
 GS brief aan Provinciale

Staten

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602

2509 LP  Den Haag

T 070 - 441 66 11

www.zuid-holland.nl

Datum

Zie verzenddatum linksonder

Ons kenmerk

PZH-2021-779624190

DOS-2020-0001473

Bijlagen

--

Aan Provinciale Staten

Onderwerp 

Vaststellen subsidieregeling woonvormen senioren 

 

Geachte Statenleden, 

Met deze brief wordt u geïnformeerd over het besluit dat Gedeputeerde Staten op 13 juli 2021

hebben genomen voor het vaststellen van een subsidieregeling ter bevordering van woonvormen

voor Senioren. De naam van de regeling is: Subsidieregeling Woonvormen senioren Zuid-

Holland.

In een informatiesessie voor Provinciale Staten op 31 maart 2021 is stilgestaan bij het vraagstuk

rondom huisvesting voor de doelgroep senioren. Platform 31 gaf in haar presentatie duidelijk aan

dat er in de toekomst behoefte is aan een meer gevarieerd woningaanbod. Het aantal ouderen

neemt sterk toe en daarmee de vraag naar woningen voor de doelgroep senioren. Onder ouderen

neemt het aantal eenpersoonshuishoudens toe en daarmee eenzaamheid nu het aantal

mantelzorgers verhoudingsgewijs afneemt. U heeft aangegeven het belangrijk te vinden dat er

voldoende woonvormen komen die aantrekkelijk zijn voor senioren. Hiermee wordt ook de

doorstroming op de woningvoorraad bevorderd. Het gaat om woonvormen met een centrale

ontmoetingsruimte waar senioren prettig lang, zelfstandig en gezond kunnen wonen met een

mogelijkheid om gezamenlijk binnen- of buiten activiteiten te kunnen ontplooien. Dit laatste maakt

een plan vaak financieel niet dekkend. Doel van de Subsidieregeling Woonvormen senioren is

geplande projecten met woonvormen voor senioren met een inpandige dan wel uitpandige

centrale ontmoetingsruimte een financieel steuntje in de rug te geven zodat deze versneld

kunnen worden uitgevoerd. 

Voor deze subsidieregeling is € 1,5 mln. beschikbaar. De regeling wordt in de periode 15

september tot en met 1 oktober 2021 opengesteld voor aanvragen. Voor die tijd bieden wij

gemeenten de mogelijkheid om in vooroverleg te verkennen of projecten in aanmerking komen

voor deze subsidieregeling.
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Specifiek voor deze regeling heeft op 17 juni 2021 een consultatiesessie plaatsgevonden met

gemeenten. Deze sessie mocht rekenen op een grote belangstelling waardoor wij er vertrouwen

in hebben dat er voldoende aanvragen zullen worden ingediend. De subsidieregeling wordt

bekend gemaakt in het Provinciaal Blad. 

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  


