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Beantwoording van de vragen 
Beantwoording artikel 42 vragen “Nog meer noodzaak voor betaalbare huizen” 
 
De gemeente heeft van het Rijk de opdracht gekregen om 41 mensen met een verblijfsvergunning een huis te geven in 
de eerste helft van 2021. Dat is een flinke extra inspanning ten opzichte van hiervoor. En dat terwijl tijdens de bespreking 
van de begroting werd gezegd dat we een voorsprong hadden als het gaat om het bieden van huizen aan mensen met 
verblijfsvergunning en dat we daarom wel wat minder ons best konden gaan doen.  
 
Vraag 1. Als Progressief Woerden vragen we ons af hoeveel voorsprong we nog hebben nu we deze extra 
opdracht hebben gekregen.  
 
Antwoord 1.  
We hebben in 2020 voldaan aan onze taakstelling wat betreft het huisvesten van mensen met een verblijfsvergunning. Er 
is geen voorsprong meer op de taakstelling.  
 
Vraag 2. Vindt het college nu ook, net als wij, dat deze extra opdracht vraagt om creatieve en concrete acties, zo 
snel mogelijk, om dit op een goede manier aan te pakken?  
 
Antwoord 2.  
Ja, gezien het forse huisvestingsvraagstuk dat we op ons af zien komen door de verdubbeling van de taakstelling (41 1e 
helft 2021 en mogelijk 41 2e helft 2021), vindt er momenteel een verkenning plaats hoe dit vraagstuk op een goede 
manier aangepakt kan worden. Dit valt namelijk samen met de verhuizing van de 25 bewoners van de Stadspoort (Zie 
RIB 20R.00908). Tegelijkertijd moeten ook de reguliere woningzoekenden een huis kunnen vinden en loopt ook de 
reguliere uitstroom van circa 14 personen uit de maatschappelijke opvang/beschermd wonen door.  
 
Vraag 3. Vindt het college ook dat het achterhaald is om te zeggen dat we een voorsprong hebben en dus wel wat 
minder hard ons best hoeven te doen?  
 
Antwoord 3.  
Zoals aangegeven in antwoord 1 en 2 zijn en moeten we hard aan de slag blijven met de bouw van nieuwe woningen en 
met dit huisvestingsvraagstuk.  
 
Vraag 4. Is het college het met Progressief Woerden eens dat de opdracht van het rijk nog een extra reden is om 
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meer betaalbare huizen, meer sociale huurwoningen, te gaan bouwen?  
 
 
Antwoord 4.  
Wij geven conform de door u vastgestelde woonvisie Woerden Woont 2019-2024 uitvoering aan het woonbeleid dat 
voorziet in de bouw van  extra woningen, ook in de sociale sector, om de druk op de woningmarkt te verlichten. In de 
berekening van het aantal te realiseren sociale huurwoningen is rekening gehouden met de fluctuerende taakstelling. De 
taakstelling is de afgelopen jaren laag geweest en nu is er weer een fors hogere taakstelling. Dit geeft nu niet direct 
aanleiding om het te realiseren percentage sociale huurwoningen van 20% te verhogen.  
 
Vraag 5. Kan het college ons vertellen hoe we zorgen dat deze extra opdracht niet ten koste gaat van onze wens 
om de wachttijden voor betaalbare huizen aan te pakken?  
 
Antwoord 5.  
Door het realiseren  van extra sociale huurwoningen is er de ambitie dat de zoek- en wachttijden dalen. Dit is echter geen 
garantie, want als de buurgemeenten geen sociale huurwoningen bouwen, zal de vraag in Woerden toenemen. 
Daarnaast zijn we afhankelijk van ontwikkelingen zoals de taakstellingen, blijven ouderen langer thuis wonen en stromen 
mensen uit beschermde woonvormen.  
We blijven ons best doen om betaalbare woningen te realiseren. Toch blijft de vraag naar (sociale huur)woningen groter 
dan het aanbod. De afgelopen jaren zijn er versneld woningen gebouwd aan de Jan Steenstraat in Woerden en de 
Mauritshof in Harmelen om de doorstroming vanuit sociale huurwoningen te bevorderen. Daarnaast zijn in deze periode 
ruim 100 sociale huurwoningen opgeleverd en zijn er ruim 200 sociale huurwoningen in ontwikkeling. In 2022/2023 
worden meerdere (grote) projecten worden opgeleverd waarin ook een sociaal en betaalbaar programma zijn 
opgenomen. Hierbij kan worden gedacht aan het projecten De Houttuin en WITT waarin 97 sociale huurwoningen 
gerealiseerd worden.  
 
Vraag 6. Is dit voor het college een reden om de begroting 2021 aan te passen?  
 
Antwoord 6.  
Nee, dit wordt niet aangepast omdat het slechts een klein onderdeel van de begroting 2021 is. Het is niet te becijferen 
welk effect deze hogere taakstelling heeft op de indicator ‘verlagen zoektijden tussen 2025 en 2030’. In de 
najaarsrapportage zullen wij hierop terug komen.  
  
 
   
 
Bijlagen 
1. Ingekomen art. 42 vragen Progressief Woerden - nog meer noodzaak voor betaalbare huizen D/21/004020 



 
 

Nog meer noodzaak voor betaalbare huizen - Schriftelijke vragen (art 42) 

  

De gemeente heeft van het Rijk de opdracht gekregen om 41 mensen met een verblijfsvergunning een 

huis te geven in de eerste helft van 2021. Dat is een flinke extra inspanning ten opzichte van hiervoor. 

En dat terwijl tijdens de bespreking van de begroting werd gezegd dat we een voorsprong hadden als 

het gaat om het bieden van huizen aan mensen met verblijfsvergunning en dat we daarom wel wat 

minder ons best konden gaan doen. 

 

1. Als Progressief Woerden vragen we ons af hoeveel voorsprong we nog hebben nu we deze extra 

opdracht hebben gekregen. 

2. Vindt het college nu ook, net als wij, dat deze extra opdracht vraagt om creatieve en concrete 

acties, zo snel mogelijk, om dit op een goede manier aan te pakken? 

3. Vindt het college ook dat het achterhaald is om te zeggen dat we een voorsprong hebben en 

dus wel wat minder hard ons best hoeven te doen? 

4. Is het college het met Progressief Woerden eens dat de opdracht van het rijk nog een extra 
reden is om meer betaalbare huizen, meer sociale huurwoningen, te gaan bouwen? 

5. Kan het college ons vertellen hoe we zorgen dat deze extra opdracht niet ten koste gaat van 

onze wens om de wachttijden voor betaalbare huizen aan te pakken? 

6. Is dit voor het college een reden om de begroting 2021 aan te passen? 

 

 

Woerden, 22 november 

Marieke van Noort, Progressief Woerden 
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