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Aan

de heer J.J. 't Lam en mevrouw M.G. Stolk
van respectievelijk de fracties SP en VSP

p/a raadsgriffie@dordrecht.nl

Datum 22 maart 2022

Ons kenmerk 2022-0041886

Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake leeftijdsdiscriminatie toelating 

bewoners in De Gravenhorst

Geachte heer 't Lam en mevrouw Stolk,

Bij brief van 27 februari 2022, bij ons ingekomen op 28 februari 2022, heeft u op 
grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens 
respectievelijk de fractie SP en fractie VSP vragen gesteld met betrekking tot 
leeftijdsdiscriminatie toelating bewoners in De Gravenhorst.
Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1. Klopt het dat woningzoekenden van 80 jaar en ouder niet in 
aanmerking komen voor een woning in De Gravenhorst? Zo ja, wordt 
hiermee dan leeftijdsdiscriminatie toegepast (graag een motivering van 
uw antwoord)?

Antwoord Nee, het klopt niet dat woningzoekenden van 80 jaar en ouder worden 
uitgesloten voor het huren van een woning in De Gravenhorst. Bij de 
toewijzing wordt geen maximale leeftijdsgrens gehanteerd. Wel is 
sprake van een ondergrens van 55 jaar. In de praktijk bestaat de 
instroom uit 70-plussers. Daarnaast wordt gekeken of mensen in staat 
zijn zelfstandig te wonen. 

Vraag 2. Als er inderdaad sprake is van het hanteren van een leeftijdsgrens om 
in De Gravenhorst in aanmerking te komen voor een woning, bent u 
dan bereid in overleg te treden met de eigenaar van het complex om 
aan dit leeftijdsonderscheid een einde te maken? Zo ja, wilt u ons 
hiervan dan de uitkomst meedelen. Als u hierover niet met de eigenaar  
in overleg wil treden, waarom niet?

Antwoord Aangezien er geen sprake is van een maximale leeftijdsgrens is dit niet 
van toepassing.

Vraag 3. Heeft de gemeente één of meer financiële verhoudingen met de 
eigenaar van De Gravenhorst, zo ja welke zijn dat dan?

Antwoord Nee, de gemeente heeft geen financiële verhouding met de eigenaar 
van De Gravenhorst.
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Vraag 4. Zitten er in de Gravenhorst organisaties die subsidie ontvangen van de  
gemeente en zo ja welke organisaties?

Antwoord Op de begane grond van De Gravenhorst zijn diverse organisaties 
gehuisvest. Bewoners en omwonenden kunnen hier gebruik van maken. 
De Bibliotheek aan Zet, ContourdeTwern en het Ontmoetingscentrum 
voor mensen met dementie en hun mantelzorgers (OCD) huren een 
ruimte in de Gravenhorst. De bibliotheek en ContourdeTwern worden 
door de gemeente gesubsidieerd. Parkhuis en Spectrum zijn samen 
verantwoordelijk voor de uitvoering van vijf OCD's en vier inlopen voor 
mensen met (beginnende) dementie. De OCD's worden betaald met 
middelen van de SDD.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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