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Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door Marguerite Boersma van de Fractie van Progressief
Woerden over Tiny houses bij zorginstellingen

Beantwoording van de vragen:
1. Wat vindt u van dit initiatief van de stichting Cello?
Dit is een mooi en sympathiek initiatief.
2. Ziet het college kansen voor dergelijke woningen in samenwerking met de lokale zorginstellingen?
Wanneer zorginstellingen met het initiatief hiertoe komen, zullen we de haalbaarheid onderzoeken.
3. Bent u bereid om samen met de zorginstellingen en sociale woningbouwvereniging in onze
gemeente te kijken of er behoefte is aan samenwerking om zorgpersoneel en -vrijwilligers
huisvesting te bieden, bijvoorbeeld in een vorm van een tiny house?
Tot nu toe is ons deze behoefte niet gebleken vanuit zorginstellingen. We zijn niet bereid om dit als
gemeente proactief op te pakken. In de zomer 2020 hebben we u via de RIB Tiny Houses (20R.00725)
geïnformeerd over hoe wij aankijken tegen de ontwikkeling van tiny houses. Ons college staat wel open
voor goed onderbouwde initiatieven op private locaties, zoals terreinen van zorginstellingen. Wij gaan dit
evenwel niet zelf initiëren omdat het ambtelijk teveel tijd kost en relatief weinig woningen oplevert. Daarom
focussen wij ons op de bestaande woningbouwprojecten en het behalen van de aantallen zoals
opgenomen in de strategische woningbouwplanning.
4. In het geval dat er behoefte is aan initiatieven op het gebied van huisvesten van zorgpersoneel en
vrijwilligers, maar de financiering een probleem blijkt te zijn, bent u dan bereid om mogelijkheden
van aanvullende financiering te onderzoeken?
Het is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer om de financieringsmogelijkheden te onderzoeken. Wij
zijn wel bereid om mee te denken met een initiatiefnemer over de financieringsmogelijkheden.
Bijlagen:
De ingekomen brief met documentnummer: 20.021452
Het college van burgemeester en wethouders,

Drs. M.H.Brander
Gemeentesecretaris

V.J.H. Molkenboer
Burgemeester

Schriftelijke vragen over tiny houses
Zorginstellingen hebben vaak te maken met vacatures voor medewerkers en vrijwilligers en
het valt niet mee om in Woerden aan een betaalbare woning te komen. Kunnen beide
problemen misschien tegelijk worden aangepakt?
De aanleiding voor deze schriftelijke vragen is een artikel van omroep Brabant over tiny
houses. Dit artikel gaat over tiny houses die gebouwd zijn voor vrijwilligers op het terrein
van zorginstelling Cello. De provincie Brabant heeft dit idee overgenomen en stelt geld
beschikbaar om 100 huisjes in heel Brabant te bouwen.
Over dit voorbeeld van het bouwen van tiny houses voor bijvoorbeeld vrijwilligers voor
zorginstellingen heb ik de volgende vragen:
1. Wat vindt u van dit initiatief van de stichting Cello?
2. Ziet het college kansen voor dergelijke woningen in samenwerking met de lokale
zorginstellingen?
3. Bent u bereid om samen met de zorginstellingen en sociale woningbouwvereniging in
onze gemeente te kijken of er behoefte is aan samenwerking om zorgpersoneel en vrijwilligers huisvesting te bieden, bijvoorbeeld in een vorm van een tiny house?
4. In het geval dat er behoefte is aan initiatieven op het gebied van huisvesten van
zorgpersoneel en vrijwilligers, maar de financiering een probleem blijkt te zijn, bent u
dan bereid om mogelijkheden van aanvullende financiering te onderzoeken?
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