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Geachte heren wethouders, 

 

Mede naar aanleiding van het ingediende agenderingsvoorstel van mw. Engbers in 

de raadscommissievergadering van 9 januari jl., willen wij in deze brief uitleggen 

wat momenteel de knelpunten zijn in het huisvestingsbeleid voor mensen met een 

lichamelijke beperking. 

Om de knelpunten op te lossen stellen wij een vereenvoudigd beleid voor t.a.v. 

deze groep woningzoekenden, dat meer recht doet aan de eigen 

verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid van mensen met een lichamelijke 

beperking. 

 

Volgens de gemeentelijke termijnagenda wordt het huidige huisvestingbeleid in 

maart geëvalueerd en geactualiseerd. Wij verzoeken u onze voorstellen daarbij 

serieus in overweging te nemen. 

 

Allereerst geven wij aan hoe het huidige woningtoewijzingbeleid en 

woonvoorzieningenbeleid er uit ziet. Vervolgens geven wij de knelpunten daarbij 

aan en doen wij voorstellen ter verbetering.  
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Huidige situatie  

 

Het huidige woningtoewijzingbeleid en woonvoorzieningenbeleid voor mensen met 

lichamelijke beperkingen is als volgt. 

 

Indien de bewoner door zijn/haar beperkingen belemmerd wordt in het normale 

gebruik van de huidige woning, zijn er vier mogelijkheden: 

1. Er is geen andere geschikte woning1 op korte termijn beschikbaar, of er zijn 

andere belangrijke factoren die een rol spelen2, zoals aanwezigheid van 

mantelzorg of een hecht sociaal netwerk. In dat geval kan de cliënt in 

aanmerking komen voor het aanpassen van de huidige woning tot een 

bedrag van 45.000 euro. 

2. er is wel een andere geschikte woning beschikbaar, maar de cliënt wil niet 

verhuizen en de huidige woning kan geschikt gemaakt worden door middel 

van aanpassingen tot een bedrag van 7000 euro. In dat geval wordt de 

huidige woning aangepast.  

3. de woningaanpassing is duurder dan 7000 euro en er is op korte termijn 

een geschikte woning beschikbaar. In dat geval geldt het primaat van 

verhuizen en krijgt de cliënt een verhuiskostenvergoeding van 2700 euro en 

evt. een vergoeding van kleine aanpassingen, mits de cliënt verhuist naar 

een woning die voldoet aan bepaalde, vooraf gestelde eisen. De cliënt krijgt 

voorrang bij de woningtoewijzing door de woningcorporatie middels 

toekenning van een medische urgentie.  

4. de huidige woning is technisch niet aan te passen en er is ook geen 

geschikte woning op korte termijn beschikbaar. De cliënt wordt geplaatst op 

de wachtlijst van de Werkgroep Aangepaste Huisvesting en komt in 

aanmerking voor een verhuiskostenvergoeding en vergoeding van 

aanpassingen. 

 

Ad 3. De cliënt gaat zelf op zoek naar een geschikte woning in het gepubliceerde 

woningaanbod. De woning moet voldoen aan de vooraf gestelde eisen. 

Indien de cliënt niet in staat is om zelf te zoeken, krijgt hij/zij eenmaal een 

passende woning aangeboden door de corporatie. Weigert hij/zij deze, dan 

vervalt de urgentie. 

 

Ad 4.  De Werkgroep Aangepaste Huisvesting bestaat uit o.a. het 

bureau Wvg van de gemeente, afdeling planuitwerking, de 

woningcorporaties, en de ouderenadviseur. De WAH gaat op zoek naar een 

geschikte woning en wijst deze toe aan degenen die op hun lijst staan.  

Een cliënt uit de WAH kan ook zelf naar een woning zoeken gedurende het 

eerste jaar. In het tweede jaar krijgt hij/zij tweemaal een woning 

                                           
1 In de Toelichting op de Wvg verordening wordt onder een geschikte woning verstaan: een woning 

die met betrekkelijk lage investeringen volledig aangepast kan worden. 

