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Geachte heer Selten, VERZONDEN 1 1 MAART 2019 
Wij danken de Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein voor het uitbrengen van 
een advies en het onderschrijven van de lijnen die worden uitgezet in de 
Aanvulling Woonvisie 2015. In deze brief reageren we op uw advies. 

Wij hebben er niet voor gekozen om in deze aanvulling een schematische stand 
van zaken weer te geven. Zeals aan het begin opgemerkt staan de thema's en 
ambities nog steeds overeind en betreft dit een aanvulling daarop. Daar waar de 
ambities worden gewijzigd of worden aangevuld is dat vermeid. Ondertussen 
wordt verder gewerkt aan het realiseren van de ambities 

- 
Wij zijn het met u eens dat het belangrijk is de woningbouw jaarlijks te 
monitoren. In onze raadsbrief 2018-002 zijn het uitvoeringsprogramma 
woningbouw 2018-2022 en de woningbouwmonitor van november 2017 
bijgevoegd. Bij de aanbieding van deze Aanvulling Woonvisie 2015 wordt de 
woningbouwmonitor van februari 2019 bijgevoegd. Wij hebben dit stuk 

bijgevoegd. 

De woonvisie 2015 is inderdaad geschreven aan het eind van de economische 
crisis. Alhoewel de woningbouw mede door de transformaties van kantoren tijdens 
de crisis gestaag door is gegaan, zien we nu dat hoewel er meer wordt gebouwd, 
de bouwkosten en verkoopprijzen stijgen. De woningmarkt staat ender druk. De 
woonvisie is wat ons betreft geen lange termijnvisie, maar een visie die om een 
aantal jaar herijkt of in dit geval aangevuld moet worden. 

U stelt voor om meer flexibele modellen te hanteren en geen absolute 
streefaantallen en percentages op te nemen. Het gaat wat ons betreft om een 
bouwambitie. Wij zijn voor het belangrijkste deel van onze woningbouwproductie 
afhankelijk van initiatieven van particulieren. Wanneer de woningmarkt daar 
aanleiding toe geeft zal dat direct door de "markt" worden vertaald. Daarin kunnen 
we als gemeente niet sturen. 
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In het woningbouwprogramma 2030 hebben we naast een ambitie van 3500 
woningen ook 67 locaties aangewezen waar deze productie wat ons betreft kan 
landen. We zien in alle initiatieven die ons nu bekend zijn dat we het aantal van 
3500 woningen voor 2030 gaan realiseren. We zien ook dater minder planuitval is 
dan waar mee we hebben gerekend, initiatieven worden vaker aan de hoge kant 
binnen de bandbreedte gerealiseerd en op enkele plekken, zoals City, vindt meer 
verdichting plaats. Dit leidt tot hogere aantallen op basis waarvan wij onze ambitie 
kunnen ophogen. Hiermee dragen we ook bij aan het verminderen van het 
woningtekort in de regio. 

De uitbreiding wordt dus gerealiseerd op locaties die zijn opgenomen in het 
woningbouwprogramma 2030, binnen de randvoorwaarden die we daarin ook 
hebben vastgelegd. Het betreft dus geen nieuwe groene locaties. 

Het langer zelfstandig thuis wonen van ouderen staat in de Woonvisie 2015 
beschreven. Bij verzorgd wonen van ouderen gaat het om woningen in 
verschillende segmenten, ook in de koop en vrije sector huur. Het concept verzorgd 
wonen is in december 2018 gestart in de sociale huur en in maart is het 
proefproject in de koopsector afgerond. Na de start in de wijk Jutphaas Wijkersloot 
wordt dit concept verder uitgerold over de verschillende wijken. Wij hebben de 
aanvulling op dit punt aangepast. 
In deze aanvulling gaat het over het zelfstandig wonen van andere kwetsbare 
groepen. Het gaat bijvoorbeeld om maatschappelijke opvang, beschermd wonen en 
jeugdhulp. Deze groepen zijn aangewezen op de sociale huur, vandaar dat de 
maatregelen zieh richten op de sociale huur. 

U geeft aan dat door de hele nota heen de maatregelen vooral gefocust zijn op de 
corporaties en dater weinig gezegd wordt over particuliere eigenaren. Wat betreft 
het onderdeel wonen en zorg heeft u gelijk, hierop zijn we hierboven ingegaan. De 
aanvulling gaat ook in het bestemmen van locaties voor duurdere woningbouw, het 
opstellen van randvoorwaarden voor middenhuur en de kwalitatieve 
randvoorwaarden voor kantoortransformaties. Ook de maatregelen met betrekking 
tot duurzaamheid en klimaatadaptatie hebben betrekking op alle woningbouw. Via 
het opstellen van beleidsregels en het stellen van voorwaarden bij grondverkoop 
willen we meer sturing aanbrengen om onze ambities te concretiseren. 

De aantallen onder het kopje Gewenst bouwprogramma geven onze ambities weer 
ten aanzien van duurdere woningbouw, middenhuur en sociale woningbouw. Er zal 
ook een categorie overig zijn: woningen waar we als gemeente niet op kunnen 
sturen, en waarvan de positionering door de ontwikkelaar bepaald zal worden. 
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Het klopt dat de vraag vanuit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen 
een beroep gaat doen op een flink deel van de sociale huisvesting. Dit zijn ook 
doelgroepen die tot de doelgroep van de woningcorporatie behoren. De aantallen 
die genoemd worden in uw advies herkennen we niet. Het gaat om ongeveer 32 
woningen per jaar, naast nog een aantal woningen voor jongeren. De aantallen 
voor Zorgspectrum betreft intramurale zorg en geen woningen. Wij zijn het met u 
eens dat we oog moeten blijven houden voor voldoende aanbod voor de "reguliere" 

sociale huurders. 

Over de passage dat het belangrijk is dat de inwoners die in het kader van 
maatschappelijke opvang gehuisvest worden zieh thuis gaan voelen in de wijk 
merkt u op dat dit ook geldt voor de mensen die al in de wijk wonen. We zijn het 
met u eens dat dit zeker ook geldt voor de mensen die al in de wijk wonen. In de 
voorgestelde prestatieafspraken tussen zorg- en woonpartijen hebben we daarom 
zowel aandacht voor de nieuwe bewoners als de huidige bewoners 

Het aanpassen van de bestaande voorraad is inderdaad een belangrijke opgave. 
Via het regionale digitale platform "Jouw Huis slimmer" informeren we inwoners 
over mogelijke aanpassingen om hun woning energiezuiniger te maken. De visie 
Klimaatadaptatie is vorig jaar vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma is ook 
aandacht voor het vergroten van het bewustzijn bij onze inwoners over de 
kwetsbaarheid voor klimaatextremen en welke concrete maatregelen hier voor 

mogelijk zijn. 

Wij zijn het met u eens dat het prettig wonen niet ophoudt bij de woning zelf, maar 
dat het ook belangrijk is hoe bewoners samenwonen en samenleven. De woonvisie 
is een sectorale nota. Wij zijn van mening dat de verbinding tussen het wonen en 
het beleid op het sociaal domein hier niet in thuis hoort. In de transformatieagenda 
staat het beleid van het sociaal domein en in woonwijs, onderdeel van deze 
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transformatieagenda, de verbinding met wonen voor zover dit om ouderen en 
kwetsbare groepen gaat. 

M t vriendelijke groet, 
b emeester en wethouders, 

P. . . Liebregts 
secreta ris 

F.T.J.M. Backhuijs 
burgemeester 
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