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Aan het college
 
Bijgaand tre� u aan een serie schri�elijke vragen (ex ar�kel 42 RvO) van Frac�e Bakker inzake woningnood en voorsprong huisves�ng
vergunningshouders. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 28 maart a.s.).
 
Met vriendelijke groet,
 
Raadsgriffie | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden
T 0348 -428679 |E raadsgriffie@woerden.nl
W gemeenteraad.woerden.nl
 
Wilt u op de hoogte blijven van het werk van de gemeenteraad? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.
 

mailto:raadsgriffie@woerden.nl
https://gemeenteraad.woerden.nl/
http://bit.ly/griffieHandtekening


 

Artikel 42 vragen met betrekking tot woningnood en de voorsprong van huisvesting van 

vergunningshouders in Woerden (26.02.2020) 

Inleiding 

Tijdens de bespreking van het raadsvoorstel “Vaststellen bestemmingsplan herontwikkelingslocatie 

Witt (Campinaast)” op 20 februari jl., gaf wethouder een verklaring voor waarom binnen het 

voorliggende bestemmingsplan bouwen tot 10 woonlagen werd toegestaan. Eerdere plannen voor 

deze locatie gaven maximaal 5 woonlagen aan. De Weger stelde dat de heersende woningnood de 

voornaamste reden vormt voor de ruimere bouwhoogte. 

Op 24 februari jl. ontving de gemeenteraad van Woerden een brief van de Provincie Utrecht waarin 

de gemeenteraad van Woerden werd geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de 

“taakstelling huisvesting vergunninghouders”. Uit deze brief bleek dat de gemeente Woerden een 

taakstellingsvoorsprong heeft van 14 vergunningshouders. Daarmee is de gemeente Woerden de 

enige gemeente in de Provincie Utrecht die ruimschoots aan haar verplichtingen voldoet. 

Vragen aan het college van B en W van Woerden: 

1. Kan het college aangeven welke indicatoren het gebruikt om woningnood in de gemeente 

Woerden vast te kunnen stellen? 

2. Kan het college aangeven welk percentage van opgeleverde nieuwbouwwoningen in 

Woerden naar huidige inwoners van Woerden gaat? 

3. Kan het college aangeven welk percentage van de jaarlijkse bevolkingsgroei in de afgelopen 5 

jaar een gevolg is van geboortes in de gemeente Woerden en welk percentage een gevolg is 

van nieuwkomers van buiten de Woerdense gemeentegrenzen? 

4. Nu wethouder de Weger namens het college heeft aangegeven dat er in Woerden sprake is 

van woningnood, kan het college aangeven waarom zij er voor kiest om vergunninghouders 

sneller en in aantal meer dan is omschreven in onze landelijke taakstelling, in Woerden te 

huisvesten?  En hen daarmee voorrang te geven ten opzichte van mensen die al langer in 

Woerden wonen? 

Reem Bakker, Fractie Bakker 
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