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Geachte raadsleden, 
 
Door de fractie van de CU-SGP zijn op 19 juni jongstleden vragen gesteld met betrekking tot het 
voorstel aan de raad over het onderzoek naar zoeklocaties voor sociale huurwoningen. Een deel van 
de vragen is door de betrokken portefeuillehouders beantwoord tijdens de raadsvergadering van 20 
juni 2016. In overleg met de raad is afgesproken de resterende vragen op korte termijn schriftelijk te 
beantwoorden. Door middel van deze raadsinformatiebrief komen wij deze afspraak na.  

Vraag 
Tijdens de vergadering van 14 juni jl. is aangegeven dat de Gemeente Albrandswaard geen buiten 
stedelijke locaties bij de Provincie kan aandragen als niet alle binnenstedelijke locaties zijn 
onderzocht. Door alle binnenstedelijke locaties te onderzoeken en de haalbaarheid van deze locaties 
in kaart te brengen kan de Gemeente Albrandswaard een onderbouwd antwoord geven aan de 
Provincie voor het eventueel ontwikkelen van buiten stedelijke locaties, aldus de Wethouder. 
Aangezien dit het standpunt van het College B&W is, zouden wij graag willen weten waarom niet alle 
binnenstedelijke locaties als onderzoeklocatie zijn aangemerkt. Mogelijk heeft het College B&W goede 
redenen om niet alle binnenstedelijke locaties aan te merken als onderzoeklocatie. Echter, hier 
zouden wij graag meer openheid en duidelijkheid over hebben. Waarom zijn niet alle binnenstedelijke 
locaties als onderzoeklocatie aangemerkt?  
 
Antwoord 
In de raadsvergadering van 20 juni jongstleden heeft wethouder Goedknegt uiteengezet langs welke 
set van criteria de gemeente en de woningbouwcorporaties alle mogelijk locaties hebben geselecteerd 
die op grond van eerste indruk in aanmerking zouden kunnen komen voor de bouw van sociale 
huurwoningen. Dit levert een overzicht op van locaties die een nader onderzoek hiernaar 
rechtvaardigen. 
 
Vraag 
Is er een duidelijke plattegrond beschikbaar waaruit blijkt waar de grenzen van binnenstedelijk en 
buiten stedelijk liggen, waarbij per binnenstedelijke locatie is aangegeven waarom deze locatie wel of 
niet is aangemerkt als onderzoeklocatie? Indien de Gemeente Albrandswaard niet alle 
binnenstedelijke locaties als onderzoeklocatie aanmerkt, wordt het bovengenoemde standpunt van het 
College van B&W (en van vele fracties) te niet gedaan.  
 
 
 
 



 
Antwoord 
In de QuickScan is een overzichtskaart opgenomen. In de locatiestudie die wij uitvoeren zullen wij 
gedetailleerder kaartmateriaal opnemen met daarin ook opgenomen de grenzen van de binnen- en 
buiten stedelijke locaties.  
 
Vraag 
Hoe zit/luid de precieze sleutelverdeling bij het toewijzen van huurwoningen in Albrandswaard? 
Is dat?  
 25% Albrandswaard  
 25% woonregio Rijnmond  
 25% vergunninghouders 
 25% vrij toe te wijzen door de gemeente 
 
Hoe zit de onderverdeling met de urgenten? Wie vallen daar precies in/ hoe kom je daarvoor in 
aanmerking? Vallen die in de 25% vrij toe te wijzen? Wie/wat valt er precies in de 25% vrij toe te 
wijzen?  
 
Antwoord 
Artikel 2.3.10 van de Verordening Woonruimtebemiddeling Regio Rotterdam bepaalt dat ten aanzien 
van schaarse woningen voor ten hoogste 50% voorrang kan worden gegeven aan huishoudens, die 
economisch of maatschappelijk zijn gebonden aan de woningmarktregio (urgentie). Dit artikel bepaalt 
verder dat voor ten hoogste de helft van de genoemde 50% voorrang mag worden gegeven aan 
woningzoekenden die gebonden zijn aan een tot Albrandswaard behorende kern. Het gaat dan om het 
zogenaamde ‘lokaal maatwerk’. Vanuit de resterende, vrije 50% wordt voor maximaal de helft 
voorrang gegeven aan vergunninghouders.Uiteindelijk komt dit neer op de verdeling zoals u die 
beschrijft in de vraag. 
 
Vraag 
Hoe lang is de huidige wachtlijst in aantal personen en totale wachtduur. Om in aanmerking te komen 
voor een huurwoning? 
 
Antwoord. 
De totale wachtduur is sterk afhankelijk van de eisen, die de inschrijver aan een woning stelt. De 
wachttijd kan variëren van één dag tot jaren. Op de lijst van ingeschrevenen staan zowel reguliere 
woningzoekenden als woningzoekenden met een urgentieverklaring. Het is bekend dat gemiddeld 
75% van degenen die staan ingeschreven, in de tijd van een jaar niet reageren op vrijkomende 
woninge, kennelijk zijn deze dus niet op korte termijn op zoek naar een sociale huurwoning. 
 
Vraag 
Op basis van de verdeelsleutel. Hoeveel woningen verwacht het college minimaal te moeten bouwen 
om aan de taakstelling - opvang statushouders - te kunnen voldoen? 
Binnen welke tijdslijn wenst men dit gerealiseerd te hebben. Planuitwerking en daadwerkelijke 
voltooiing van de woningen? 
 
Antwoord 
Op basis van de taakstelling schatten wij in dat er in de periode 2016-2020 200 woningen gerealiseerd 
moeten worden. De locatiestudie kost een paar maanden tijd vooral omdat wij onze inwoners hier bij 
willen betrekken en dit moet zorgvuldig gebeuren. In 2016 maar ook 2017 zal een deel van de 
nieuwbouw naar verwachting niet gehaald worden. Wij compenseren dit door een deel te realiseren 
door het ombouwen van bestaande gebouwen. Ook verwachten wij dat om verschillende redenen niet 



 
  
 
 
 
  
  
 
alle locaties (geheel) benut kunnen worden en zoeken dan ook naar locaties met in totaal ongeveer 
200 tot 250 woningen. Wij streven ernaar om de eerste ombouw en nieuwbouwwoningen nog in 2017 
op te leveren. 
 
Vraag 
Hoeveel woningen bovenop de taakstelling verwacht het college nodig te hebben om een gezonde 
doorstroming te creëren binnen de sociale huurmarkt. Welke termijnen qua wachttijd acht het college 
wenselijk? 
 
Antwoord 
In de quickscan gaan wij uit van toevoeging van 200 tot 250 sociale huurwoningen, inclusief de 
woningen ten behoeve van de huisvesting van vergunninghouders. Als de nood echt aan de man is, 
kunnen mensen op basis van urgentie binnen 3 tot 6 maanden een woning hebben. Dit kan ook in 
een omliggende gemeente zijn.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jan Pieter J. Lokker (wnd) 
 
 
 


