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Geachte GBO-fractie en overige leden van de gemeenteraad,
1. Wat vindt het college van het idee om (als proef) een wooncoach aan te stellen?
Op dit moment loopt er al een proef met een woonadviseur. In 2020 is namelijk de volgende
prestatieafspraak gemaakt met de woningcorporaties: ‘’de gemeente voegt de taken van de
verschillende mogelijke coaches samen zodat er voor bewoners een herkenbare coach komt. De
coach heeft goed contact met het Sociaal Team Overbetuwe. De corporaties stellen deze coach
op de hoogte van hun beleid en nieuwbouw- en/of renovatieplannen, zodat hij of zij bewoners
optimaal kan informeren’’.
In samenwerking met Woonstichting Valburg, Huurdersvereniging ’t Klokhuis, Forte Welzijn, Loket
Duurzaam Wonen+ en de HAN is er een pilot gestart. Na de lockdown in verband met corona is er
weer gestart met de fysieke huisbezoeken bij oudere huurders van Woonstichting Valburg. We
bereiden op dit moment een vervolg op de huidige pilot woonadviseur voor. Dit doen we in
samenwerking met Forte Welzijn en andere betrokken partijen. Het doel is om vanaf september de
woonadviseur uit te kunnen breiden naar de andere woningcorporaties en eventueel ook naar
particulier woningbezit. Voor de laatste stand van zaken verwijzen wij u naar bijgevoegde
informatiebrief.
2. Als dit positief is, hoe denkt het college dit dan te realiseren? Hierin kan ook een rol zijn
weggelegd voor Forte Welzijn.
Over een vervolg van de pilot woonadviseur treffen we nu de voorbereidingen. We gaan hierover
in gesprek met Forte Welzijn, Loket Duurzaam Wonen+, Woonstichting Valburg, Woningstichting
Heteren, Vivare en de huurdersorganisaties.
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