wonen aangrenzend aan een wooncomplex waar intensieve zorg voor handen is. 
 

Belang van participatie om toekomstig bestendige zekerheden te hebben rondom zorg- en hulpverlening: 
Gelet op de participatiesamenleving waar de landelijke politiek haar mond zo vol van heeft, is het voor de ouderen o 

zo belangrijk dat zij een passende huurwoning kunnen vinden in hun eigen leefomgeving. Juist die leefomgeving is 

zo belangrijk voor ouderen daar zij hier vaak hun familie en vrienden hebben wonen en het familiair en sociaal 

contact graag in stand willen houden, wat zeer begrijpelijk is. Ook al met het gegeven dat bij het ouder worden, in 

veel gevallen de gezondheid, de mate van zelfstandigheid en mobiliteit, onder druk kan komen te staan en ouderen 

afhankelijker gaan worden van zorg en hulp. De reguliere zorg en hulpverlening wordt door het Kabinet steeds meer 

uitgekleed en op het bordje van de burgers gelegd. Er is wel degelijk sprake van een bezuiniging die vooral de 

kwetsbare het hardst zullen raken. De burgers moeten meer omkijken naar elkaar. Dat kan inhouden dat we straks een 

samenleving gaan krijgen dat ouderen grotendeels voor zorg en hulpverlening moeten terugvallen op hun kinderen, 

familie of bekenden. Dan is het niet vreemd, wetende dat die periode kan aanbreken, dat men in de bekende 

woonomgeving wil blijven wonen. Omdat de kinderen, familie en bekenden ook woonachtig zijn en als het nodig zij 

gevraagd kunnen worden om de noodzakelijke zorg en hulp te willen verlenen. 
 
Het regeringsbeleid van de afgelopen 15 jaar heeft dit veroorzaakt, de ouderen zijn thans de dupe en hoe verder 
Het wordt tijd dat de Politiek gaat ingrijpen. Men heeft als Politiek te lang op hun handen gezeten. Daar ook zij niet 

wereldvreemd zijn en de afgelopen 15 jaar maar al te goed op de hoogte waren welke gevolgen dit beleid op termijn 

zou hebben. Jarenlang wordt vanuit de Regeringen gesproken over de vergrijzing, jarenlang maakt men zich zorgen 

over arbeidskrachten ten gevolge van grote groepen ouderen die het arbeidsproces verlaten en gaan genieten van hun 

welverdiende pensioen. Men wist wat men te wachten stond, men keek ernaar, af en toe riep men wat in het 

luchtledige maar zelden kwam de Politiek tot inkeer en inzichten om de woningmarkt uit het slop te halen. Nu zitten 

we als samenleving met een probleem opgezadeld waarvan niet duidelijk is hoelang deze ellende nog kan duren. Wie 

zijn de dupe van dit wanbeleid, de ouderen. De mensen die veelal 40 jaar een grote bijdrage hebben geleverd aan de 
welvaart van ons land en deze mensen worden nu in der steek gelaten. 
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