
  

 
 

gemeenteraad Woerden  

routekaart behandelstukken | DEBAT 

onderwerp Besteding gereserveerde middelen voor Volkshuisvesting 

nummer 18R.00523   

  

portefeuillehouder wethouder De Weger   

contactpersoon Natalie Bink   

  

gevraagd besluit 

1. € 500.000,- beschikbaar te stellen, ten laste van het gelabelde deel voor 

Volkshuisvesting binnen de Algemene Reserve, ten behoeve van de 

nog in te stellen Reserve gebiedsfonds Middelland 

2. € 150.000,- beschikbaar te stellen, ten laste van het gelabelde deel voor 

Volkshuisvesting binnen de Algemene Reserve, ten behoeve van de 

realisatie van 15 tot 20 sociale huurwoningen op de locatie De Pionier in 

Zegveld. 

3. De bijdrage onder 2. uit te keren onder de voorwaarde dat de 

omgevingsvergunning voor het project De Pionier onherroepelijk is 

geworden.   

4. Wanneer vóór 1 januari 2021 de omgevingsvergunning voor De Pionier 

niet onherroepelijk is, het bedrag onder 2. weer terug te laten vallen aan 

het gelabelde gedeelte voor Volkshuisvesting binnen de Algemene 

Reserve. 

5. € 80.000,- beschikbaar te stellen, ten laste van het gelabelde deel voor 

Volkshuisvesting binnen de Algemene Reserve, als herontwikkelings-

/stimuleringsbijdrage voor de omzetting van de winkels aan de 

Hazelaarstraat nrs. 8 t/m 16 in Woerden naar woningen. 

6. De besteding van het bedrag onder 5. nader uit te laten werken door het 

college.  

7. De besteding van het bedrag voor de Hazelaarstraat in 2021 te 

heroverwegen indien het bedrag nog niet (geheel) besteed is. 

  

datum publicatie 2 oktober 2018   

behandelvoorstel Beeld  Debat  Besluit 

     

technische vragen -   

Beeld 11 oktober 2018   

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2018/11-oktober/20:00/18r-00523-rv-besteding-gereserveerde-middelen-voor-volkshuisvesting-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2018/11-oktober/20:00/Raadsvoorstel-Besteding-gereserveerde-middelen-voor-Volkshuisvesting


  

 
 

gemeenteraad Woerden  

routekaart behandelstukken | DEBAT 

Debat 15 november 2018   

Besluit 22 november 2018   

     

debatpunten - 

toezeggingen 

Wethouder Noorthoek zegt toe dat: 
• De raad mogelijk dit jaar of begin 2019 een raadsvoorstel ontvangt 

over het fonds / reserve Volkshuisvesting Ontwikkelingsvisie 
Middelland (zie ook: het raadsbesluit van 22 juni 2017. 

• De raad wordt binnenkort meegenomen in de plannen voor de Poort 
van Woerden. Er loopt moment een verkenning. De raad zal 
hierover eind dit jaar of met een uitloop naar volgend jaar, een plan 
van aanpak ontvangen. 

  

 


