
Raadsinformatiebrief 

Hofhoek 5 - 3176 PD Poortugaal - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon - T (010) 506 11 11 - E info@albrandswaard.nl

De gemeenteraad van Albrandswaard 

Uw brief van:  Ons kenmerk: 1318653 
Uw kenmerk:  Contact:  Jeannette Wijnmalen 
Bijlage(n):1  Doorkiesnummer: 010-506 1158 
  E-mailadres:  j.wijnmalen@bar-organisatie.nl 
  Datum:  13 maart 2018 

Betreft: Actualisatie woningmarktstrategie en woonvisie regio Rotterdam 2014 tot 2020

Geachte raadsleden, 

INLEIDING
Met de raadsinformatiebrief van 4 juli 2017 (1241816) hebben wij u op de hoogte gesteld van de stand 
van zaken met betrekking tot de actualisatie van de regionale woonvisie. Het college heeft op 27 juni 
2017 ingestemd met de genoemde actualisatie en daarbij het voorbehoud gemaakt dat de verdere 
uitwerking van de actualisatie past binnen de Structuurvisie en binnen de Woonvisie Albrandswaard 
2016-2025. Concreet betekent dit voorbehoud dat het college: 

1. De identiteit van dorpen tussen stad en groen wil behouden en daarmee ook de huidige 
 kwaliteit van de woonmilieus wil handhaven; 

2. Niet kiest voor grootschalige woningbouwlocaties; 
3. Niet kiest voor het grootschalig compenseren van regionale ontwikkelingen in de 

 woningmarkt in de Albrandswaardse woningvoorraad, maar juist voor het bouwen voor de 
 lokale behoefte. 

KERNBOODSCHAP

Bijgaand sturen wij u de brief van de voorzitter van het Samenwerkingsverband Wonen regio 
Rotterdam van 21 februari 2018. In deze brief is het vervolgproces vanaf juli 2017 tot nu samengevat. 
Daarnaast bevat de brief aanbevelingen voor het nieuwe college, dat na de verkiezingen van 21 maart 
2018 van start gaat. De bedoeling van de brief is het bespoedigen van de vaststelling van nieuwe 
woningmarktafspraken, die naar verwachting in de 2e helft van 2018 ter vaststelling aan u worden 
voorgelegd.  

In het kader van het maken van nieuwe woningmarktafspraken neemt naar verwachting de druk op 
Albrandswaard toe om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het verwachte regionale tekort 
aan sociale huurwoningen.  
Al bij de samenwerkingsafspraken woningmarkt van 2014 heeft Albrandswaard onderschreven dat 
een goede spreiding van de sociale voorraad binnen de subregio Zuidrand noodzakelijk was. Dit heeft 
geleid tot een uitgangspunt over een evenwichtige verdeling tussen de diverse woningbouwsectoren 
in de Woonvisie Albrandswaard 2016-2025.  



De inzet van het college blijft onverminderd, zoals hiervoor in de inleiding is genoemd. Daarbij blijft 
behoud van de kwaliteit van wonen het uitgangspunt op grond van een integrale afweging van 
belangen. 

TOELICHTING

Uit de genoemde brief blijkt dat: 
1. De sociale woningvoorraad ongelijk is verdeeld over de regiogemeenten, maar dat het niet de 

bedoeling is de verdeling goedkoop-middelduur-duur voor alle gemeenten op den duur gelijk 
te trekken; 

2. De inspanningen van de regio moeten leiden tot evenwicht in de spreiding, beschikbaarheid 
en bereikbaarheid van sociale huurwoningen, waarmee aan alle doelgroepen van het 
huurbeleid recht wordt gedaan; 

3. Geen enkele gemeente aan het onmogelijke wordt gehouden, maar de regio wel zoekt naar 
perspectieven voor nieuwe woningmarktafspraken.   

VERVOLG
Wij houden u op de hoogte van het resultaat van het vervolgoverleg met de regio.

BIJLAGEN
1318682 Brief van 21 februari 2018 van de voorzitter van het Samenwerkingsverband Wonen 

regio Rotterdam 

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de loco-burgemeester, 

Hans Cats Marco Goedknegt 
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