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Stuknummer: 

Uitslag stemming: 

RIS-nummer: 

Motie: Groepswonen in prestatieafspraken 
Indiener: Peter Bos, Haagse Stadspartij 

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen o p l l oktober 2018, ter 
bespreking van Beantwoording schriftelijke vragen inzake toekomstige woningen 
Westhovenplein onttrokken aan sociale huursector. 

Constaterende, dat: 

• het groepswonen-project voor ouderen aan het Westhovenplein op veel 
belangstelling kon rekenen; 

• Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) recent op een symposium over 
Groepswonen een enquête heeft gepresenteerd over de vraag naar interesse 
in Groepswonen; 

• de enquête 1.400 reacties heeft opgeleverd van woningzoekenden in de 
sociale huursector waaruit bleek dat 30% geïnteresseerd is in Groepswonen. 

Overwegende, dat: 

• de vraag naar Groepswonen onverminderd hoog is, maar het aanbod van 
geschikte locaties tekort schiet; 

• de wethouder SWS in de commissie Ruimte van 26 september 2018 heeft 
aangegeven de samenwerking tussen het Centrum Groepswonen en de 
woningcorporaties te willen aanjagen en bevorderen. 

Van mening, dat: 

• Groepswonen bijdraagt aan de sociale cohesie, bestrijding van eenzaamheid 
en de zelfredzaamheid van mensen bevordert. 

Verzoekt het college: 

• in de op te stellen Woonagenda en de Prestatieafspraken concrete doelen 
m.b.t. het realiseren van groepswonenprojecten op te nemen; 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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G E M E E N T E R A A D 

Stuknummer: | ^ ^ ^ 

Uitslag stemming: 

RIS-nummer: 

Motie: Zet i n op groepswonen 
I n d i e n e r : Mariëlle Vavier, GroenLinks 

De raad van de gemeente Den Haag, i n vergadering bijeen op i i oktober, ter bespreking van 
Beantwoording schriftelijke vragen inzake toekomstige woningen Westhovenplein onttrokken aan 
sociale huursector, en vervolgvragen. 

Overwegende, dat: 
• Er in Den Haag een groeiende vraag is naar initiatieven waarin onder anderen ouderen 

kunnen groepswonen; 

Van oordeel, dat: 
• De gemeente meer kan doen om de initiatieven rondom groepswonen tot een succes te maken, 

bijvoorbeeld door meer regie te nemen, gesprekken te facüiteren tussen 
ontwikkelaars/corporaties en mogelijke huurders/Centrum Groepswonen en deze initiatieven 
verder te ondersteunen; 

Roept het college op: 
• een plan van aanpak op te stellen om initiatieven tot groepswonen vanuit de gemeente beter te 

facüiteren 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Mariëlle Vavier 
GroenLinks 

Wil l iam de Blok 
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G E M E E N T E R A A D 

Stuknummer: 

Uitslag stemming: 

RIS-nummer: 

Motie: Alternatieve locatie voor groepsv^^onen i n Escamp 
I n d i e n e r : Hanne Drost, SP 

De raad van de gemeente Den Haag, i n vergadering bijeen op i i oktober 2018, ter bespreking van 
Beantwoording schriftelijke vragen inzake toekomstige woningen Westhovenplein onttrokken aan 
sociale huursector. 

Overwegende, dat: 
• Het college recentelijk een taskforce i n het leven heeft geroepen om de bouw van 

zorgwoningen aan te jagen; 
• De wethouder SWS i n de commissie Ruimte van 26 september 2018 heeft aangegeven de 

samenwerking tussen het Centrum Groepswonen en de woningcorporaties te wil len aanjagen 
en bevorderen. 

Constaterende, dat: 
• Van alle Haagse stadsdelen het grootste aantal 75-plussers i n Escamp woont, en deze groep na 

2020 enkel zal toenemen; 
• Het geplande groepswonen-project voor ouderen aan het Westhovenplein, tot de 

bekendmaking van de huurprijzen en de uiteindelijke intrekking van dit project door Arcade, 
op veel belangstelling ui t de buurt kon rekenen. 

Van mening, dat: 
• Deze belangstellenden, die graag in hun vertrouwde omgeving oud willen kunnen worden, een 

goed alternatief verdienen voor het afgeblazen groepswonen-project aan het Westhovenplein. 

Verzoekt het college: 
• Met de i n Den Haag actieve woningcorporaties en Centrum Groepswonen op zoek te gaan naar 

een geschikte locatie voor groepswonen i n Escamp, die als alternatief kan dienen voor het 
afgeblazen groepswonen-project aan het Westhovenplein; 

• De raad uiterl i jk voor 1 mei 2019 te informeren over de resultaten hiervan. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Hanne Drost Mart i j n Balster Peter Bos Tahsin Cetinkaya 
SP PvdA HSP Islam Democraten 
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