
Aan: Agendacommissie
Aanleveren via: griffie@papendrecht.nl 

Toelichting agendapunt voor agendacommissie en
publicatie

Onderwerp: Huisvestingsopgave ouderen, onderzoek Companen

Voorgestelde datum + locatie (raadzaal, externe locatie indien nodig)

Beeldvormende avond op 11 oktober 2022
Locatie: Raadzaal

Toelichting op het agendapunt:

Inleiding
De aanleiding is een toezegging van voormalig wethouder Verver om een presentatie te verzorgen aan 
de nieuwe raad over het onderzoeksrapport 'Huisvestingsopgave Ouderen'. Dit rapport is in december 
2021 met de raad gedeeld. Aan de hand van dit onderzoeksrapport van Companen informeren we de 
raadsleden over de huisvestingsopgave van ouderen. Vervolgens wordt de opgave geduid en wordt de 
raad geïnformeerd over hun sturingsmogelijkheden. Hierbij kunnen de raadsleden input meegeven 
voor de uitwerking van deze meerjarige opgave. 

Opzet
Presentatie over het onderzoeksrapport met gelegenheid om verduidelijkende vragen te stellen. 
Daarna volgt een gesprek over de duiding van de opgave en de sturingsmogelijkheden van de raad. 
Tijdens dit agendapunt is er ook een korte bijdrage (door het stellen van een vraag aan hen) van 
Woonkracht10, Rivas en Waardeburgh.

Tijdsduur
In totaal 65 minuten: aftrap wethouder (5 min), presentatie en gelegenheid om vragen stellen over het 
huisvestingsonderzoek (30 min), duiding van de opgave & sturingsmogelijkheden (25 min) en afsluiting 
wethouder (5 min).

Bijlagen:
- Raadsinformatiebrief d.d. 14 december 2021
- Onderzoeksrapport Huisvestingsopgave ouderen, gemeente Papendrecht (gedeeld met de raad

op 14 december)

Aanvullende informatie voor agendacommissie
Is er een deadline? 
Graag in oktober i.v.m. het opstellen van de Actie-agenda Wonen en zorg ouderen. 
 
Openbaarheid
Ja
 

mailto:griffie@papendrecht.nl


AANWEZIGEN
Ambtelijk (wie aanwezig en welke rol)
- Rina van der Meijden, programmaleider Wonen & Zorg Ouderen
- opvolger Wilco van Oosten, strategisch beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling 
- Douwe Busser, adviseur Wonen

Externe deskundigen, inclusief rol bij het agendapunt:
- Onderzoeksbureau Companen: Martin Blijenburg en Valentine Reijers geven een presentatie over het 
onderzoek en zij begeleiden het gedeelte 'duiding van de opgave en sturingsmogelijkheden'.

Verwacht je insprekers? Geen insprekers, wel een kleine bijdrage van Woonkracht10, Rivas en 
Waardeburgh. Dit doen we door een vraag te stellen in de presentatie.

Agendering college gepland op: 23 augustus 2022


