
Rekenkamercommissie gemeente Bloemendaal                                                            

Aan de raad van de gemeente Bloemendaal 

Bloemendaalseweg 158 

2051GJ Overveen 

                  Overveen, 19 november 2010 

 

Betreft: rapportage evaluatieonderzoek ‘Huisvestingsbeleid voor Ouderen’. 

Geachte raad, 

In 2010 heeft de rekenkamercommissie twee evaluatieonderzoeken gedaan naar reeds eerder 

verschenen rapporten van de rekenkamercommissie. Het doel van de evaluatieonderzoeken is te 

onderzoeken in hoeverre er door het college uitvoering is gegeven aan de door de raad 

overgenomen aanbevelingen. 

De rapportage van het evaluatieonderzoek naar het in 2005 uitgebrachte rapport 

‘Huisvestingsbeleid voor Ouderen’ is gedaan in de vorm van een memo. Dit vanwege de beperkte 

omvang, welke samenhangt met de, nog niet voor de rekenkamer inzichtelijke, concept woonvisie 

welke in voorbereiding is. Op de memo is ambtelijk en bestuurlijk hoor en wederhoor toegepast. 

De bestuurlijke reactie op de memo is door de rekenkamercommissie als positief en ervaren en 

onderschrijft onze bevindingen. Wel bevelen we de raad aan om in samenspraak met het college 

een termijn te koppelen aan het verschijnen van de woonvisie. De bestuurlijke reactie vormt een 

integraal onderdeel van het rapport en treft u als zodanig bij het rapport aan.  

Hierbij biedt de rekenkamercommissie u de rapportage aan van de evaluatie “Huisvestingsbeleid 

voor Ouderen”. Hiermee is het rapport formeel openbaar.  

Conform artikel 3.3 lid 10 van de Verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie 

Bloemendaal is het de bedoeling dat de memo zo spoedig mogelijk door de raad behandeld wordt 

in een aan het onderwerp gerelateerde commissie. De rekenkamercommissie is gaarne bereid om 

in de commissievergadering een toelichting te geven. 

Met vriendelijke groet, 

                   

Dhr. drs. K. Dijk                 Mw. drs. E.J. de Vries 

Voorzitter       Secretaris 

 

Kopie: Aan het college van burgemeester en wethouders  
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Rekenkamercommissie gemeente Bloemendaal                   

 

 
Evaluatie onderzoek Huisvestingsbeleid voor Ouderen 

 

 

Overveen, 30 september 2010  

 

 

Aanleiding 

In het onderzoeksprogramma voor 2010 heeft de rekenkamercommissie (hierna te noemen 

rekenkamer) aangegeven in het verleden verrichte onderzoeken te evalueren, met name voor 

wat betreft de invloed van de daarin geformuleerde aanbevelingen op het gemeentelijk beleid. 

Een van deze evaluaties richt zich op het in 2005 door de rekenkamer verricht onderzoek  

“Huisvestingsbeleid voor Ouderen”. Dit onderzoek is in 2005 uitgevoerd en het 

onderzoeksverslag daarvan d.d. 9 november 2005 is in februari 2006 aan de raad aangeboden.  

Hierin  zijn de volgende zes beleidsaanbevelingen geformuleerd: 

 

1. het ontwikkelen van een totaalvisie hoe het tekort aan 500 a 600 voor ouderen geschikte 

woningen ( berekend door de provincie) in 2015 opgeheven wordt; 

2. onderzoek te doen naar de geschiktheid van particuliere woningen voor bewoning door 

ouderen zodat een goed beeld ontstaat van de problematiek; 

3. onderzoek te doen naar een doelmatige toepassing van de WVG; 

4. onderzoek te doen naar het toestaan van het vertikaal en horizontaal splitsen van 

woningen in de buurt van zorgcentra ten behoeve van ouderenhuisvesting; 

5. helder terugkoppelen naar organisaties die geadviseerd hebben wat met hun adviezen in 

de besluitvorming is gedaan vanuit de regierol, het uitdragen van beleid en vergroten 

van het draagvlak; 

6. in de zijlijn van het onderzoek kwam naar voren dat er in het veld zeer verschillend 

aangekeken wordt tegen de toekomstige thuiszorgmarkt. Wij bevelen het 

gemeentebestuur aan hier duidelijk de regierol op zich te nemen. 

