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Aan gemeente gevraagde bijdrage:
Aan de gemeente wordt gevraagd om de meerkosten van de volgende voorzieningen te bekostigen:

In eerste instantie werd aan de gemeente een bijdrage van € 26.446,- gevraagd. Korte tijd na het 
indienen van deze aanvraag ontvingen wij bericht van Stichting Huizer-maatjes dat de Alliantie, 
opdrachtgever voor de bouw van het complex, andere meerkosten berekent voor diverse 
aanpassingen dan oorspronkelijk was afgesproken. Bij de eerste aanvraag was uitgegaan van de 
meerkosten t.o.v. wat gebruikelijk is in een sociale huurwoning op basis van berekeningen van een 
kostendeskundige. Toen bleek dat de Alliantie niet uitkwam met het budget, onder meer door extra 
eisen op het gebied van brandveiligheid en gasloos bouwen, zijn de meerkosten opnieuw bepaald en 
hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden tussen Stichting Huizer-maatjes, de Alliantie en 
diverse (onder)aannemers. Dit heeft geleid tot een nieuwe aanvraag (zie bijlage).

Argumentatie
Stichting Huizer-maatjes heeft aan de gemeente gevraagd om de meerkosten te vergoeden voor het 
aanbrengen van een aantal woningaanpassingen, die niet standaard in een sociale huurwoning 
worden aangebracht en die (nu of op termijn) wel nodig zijn voor de bewoners om zo zelfstandig 
mogelijk te wonen. Normaal gesproken worden dergelijke woningaanpassingen als Wmo 
maatwerkvoorziening toegekend op basis van de individuele behoefte en noodzaak. Wij adviseren 
echter om in te stemmen met het vooraf (tijdens de bouw) aanbrengen van de gevraagde 
aanpassingen. Sommige bewoners hebben nu al behoefte aan één of meer van de gevraagde 
voorzieningen en bij toenemende leeftijd zullen steeds meer bewoners deze voorzieningen nodig 
hebben. Het is daarom efficiënter (en uiteindelijk goedkoper) om de voorzieningen al collectief tijdens 
de bouw aan te brengen. Bovendien kunnen de bewoners van Huizer-maatjes bij het ontstaan van 
fysieke problemen in de toekomst niet zondermeer verhuizen naar een fysiek toegankelijke woning. 
Ze zijn immers afhankelijk van de 24 uurszorg, die in het complex geleverd gaat worden.

Kaders
Collegeprogramma
- 1.6: inclusieve samenleving; maatwerk en ‘voorkomen is beter dan genezen’
- 1.9: wonen, wijken, buurten: breed gedragen initiatieven uit de samenleving ondersteunen
- 2.1.2: voortzetten maatwerk binnen het sociale domein en ervoor zorgen dat regels mensen 

volgen in plaats van andersom;
- 2.9.4: nieuwe initiatieven waar wonen en zorg gecombineerd kunnen worden, worden met een 

positieve grondhouding beoordeeld
Beleidsplan sociaal domein
- Speerpunt 7.2: Huizen toegankelijker maken

Aanleiding
Wooninitiatief Huizer-maatjes heeft de gemeente verzocht om enkele woningaanpassingen in het te 
bouwen complex collectief te vergoeden, vooruitlopend op toekomstige individuele aanvragen.

Deel meerkosten wordt bekostigd door Alliantie, Huizer-maatjes en fondsen
Uit de herziene aanvraag blijkt dat de Alliantie ten opzichte van wat verplicht is volgens het 
programma van eisen voor sociale huurwoningen een aantal meerkosten ten behoeve van het zo 
zelfstandig mogelijk wonen en een goede (toekomstige) toegankelijkheid van de bewoners voor haar 
rekening neemt, die anders (nu of in de toekomst) als individuele woningaanpassing via de Wmo 
bekostigd zouden moeten worden. Ook de ouders van de toekomstige bewoners nemen een deel van 
de meerkosten voor hun rekening. Voor onder meer de inrichtingskosten van de centrale ruimten en 
de aanleg van de tuin heeft Stichting HWzer-maatjes financiering gevonden via fondsen, donateurs en 
sponsoracties.
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€ 12.857,-
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€ 15.888,-€26.520,-

