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Onderwerp: 

Jaarbrief wonen 2016, strategische woningbouwplanning 2016-2020, Jaarmonitor en Actiepunten 
Prestatieafspraken met de woningcorporaties 

Kennisnemen van: 

1. Jaarbrief wonen 2016 
2. Strategische woningbouwplanning 2016-2020 
3. Toelichting op de strategische woningbouwplanning 2016-2020, monitor 2016 
4. 'Jaarmonitor 2015, Prestatieafspraken 2015-2020' tussen GroenWest, WBS Kamerik, 

Huurdersvereniging Weidelanden en de Gemeente Woerden. 
5. Actiepunten prestatieafspraken 2017 

Inleiding: 

Via de Jaarbrief wonen wordt u jaarlijks geïnformeerd over de stand van zaken op het gebied van Wonen in 
Woerden. Het gaat hierbij om de uitvoering van de woonvisie 'Woerden Woont' 2015-2020, de actuele 
strategische woningbouwplanning en de uitvoering van de prestatieafspraken waarbij de ontwikkelingen die 
er spelen op het gebied van wonen betrokken worden. 

De belangrijkste actuele thema's die in deze Jaarbrief aan de orde komen zijn: 
Evaluatie van de prestatieafspraken en Actiepunten prestatieafspraken 2017 
Nieuwbouwopgave sociaal 
Amendement verkorten wachttijd sociale huurwoningen 
Scheefwonen en doorstroming: 

o Het bouwen van voldoende woningen en levensloopbestendig bouwen. 
o Gedifferentieerd bouwen. 
o Gedifferentieerd grondbeleid. 
o Tegengaan scheefwonen sociale huurwoningen. 

Resultaten woonruimteverdeling sociale huurwoningen 2015-2016. 

De strategische woningbouwplanning 2016 is een uitwerking van de woonvisie 'Woerden Woont' 2015-
2020 en het instrument dat de gemeente inzet om te sturen op het nieuwbouwprogramma: wat wordt er 
voor wie, wanneer en waar gebouwd. 
In de woningbouwcrisis zijn veel ontwikkelingen stilgevallen. De huizenmarkt stortte in. Corporaties zijn 
door het rijk ingeperkt in de ontwikkeling van (niet sociale huur-)woningen. Inmiddels trekt de huizenmarkt 
aan. De ontwikkelingen komen weer op gang en ook de corporaties mogen weer woningen bouwen 
vanwege de gestegen vraag naar sociale huurwoningen. Deze conjunctuur is goed terug te zien in de 
Woerdense cijfers. Op dit moment is de vraag naar woningen hoog. De opleveringen in 2016 en 2017 zijn 
nog niet volledig op peil omdat het twee tot vijf jaar kost om de woningbouwplannen te ontwikkelen en 
opleveren. 



In de komende vijf tot vijftien jaar zijn voldoende sociale (huur- en koop)woningen opgenomen in de 
strategische woningbouwplanning. Het aandeel sociale huur is ook voldoende ten opzichte van het 
gewenste aantal, zij het dat er komende twee jaar slechts een beperkt aantal sociale huurwoningen 
opgeleverd wordt. 
Om te voldoen aan deze vraag, wil het college in 2017 180 woningen toevoegen middels (semi-) 
permanente bouw, transformatie en/of nieuwbouw. De realisatie van sociale huurwoningen wordt hiermee 
versneld opgepakt voor alle woningzoekenden met oog voor de wachttijd/zoektijd en de taakstelling (zie 
RIB 16R.00716) om de druk op de sociale huurwoningmarkt te verlichten. 

Splitsingsvoorstel DAEB/niet-DAEB woningbezit GroenWest 
Met de inwerkingtreding van de nieuwe woningwet op 1 juli 2015 moeten corporaties zich beperken tot 
activiteiten op het gebied van de volkshuisvesting. GroenWest moet een heldere scheiding aanbrengen 
tussen diensten van algemeen economisch belang (DAEB^ sociale huur) waarvoor ze staatssteun 
ontvangen en andere (niet-DAEB= vrije sectorhuur) activiteiten waarvoor ze geen staatssteun ontvangen. 
De wijze waarop ze deze scheiding vormgeven, moet goedgekeurd worden door de minister. Belangrijk 
onderdeel van de beoordeling vormen de zienswijzen van gemeenten en huurdersorganisatie op het 
scheidingsvoorstel. 
Het college heeft een positieve zienswijze gestuurd aan GroenWest. Deze staat ter informatie in de bijlage. 

Kernboodschap: 

- Kennisnemen van de 'Jaarbrief wonen 2016' 
- Kennisnemen van de 'strategische woningbouwplanning 2016-2020' en de 'toelichting op de strategische 

woningbouwplanning 2016-2020, monitor 2016' 
- Kennisnemen van de Jaarmonitor 2015 en de Actiepunten prestatieafspraken 2017 

Vervolg: 

- Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst van 1 december 2016 wordt een toelichting gegeven op de 
Jaarbrief wonen 2016 en de strategische woningbouwplanning 2016-2020. 

- De strategische woningbouwplanning wordt jaarlijks geactualiseerd. 
- De prestatieafspraken worden jaarlijks geëvalueerd met de partijen, waarna de actiepunten voor het 

komende jaar worden vastgesteld. 

Communicatie 
Met name in de kernen bestaat er behoefte aan communicatie over de strategische woningbouwplanning. In 
afstemming met de dorpsplatforms wordt besproken hoe deze communicatie het beste vorm kan krijgen. 

Bijlagen: 

1. Jaarbrief Wonen 2016 (16.023600) 
2. Strategische woningbouwplanning 2016-2020 (16.023601) 
3. Toelichting op de strategische woningbouwplanning 2016-2020, monitor 2016 (16.02302) 
4. Jaarmonitor 2015 Prestatieafspraken 2015-2019 (16.023603) 
5. Actiepunten Prestatieafspraken 2017 (16.023604) 
6. Brief aan GroenWest "Zienswijze scheidingsvoorstel DAEB I niet-DAEB aan GroenWest" 

(16U.21616) 
7. RIB AZC locatie de Bleek 1, huisvesting en integratie van statushouders (16r.00716) 
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en MBA M.H.J. van 