 

 

Behandeling onderzoeksverslag van 9 november 2005 

Het onderzoeksverslag van 9 november 2005 is vervolgens besproken in de raadscommissie 

Samenleving op 30 maart 2006. Hierbij was geen lid van de rekenkamer aanwezig. 

Aan het eind van de bespreking wordt aan de wethouder de vraag gesteld of het college met de 

gevraagde visie komt en zo ja wanneer. 

“De heer Bruins Slot zegt dit toe. Hij is voornemens de visie te combineren met de over 

ongeveer een half jaar uit te brengen notitie volkshuisvesting.” 

Aan het eind van de bespreking worden de volgende samenvattende punten genoemd: 

- de commissie heeft er bij bespreking van rapporten van de rekenkamer graag een 

vertegenwoordiger van de rekenkamer bij; 

- de gemeentelijke visie volkshuisvesting wordt een actiepunt. 

- het rapport behoeft niet opnieuw in de raadsvergadering te worden besproken. 

 

In mei 2006 wordt het onderzoeksrapport als hamerstuk op de raadsagenda geagendeerd en 

aangenomen. 
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Uitvoering aanbevelingen door het college van burgemeester en wethouders (hierna: 

B&W) 

Op 23 januari 2007 wordt een notitie van B&W aangeboden aan de raad met als onderwerp 

“Aanbevelingen Rekenkamer Ouderenhuisvesting” 

In de aanleiding van deze notitie wordt gesteld dat het rapport zonder bespreking in een 

commissie (ten onrechte, zie hiervoor onder behandeling onderzoeksverslag van 9 november 

2005) door het presidium als hamerpunt voor de raadsvergadering van mei 2006 is 

geagendeerd. Daarmee zijn de aanbevelingen van de rekenkamer door de raad bekrachtigd en 

dienen dus door het college te worden uitgevoerd. 

Als gevolg daarvan is het college voornemens: 

- een totaalvisie op realisering ouderenhuisvesting mee te nemen bij de ontwikkeling van 

het volkshuisvestingsbeleid; 

- geen onderzoek te doen naar de geschiktheid van particuliere woningen;  

- overleg te voeren met de rekenkamer over een onderzoek naar de doelmatige 

toepassing van de WVG (Wet Voorzieningen Gehandicapten); 

- een onderzoek naar de mogelijkheid van splitsing van woningen in de buurt van 

zorgcentra mee te nemen bij de ontwikkeling van het volkshuisvestingsbeleid; 

- aanbeveling 5 over terugkoppeling naar adviseurs over te nemen; 

- aanbeveling 6 over oppakken regierol in thuiszorgmarkt voor wat betreft de 

huishoudelijke zorg over te nemen ( gebeurt via WMO = Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning); 

- omtrent bovenstaande het gevoelen van de raad in te winnen. 

 

Op basis van de brief van B&W van 23 januari 2007 kan geconcludeerd worden dat van de zes 

aanbevelingen er twee (aanbevelingen 1 en 4) worden doorverwezen naar het op te stellen 

volkshuisvestingsbeleid (woonvisie). Van twee andere aanbevelingen (aanbevelingen 5 en 6) 

wordt gesteld dat ze worden overgenomen en in praktijk gebracht. Dit acht de rekenkamer 

aannemelijk. 

Van de twee andere aanbevelingen (aanbevelingen 2 en 3) wordt voor aanbeveling 2 

aangegeven dat deze niet wordt overgenomen en voor aanbeveling 3 wordt aangegeven dat 

overleg gevoerd zal worden met de rekenkamercommissie.  

De gemeente heeft aangegeven dat dit overleg tot op heden niet heeft plaatsgevonden. 

In de raadsnotulen in de betreffende periode is geen informatie te vinden over de reactie van de 

raad op de voornemens van B&W in de brief van 23 januari 2007. Ook ontbreekt informatie of 

de aanbevelingen uit het onderzoek op een later tijdstip opnieuw anderszins aan de orde zijn 

gekomen. 

 

Nota volkshuisvestingsbeleid (woonvisie) 

Zoals eerder door de rekenkamer is aangegeven is in maart 2006 van B&W-zijde hierover 

opgemerkt dat een notitie volkshuisvesting in de herfst van 2006 gereed zal zijn. 

 

Verdere navraag over de ontwikkeling van het volkshuisvestingbeleid leverde de volgende 

informatie op. 