 
2 Zie pagina 68 van het Wvg verstrekkingenboek 
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aangeboden door de WAH. Als beide woningen worden geweigerd, dan 

wordt men uit de WAH gehaald en vervalt ook de urgentie. 

 

 

Knelpunten 

 

Voor mensen uit bovenstaande categorieën 3 en 4 is het heel moeilijk om zelf een 

geschikte woning te vinden, omdat er geen toegankelijk, transparant overzicht is 

van alle beschikbare woningen.  

Niet-schaarse woningen, zoals gelijkvloerse woningen met een obstakelvrije 

doucheruimte, worden met de rest van het woningaanbod gepubliceerd in de 

Goudse Post en op Woningnet. Het vinden van een geschikte woning wordt echter 

bemoeilijkt omdat de beschrijving van de gepubliceerde woningen zeer summier is 

en men er niet uit kan opmaken of de woning voldoet aan bepaalde vereisten, 

zoals bepaalde aanpassingen.   

Schaarse woningen, zoals rolstoelgeschikte woningen voor jonge mensen of 

gezinnen, worden niet gepubliceerd in het woningaanbod maar deze worden 

toegewezen door de WAH aan de mensen die op hun lijst staan.  

Voor seniorenwoningen gelden weer aparte wachtlijsten. 

Al met al een ondoorzichtig en gesegmenteerd woningaanbod. 

 

Een tweede knelpunt ligt in het feit dat men alleen kan reageren op woningen die 

redelijk eenvoudig aan te passen zijn, omdat de gemeente dure aanpassingen in 

dat geval niet vergoedt. Aangezien eenvoudig aan te passen woningen in sommige 

wijken van Gouda heel schaars zijn,  is de keuze voor mensen met een beperking 

beperkt tot bepaalde wijken.  

 

Ten derde krijgen mensen met een medische urgentie een zoekprofiel mee. Daar 

staat alleen het type woning in. Er wordt geen rekening gehouden met het sociale 

netwerk en de woonomgevingswensen. Als men na een jaar nog geen woning 

gevonden heeft, vervalt de urgentie. Daardoor zijn mensen soms gedwongen om 

naar een buurt te verhuizen waar men niet wil wonen, omdat men daar 

bijvoorbeeld geen sociaal netwerk heeft.  

 

Als mensen op eigen initiatief dan toch een woning hebben gevonden waarin het 

technisch mogelijk is om aanpassingen te realiseren, hebben zij eerst 

toestemming nodig van de gemeente voordat zij het huurcontract kunnen 

tekenen, anders verliezen zij hun recht op vergoeding van aanpassingen en/of een 

verhuiskostenvergoeding. Vaak moet de cliënt heel snel beslissen, maar de 

gemeente heeft enige tijd nodig (maximaal 8 weken) om onderzoek te laten 

verrichten naar de aangeboden woning en een besluit te nemen. Hierdoor is de 

kans groot dat de cliënt de woning aan zich voorbij moet laten gaan. 
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Oplossingen 

 

De Adviesraad is van mening dat woningzoekenden met een lichamelijke 

beperking dezelfde mogelijkheden zouden moeten hebben als iedere andere 

woningzoekende om een voor hen geschikte woning te vinden. Om de kansen op 

het daadwerkelijk vinden van een geschikte woning te verbeteren, zou het 

woningaanpassingsbeleid binnen bepaalde grenzen verruimd moeten worden.  

Mensen met een lichamelijke beperking willen op eigen kracht en initiatief een 

woning kunnen vinden, en niet afhankelijk zijn van instanties zoals bureau Wvg en 

de Werkgroep Aangepaste Huisvesting, die allerlei regels en lijsten hanteren die 

voor woningzoekenden volkomen ondoorzichtig zijn. Mensen met een beperking 

ervaren dit als betuttelend en alles behalve transparant. Bovendien is de 

effectiviteit van al die regelingen en lijsten niet duidelijk. Men staat soms jaren op 

de wachtlijst van de WAH, zonder resultaat. Alle categorieën woningen dienen 

daarom via het reguliere systeem te worden aangeboden en toegewezen. Wij 

willen daarbij wel benadrukken dat het altijd mogelijk moet zijn dat mensen 

bemiddeld worden indien zij dit zelf wensen. 

