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Onderwerp: Initiatiefvoorstel ‘Thuishuisproject Oudewater’ 

 

 

  

De raad besluit:  

  

1. In te stemmen met het initiatiefvoorstel ‘Thuishuisproject Oudewater’ 

2. Het college opdracht te geven om een richtinggevend haalbaarheidsonderzoek uit te laten 

voeren betreffende een Thuishuisproject in de gemeente Oudewater 

3. Voor het uitvoeren van dit richttingevend haalbaarheidsonderzoek €16.000 vrij te maken vanuit 

de reserve Sociaal Domein  

 

Inleiding:   

Eenzaamheid komt veel voor. Zo’n 1.000.000 Nederlanders voelen zich eenzaam. Dit kan leiden tot 

verschillende gezondheidsproblemen zoals depressie en hart- en vaatziekten.  

 

Het thema eenzaamheid heeft al langere tijd de aandacht van de gemeenteraad en het 

gemeentebestuur. Maar concrete vervolgstappen om eenzaamheid tegen te gaan, ontbreken vaak. Het 

complexe probleem wat eenzaamheid is, kan ook niet worden opgelost met simpele (bij)sturingen. Maar 

kleine, concrete stappen kunnen wel degelijk het verschil maken voor inwoners in onze gemeente. Zo 

moet dit voorstel ook gelezen worden. Als een stap in de goede richting om eenzaamheid onder 

Oudewaternaren te doorbreken.  

 

Een Thuishuisproject is een uniek leef- en woonconcept voor alleenstaande ouderen die op een fijne 

manier samen oud willen worden, en dat niet zelf kunnen organiseren. Een Thuishuisproject bestaat uit 

twee onlosmakelijk aan elkaar gekoppelde onderdelen die wordt ondersteund  door vrijwilligers: 

 

1) Het thuisbezoek is een verzamelnaam van activiteiten waarmee alleenstaande ouderen in beeld 

worden gebracht. Daarbij is het doel om iedereen mee te laten doen in Oudewater. 

2) Het thuishuis is een kleinschalige woonvorm voor alleenstaande ouderen die niet alleen willen 

wonen. Het gaat om minimaal 5 tot maximaal 7 ouderen in één thuishuis met één voordeur, 

waarbij ieder een individuele woonruimte heeft (woonkamer, slaapkamer, badkamer). 
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Daarnaast delen zij met elkaar gemeenschappelijke ruimtes (keuken, huiskamer, hobbyruimte, 

logeerkamer, tuin of terras).  

 

Het Thuishuisproject is bewezen effectief (zie bijlage ‘Analyse maatschappelijk rendement Thuishuis’) 

en zou ook in Oudewater kunnen bijdragen aan het verminderen en voorkomen van eenzaamheid.  

 

Stichting Thuis in Welzijn, verbonden aan het concept, maakt deel uit van het ‘Pact voor de ouderenzorg’ 

en de VWS-programma’s ‘Eén tegen eenzaamheid’ en ‘Langer thuis’.  

 

 

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving:  

Artikel 147a, eerste lid, van de Gemeentewet geeft een raadslid het recht een voorstel voor een 

verordening of een ander voorstel ter behandeling in de raad in te dienen.  

 

Beoogd effect:  

De beoogde effecten zijn, in willekeurige volgorde: 

 

- Verminderen en voorkomen van eenzaamheid  

- Toename van sociale activiteit (zowel binnenshuis als buitenshuis)  

- Behoud of toename van de kwaliteit van leven  

- Groter gevoel van veiligheid en geborgenheid  

- Langer zelfstandig wonen 

- Een doorstroming op de woningmarkt waarbij ouderen een (mogelijk te grote) woning 

achterlaten 

Argumenten:  

Uit de Nota Gezondheidsbeleid Oudewater 2018 – 2021 blijkt dat 35,2% van de senioren ‘eenzaam’ is. 

Van de senioren voelt 6,6% zich zelfs ‘ernstig eenzaam’. Het gaat hier om circa 500 Oudewaternaren 

(berekend aan de hand van het Dashboard Sociaal Domein Oudewater, 2018). Zorgwekkende cijfers. 

 

Als ouderen alleen komen te staan, bijvoorbeeld doordat hun partner wegvalt, en er ook in de vrienden- 

en kennissenkring mensen komen te overlijden, komt het nogal eens voor dat zij vereenzamen. Dit 

wordt ook benoemd in de Nota Gezondheidsbeleid Oudewater 2018 – 2021: ‘de kans op eenzaamheid 

neemt toe bij het ouder worden.’  

 

In de rapportage ‘’Zicht op senioren’’ wordt aangegeven dat iemands eenzaamheid doorbreken ‘dicht 

bij de persoon zelf gebeurt’. Eenzaamheid kan voorkomen en doorbroken worden door de samenleving 

in de eigen omgeving te mobiliseren. Een Thuishuisproject kan hier een bijdrage aan leveren door 

sociale eenzaamheid op te heffen.  

 

Verder blijkt uit diverse onderzoeken dat wanneer mensen tijdig uit hun isolement worden gehaald en 

worden geactiveerd tot deelname aan sociale activiteiten, het moment van de daadwerkelijke behoefte 

aan zorg kan worden uitgesteld. In het verlengde hiervan past het concept goed bij de huidige tijd: 

mensen zo lang mogelijk zelf de regie over hun eigen leven laten houden.  

 

Ten slotte levert een Thuishuisproject ook een bijdrage aan het oplossen van de problemen op de 

woningmarkt in Oudewater. Het poject kan namelijk een doorstroming creëren. Inwoners van 

Oudewater, die wellicht in een te groot huis wonen, kunnen via een Thuishuis een plek vinden die beter 

bij hun behoeften en/of omstandigheden past.   

 

Kanttekeningen:  

Nadat het haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd zal de Raad op basis van de analyse en aanbevelingen 

een definitief besluit moeten nemen over het al dan niet implementeren van een Thuishuisproject in 

Oudewater. De CDA-fractie zal daartoe in een initiatiefvoorstel een voorstel aan de Raad doen. 
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Financiën:  

Het college wordt gevraagd om € 16.000 vrij te maken vanuit de reserve Sociaal Domein voor het 

uitvoeren van een richtggevend haalbaarheidsonderzoek naar een Thuishuisproject in de gemeente 

Oudewater.   

 

Uitvoering:  

Het gaat om het uitwerken en uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek betreffende een 

Thuishuisproject in de gemeente Oudewater.  

 

Deze initiatiefnota wordt besproken met alle fracties tijdens het Forum Samenleving. Voor dit Forum 

worden ook andere partijen uitgenodigd. Te denken valt aan de Zonnebloem en de KBO-PCOB. 

Daarnaast zal dhr. Ruyten, voorzitter van de Stichting Thuis in Welzijn, uitgenodigd om een presentatie 

te geven om het Thuishuisproject nader toe te lichten en vragen te beantwoorden.  

 

De input van alle partijen kan worden verwerkt om te komen tot een gedragen voorstel. Van het college 

wordt, zoals gebruikelijk, een zienswijze gevraagd.  

  

 

Communicatie:  

Via de gebruikelijke kanalen wordt gecommuniceerd over het initiatiefvoorstel.  

 

 

Samenhang met eerdere besluitvorming:  

19R.00123 Maatschappelijke Agenda Sociaal Domein Oudewater  

 

Bijlagen:  

Werkdocument richtinggevend haalbaarheidsonderzoek  

Analyse maatschappelijk rendement Thuishuis (2012) 

Nota Gezondheidsbeleid Oudewater 2018 – 2021  

Rapportage ‘’Zicht op senioren’’ (2018)  
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