Eind 2006 is een eerste concept woonvisie 2007-2012 op papier gezet, waarin ook aandacht 

werd besteed aan de volkshuisvestelijke implicaties van vergrijzing. Dit concept is begin 2008 in 

de commissies Samenleving en Grondgebied besproken, waarbij is besloten de raad negatief te 

adviseren omdat het stuk niet breed en/of diep genoeg ging. Daarnaast werd de aanbeveling 

gedaan bij een volgend concept een brede raadpleging te laten plaatsvinden. 

Het daarop volgende concept is inderdaad aan belanghebbenden voorgelegd ter inspraak. 

Echter dit concept moest weer aangepast worden aan de fusie met de gemeente Bennebroek, 

die een eigen afwijkende woonvisie had.  

Het resultaat is dat de woonvisie waarover in maart 2006 gesproken is, waarin de twee 

aanbevelingen zouden worden uitgewerkt, tot op heden, nog steeds niet in de raad is besproken 

en vastgesteld. 
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Samenvatting uitkomst implementatie aanbevelingen onderzoek Huisvestingsbeleid 

voor Ouderen 

Samenvattend zijn de bevindingen van de rekenkamer de volgende: 

- in mei 2006 is het rapport van de rekenkamercommissie in de raad vastgesteld en zijn 

daarmee de aanbevelingen in de raad bekrachtigd; 

- op 23 januari 2007 wordt een notitie van B&W aan de raad aangeboden, waarin wordt 

gesteld hoe aan 5 van de 6 aanbevelingen uitvoering zal worden gegeven en dat 

hierover “het gevoelen van de raad zal worden ingewonnen”; 

o voor de aanbevelingen 1 en 4 wordt verwezen naar een op te stellen woonvisie 

die tot op heden niet verschenen is;  

o van de aanbevelingen 5 en 6 wordt gesteld dat ze in de praktijk gebracht 

worden; 

o van aanbeveling 3 wordt overleg met de rekenkamer aangekondigd, hetgeen tot 

op heden niet heeft plaatsgevonden; 

o van aanbeveling 2 wordt voorgesteld deze niet over te nemen; 

o het aangekondigde “inwinnen van het gevoelen van de raad” over de 

voornemens van B&W in de notitie is niet aan de orde geweest. 

 

 

Conclusies en aanbevelingen 

Ervan uitgaande dat de aanbevelingen 5 en 6 zijn gerealiseerd concludeert de rekenkamer dat 

vier van de zes aanbevelingen niet zijn gerealiseerd.  

Het is aan de raad om te beslissen of de raad alsnog akkoord kan gaan met het niet uitvoeren 

van de aanbeveling van de rekenkamer om onderzoek te doen naar de geschiktheid van 

particuliere woningen voor bewoning door ouderen zodat een goed beeld ontstaat van de 

problematiek. De rekenkamer acht dit een beleidskwestie van de raad en staat daar neutraal 

tegenover. 

Om duidelijkheid over het tempo van uitvoering van de overige aanbevelingen te krijgen 

beveelt de rekenkamer aan om B&W te verzoeken aan de raad aan te geven welke 

aanbevelingen uit het onderzoek Huisvestingsbeleid voor Ouderen op welke termijn 

zullen worden uitgevoerd. 

 

 

 



 
 
 
 

Bouwen en Wonen 

 
 
 
Aan de leden van de rekenkamer gemeente Bloemendaal 

 
 
 
 
Datum : 21 oktober 2010 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk  : 2010028659 
Behandeld door : J. Rozema 
Doorkiesnummer  : 023-5225708 
Onderwerp : evaluatie huisvestingsbeleid ouderen 
Verzonden :  
Bijlage(n) : geen 
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Geachte leden van de rekenkamer, 
 
Onlangs heeft u uw eerdere onderzoek ‘Huisvestingsbeleid voor Ouderen’ uit 2005 
geëvalueerd. Uw bevindingen heeft u gepubliceerd in de memo ‘evaluatie onderzoek 
huisvestingsbeleid voor ouderen’ d.d. 30 september 2010. U heeft ons college in de 
gelegenheid gesteld om te reageren op deze evaluatie. Via deze brief geven wij een 
reactie op de bevindingen uit uw evaluatie. 
 