Ca. 126.000,- € 30.000,-
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gevraagde 
bijdrage
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De bijdrage in de kosten voor deze voorzieningen van maximaal € 30.000,- incl. BTW zullen aan 
wooninitiatief Huizer-maatjes worden vergoed op declaratiebasis achteraf. Met het bestuur van 
Huizer-maatjes is afgesproken dat huurders/verhuurder verantwoordelijk zijn voor onderhoud, 
reparatie en vervanging van de woonvoorzieningen.

Financiën
De kosten van € 30.000,- incl. BTW kunnen ten laste gebracht worden van het budget Wmo 
maatwerkvoorzieiningen “Wmo woningaanpassingen”.

Alternatieven
Alleen de kosten vergoeden voor Wmo-woningaanpassingen van individuele toekomstige bewoners, 
die nu (en niet in de toekomst) noodzakelijk zijn voor zelfstandigs bewoning van de appartementen. 
Dit sluit echter niet aan bij het collegeprogramma en is op termijn bovendien duurder.

Aanpassing t.o.v. wat gebruikelijk is in sociale 
huurwoning en toelichting_________ ______________
Monteren 18 douchemengkranen op andere plek dan 
direct onder de douche; nodig wanneer een bewoner hulp 
nodig heeft bij het douchen
18 hangende (i.p.v. staande) toiletten
Alleen bij een hangend toilet is het aanbrengen van een 
douchetoilet in de toekomst mogelijk. De verwachting is 
dat een douchetoilet in de toekomst nodig is voor veel 
bewoners; het later op individuele basis alsnog aanleggen 
van een hangend toilet of het aanbrengen van een 
douche/föhn installatie is kostbaarder dan het bij de bouw 
aanbrengen van hangende toiletten.__________________
18 maal elektrische aansluiting (t.b.v. mogelijk toekomstig 
douchetoilet) Zie hier boven________________________
Elektrische oplaadpunten in berging t.b.v. elektrische 
fietsen/scootmobielen. Noodzakelijk bij (met de leeftijd 
toenemende) fysieke beperkingen. Nu aanbrengen is 
goedkoper dan op termijn aanleggen._________________
Automatische deuropeners twee algemene 
toegangsdeuren gebouw en aanbrengen individueel 
programmeerbare elektronische sloten (ook bij individuele 
appartementen). De deurdrangers zijn nu al noodzakelijk 
vanwege de fysieke beperkingen van enkele bewoners; 
de elektronische sloten zijn nodig vanwege de 
verstandelijke beperkingen van de bewoners.__________
18 maal loze leidingen aanbrengen t.b.v. toekomstige 
domotica. Door hierin tijdens de bouw te investeren, kan 
de begeleiding van de bewoners in de toekomst efficiënter 
worden uitgevoerd._______________________________
Geen open galerij, maar een dichte gang om de 
wooneenheden te verbinden (binnenruimte)

Aanbrengen lift, hoewel dat gezien het aantal 
verdiepingen niet verplicht is. Bij deze doelgroep is een lift 
passender dan een traplift omdat een lift door de 
bewoners zelf bediend kan worden
TOTAAL

(geraamde)
meerkosten 
€ 1.264,-

P.M. betreft geen 
aanpassing, die 
noodzakelijk is vanuit 
de Wmo
Ca. € 70.000,-
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Maatschappelijk beleid
Ontwikkeling,

Gemeente Huizen 
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Bijlagen
Bijlage 1: Stukken m.b.t. aanvraag Huizer-Maatjes

Communicatie
n.v.t.

Uitvoering en evaluatie
n.v.t.