 

Om mensen met lichamelijke beperkingen betere kansen te geven op het vinden 

van een geschikte woning en hen dezelfde mogelijkheden te bieden als andere 

woningzoekenden, zijn de volgende maatregelen nodig: 

 

1. Transparantie in zowel het aanbod als de woningtoewijzing. Alle aparte 

wachtlijsten, regelingen, voorrangssituaties, aparte woonvormen etc. 

moeten gelinkt worden aan de site van Woningnet, zodat het gehele aanbod 

met alle afwijkingen, alternatieven, etc. inzichtelijk is voor alle 

woningzoekenden. 

 

2. Ten behoeve van de transparantie dient er een overzicht te komen van alle 

aangepaste en aanpasbare (= levensloopbestendige) woningen in Gouda, 

waar deze zijn en over welke aanpassingen deze woningen beschikken. Dit 

is ook een van de eisen die geformuleerd staat in het landelijke Wvg-

protocol van de VNG en het ministerie. Dit overzicht is er niet in Gouda, 

maar om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen is het van groot belang 

dat dit overzicht er zo snel mogelijk komt.  

 

3. De aangepaste woningen en aanpasbare woningen moeten een aparte 

categorie vormen binnen het reguliere aanbod, zodat op de website van 

Woningnet in één oogopslag duidelijk te zien is welke woningen aangepast 

en aanpasbaar zijn. Bij de omschrijving van die woning moet duidelijk zijn 

om welke aanpassingen het gaat. In de huidige woningadvertenties is niet 

duidelijk of woningen geschikt zijn voor mensen met een beperking. Er 

moet duidelijk worden aangegeven of woningen rolstoel- of 

rollatordoorgankelijk of levensloopbestendig zijn e.d., aansluitend bij de 

categorieën uit de visie op levensloopbestendig Gouda en het Wvg 

verstrekkingenboek. 

 De gemeente heeft hierin een taak als regisseur.  
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4. Indien mensen een medische urgentie hebben gekregen, dient in het 

zoekprofiel  rekening gehouden te worden met het sociale netwerk en de 

woonomgevingswensen van de woningzoekende. 

 

5. Woningzoekenden met een beperking schrijven zelf in op een woning. Dit 

kan een geheel of gedeeltelijk aangepaste woning zijn, of een niet 

aangepaste woning die technisch adequaat aan te passen is. De gemeente 

bepaalt vervolgens of zij de aanpassingen geheel of gedeeltelijk vergoedt. 

Factoren die hierbij in elk geval meegewogen moeten worden zijn de 

schaarste van de benodigde en gewenste woning, specifieke 

woonomgevingswensen, en de aanwezigheid van een sociaal netwerk of 

mantelzorg in de betreffende buurt.  

 

6. Indien de gemeente enige weken de tijd nodig heeft om onderzoek te laten 

verrichten naar de woning, wordt dit door de gemeente afgestemd met de 

woningeigenaar en moet het mogelijk zijn dat de woning zolang wordt 

vastgehouden. De gemeente dient de woningeigenaar te compenseren voor 

gederfde huurinkomsten indien de woning als gevolg van het onderzoek 

langer dan een maand leeg staat.  

 

7. Om te waarborgen dat aangepaste en aanpasbare woningen behouden 

blijven voor de doelgroep, mogen alleen woningzoekenden met een bepaald 

zoekprofiel reageren op de categorie aangepaste en aanpasbare woningen. 

Dit wordt in de woningadvertenties vermeld.  Dit laat onverlet dat mensen 

met een beperking op elke aangeboden woning kunnen inschrijven. 

 

 

Wij hopen dat u onze voorstellen zult betrekken bij de op handen zijnde evaluatie 

en actualisatie van het huisvestingsbeleid. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking, 

namens deze, 

 

 

 

drs. C.M. Weller-Steijn 

secretaris 

 

 

 

 

C.c. Mw. I. Vermeulen 