Op 23 januari 2007 heeft ons college een notitie aan de raad aangeboden, waarin wij 
de volgende voornemens hebben beschreven: 

1. een totaalvisie voor het realiseren van 500 à 600 voor ouderen geschikte 
woningen mee te nemen bij de ontwikkeling van de woonvisie; 

2. geen onderzoek te doen naar de geschiktheid van particuliere woningen voor 
bewoning door ouderen;  

3. overleg te voeren met de rekenkamer over een onderzoek naar de 
doelmatige toepassing van de WVG (Wet Voorzieningen Gehandicapten); 

4. een onderzoek naar de mogelijkheid van splitsing van woningen in de buurt 
van zorgcentra mee te nemen bij de ontwikkeling van de woonvisie; 

5. aanbeveling 5 over terugkoppeling naar adviseurs over te nemen; 
6. aanbeveling 6 over oppakken regierol in thuiszorgmarkt voor wat betreft de 

huishoudelijke zorg over te nemen (gebeurt via WMO). 
 
In deze brief lichten wij toe in hoeverre ons college de bovenstaande voornemens 
heeft uitgevoerd.  
 
Ten aanzien van de totaalvisie op het realiseren van 500 à 600 seniorenwoningen 
kunnen wij u het volgende melden. Op dit moment is een concept woonvisie in 
voorbereiding. Ons college heeft een aantal thema’s geformuleerd die de kern 
moeten gaan vormen van het toekomstige woonbeleid. Nieuwbouw van 
seniorenwoningen is een van die kernthema’s. De druk op de lokale woningmarkt is 
in Bloemendaal hoog, maar er zijn weinig bouwlocaties in de gemeente. Ons college 
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stelt daarom voor om op de beschikbare bouwlocaties de nadruk te leggen op het 
bouwen van seniorenwoningen. Door de bouw van seniorenwoningen ontstaat 
doorstroming en komen er eengezinswoningen vrij voor jonge gezinnen. Hierdoor 
hoeft er niet op grote schaal voor gezinnen te worden gebouwd.  
 
Ons college wijst erop dat het tekort van 500 tot 600 seniorenwoningen echter niet 
vóór 2015 kan worden opgeheven. Daarvoor is de beschikbare plancapaciteit op dit 
moment te beperkt. Of het tekort op middellange termijn (tot circa 2020) kan worden 
opgeheven is afhankelijk van welke potentiële woningbouwlocaties uit de 
Structuurvisie daadwerkelijk worden ontwikkeld. Dit is afhankelijk van politieke 
keuzes.  
 
Ten aanzien van het onderzoek naar de mogelijkheid van splitsing van woningen in 
de buurt van zorgcentra kunnen wij u het volgende melden. Het splitsen in 
appartementen is alleen mogelijk bij grote woningen (herenhuizen, villa’s). Een groot 
deel van de voorraad die geschikt is voor splitsing bestaat uit vooroorlogse woningen. 
Het is zeer lastig om bij splitsing van dit type woningen een product te creëren dat 
qua wooncomfort aansluit bij de wensen van senioren. Het is bijvoorbeeld 
bouwtechnisch lastig en duur om in deze woningen een lift te bouwen, een vereiste 
voor moderne seniorenwoningen. Daarnaast voldoen vooroorlogse woningen meestal 
bij lange na niet aan de huidige eisen op het gebied van energieprestatie en zijn ze 
vaak redelijk gehorig. Als ons college deze woningen wil omzetten naar 
seniorenappartementen is het goedkoper om dit in de vorm van nieuwbouw te 
realiseren. Met nieuwbouw kan bovendien een hoger wooncomfort worden bereikt.  
 
Ten aanzien van het voeren van overleg met de rekenkamer over een onderzoek naar 
het doelmatig toepassen van de WVG delen wij u het volgende mede. De uitvoering 
van de WVG, net als nu de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), was 
gebonden aan een verordening en een bijbehorend voorzieningenboek. De uitvoering 
van de WVG, en nu dus de WMO, is sinds 1 april 2006 ondergebracht bij de 
gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken. De 
gemeenteraad wordt per kwartaal geïnformeerd over de besteding van de middelen 
en er zijn jaarlijks accountantscontroles. Ten onrechte is hierover niet nader 
gecommuniceerd met de rekenkamer. Inmiddels is de WVG geheel opgegaan in de 
WMO. Overleg over dit onderwerp lijkt derhalve achterhaald. 
 
Ten aanzien van het inwinnen van het gevoelen van de raad kan vermeld worden dat  
de reactie van ons college op de aanbevelingen van de rekenkamer op 11 september 
2007  in de commissie Middelen is besproken en goedgekeurd.    
 
Hoogachtend, 
 

burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 
 
 
  , burgemeester 
 
  , secretaris 


