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Aanleiding
In de vergadering van de raad van 9 november 2018 is een motie aangenomen met betrekking tot het 
verkennen van de mogelijkheden van verhuiscoaching voor senioren. Ter uitvoering van deze motie is 
de mogelijkheid onderzocht om toe te treden tot de samenwerkingsovereenkomst ‘verhuisregeling 
ouder worden en prettig wonen’ die de woningcorporties Elan Wonen, PRE en Ymere en de gemeente 
Haarlem zijn aangegaan. 

Genoemde partijen zijn bereid om de gemeente Heemstede toe te laten treden tot de samenwerkings-
overeenkomst die zij reeds zijn aangegaan. Deze samenwerkingsovereenkomst richt zich op het 
faciliteren van huishoudens die een sociale huurwoning huren en een inkomen hebben dat lager is 
dan de inkomensgrens die geldt voor sociale huurwoningen, onder andere door een voorrangs-
regeling, het behoud van een eventuele lagere huur en een financiële bijdrage in de verhuiskosten.

Verhuiscoach
Een ander belangrijk onderdeel van de samenwerking is de ondersteuning van een verhuiscoach.
De senior die hulp nodig heeft bij administratieve of andere werkzaamheden rondom de verhuizing –
waaronder het bekend raken met de nieuwe woonomgeving en/of de voorzieningen - kan gebruik maken 
van de diensten van een verhuiscoach. In Haarlem verzorgt Welzijnsorganisatie DOCK de 
verhuiscoach. 

Verkend is op welke wijze de verhuiscoach in Heemstede vorm kan worden gegeven. Hiervoor zijn we 
in gesprek gegaan met zowel WIJ Heemstede als met DOCK. De conclusie hiervan is dat met het 
inzetten van uitsluitend WIJ Heemstede (expertise is nog niet aanwezig) of DOCK (onvoldoende bekend 
met het voorzieningenaanbod in Heemstede) op dit moment niet op een kwalitatief goede wijze invulling 
gegeven kan worden aan de rol van de verhuiscoach. 
Om wel tot een kwalitatief goede invulling te komen, hebben we WIJ Heemstede gevraagd om de 
mogelijkheid te onderzoeken om dit aan te bieden in samenwerking met DOCK. WIJ Heemstede is 
hiertoe bereid gevonden en gaat dit uitwerken.

Conclusie
Op basis van het bovenstaande zal in het voorjaar van 2020 een voorstel worden voorgelegd voor de 
verhuisregeling voor senioren, waar de inzet van de verhuiscoach onderdeel van zal uitmaken.
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