
 
 

Motie ‘Knarrenhof’ 
Ex. Artikel 35 Reglement van Orde 

De raad van de gemeente Barendrecht, in vergadering bijeen op 28 januari 2020 

Constaterende dat: 
1. er steeds meer ouderen komen in onze samenleving, ook in Barendrecht, door de vergrijzing;  

2. we als maatschappij graag willen dat ouderen zolang als mogelijk zelfstandig wonen; 

3. dat ouderen elkaar daarin kunnen helpen. 

 

Overwegende dat: 
1. de overheid ernaar streeft dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen;  
2. er op verschillende plekken in Nederland groepen vitale ouderen zijn die met elkaar een 

woningproject willen ontwikkelen dan wel ontwikkeld hebben *1 ; 
3. de overheid dit soort kleinschalige alternatieve woonvormen stimuleert door middel van een 

subsidieregeling voor een haalbaarheidsonderzoek;  

4. daarnaast de overheid borg staat voor 90% van de benodigde leningen in de ontwikkelingsfase en 
voor 15% van de leningen in de bouw- en na-financieringsfase;  

5. er vanaf 2021 maximaal 164,4 miljoen euro beschikbaar is voor borgstellingen hiervan;  
6. de overheid bij monde van minister De Jonge in 2019 een beroep heeft gedaan op gemeenten om 

voor dit doel grond ter beschikking te stellen.  
 

*1 Het bekendste particuliere initiatief op het gebied van bouw voor senioren is Knarrenhof. De 
woningen zijn zo ingericht dat ouderen er kunnen blijven wonen als ze zorg nodig hebben. Er is een 
gemeenschappelijk tuin of ruimte, net als in traditionele hofjes. Bewoners zijn zelfstandig, maar 
letten wel op elkaar. In Zwolle is er al een Knarrenhof gerealiseerd. In zeven andere plaatsen wordt 
naar verwachting binnen twee jaar gestart met de bouw. 

 
Verzoekt het college: 

1. Te inventariseren of deze overheidsregeling van toepassing is op een mogelijk Barendrechts project 
en te inventariseren welke locaties hiervoor  in aanmerking zouden kunnen komen. 

2. De uitkomst van deze inventarisatie nog voor het zomerreces te presenteren in een oriënterende 
commissievergadering.  

  

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Barendrecht, 28 januari 2020 
 
 
CDA Barendrecht 
 
 
J. Lengkeek 


