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Betreft: uitvoering moties wonen en nieuwe woningmarktafspraken 

 

 

Geachte raadsleden, 

 

INLEIDING 

In de vergadering van Beraad en Advies Planning en Control van 17 juni 2019 heeft u de 

portefeuillehouder Wonen gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de 

moties, die u in 2018 over wonen heeft aangenomen. U heeft de portefeuillehouder in het bijzonder 

gevraagd op welke manier de raad invloed heeft op de nieuwe regionale woningmarktafspraken over 

de opgave voor (sociale) woningbouw voor de periode tot 2030.   

 

KERNBOODSCHAP 

De uitvoering van de moties over wonen komt wat planning, programma en (bouw)locaties betreft 

samen in het woningmarktprogramma. Het programma biedt u de mogelijkheid regie te voeren op de 

opgave voor (sociale) woningbouw, die overigens nog niet is goedgekeurd door de provincie Zuid-

Holland. Het is de bedoeling het conceptwoningmarktprogramma kort na het zomerreces met u te 

bespreken.   

 

TOELICHTING 

 

1. Uitvoering van de moties wonen op schema 

 

In de presentatie voor uw raad van 21 januari 2019 hebben wij schematisch weergegeven hoe wij de 

moties wonen uitvoeren. Hieronder treft u dit schema nogmaals met als toevoeging een kolom, waarin 

de meest recente stand van zaken is opgenomen.  

 

 Motie Inhoud Uitvoering  Stand van zaken  

1. Actieplan Wonen Concrete ambities 

formuleren: 

segmenten, 

prioriteiten, typen 

en planning 

Woningmarktprogramma 

in 1e helft 2019 

Wij krijgen de eerste 

uitkomsten van het 

woningmarkt-

programma voor het 

zomerreces van 2019 

gepresenteerd. Op basis 



van deze uitkomsten 

bepalen wij het 

vervolgproces, inclusief 

de manier waarop u bij 

het woningmarkt-

programma wordt 

betrokken.  

2. Voorrang sociale 

woningen 

Voorrang 

vergunninghouders  

bij  

woningtoewijzing 

laten vervallen 

Afstemmen met regio 

(huisvestingsverordening) 

en woningcorporaties. 

 

Provincie stuurt op 

taakstelling.  

Met voorstel 59975 is de 

tijdelijke verlenging van 

de 

huisvestingsverordening 

aan u voorgelegd. In dit 

voorstel  is aangegeven 

dat de uitvoering van de 

motie wordt 

meegenomen in de 

evaluatie van de 

verordening, die na de 

zomer van 2019 plaats 

zal vinden. Meerdere 

gemeenten, waaronder 

Albrandswaard hebben 

aandacht gevraagd voor 

dit onderwerp.  

 

De afstemming met de 

corporaties vindt plaats 

op basis van hun 

(tussentijdse) biedingen 

voor de 

prestatieafspraken. 

Deze biedingen hebben 

wij eind juni 2019 

ontvangen.    

3. Werk maken van 

sociale en 

betaalbare 

woningbouw 

Kaders strikt 

volgen. 

Marktinitiatieven: 

inzetten op 

realisatie van 

maximaal aantal 

woningen in sociale 

en middeldure 

Doorlopend 

 

Financiële gevolgen van 

inzet en kaders van de 

raad moeten per initiatief 

duidelijk zijn.  

Geldt nog steeds. 

 

Woningmarktprogramma 

is borging voor 

samenhang tussen de 

projecten. 

Zie hiervoor punt 1.  



 
  

 
 
 
  

 

sector.  

4. Anticiperen of 

reageren 

In 

collegeprogramma 

doel en resultaat 

van bouwambities 

aangeven 

 

Hoe samenleving 

betrekken? 

 

 

 

Hoe regie houden 

over bouwgrenzen 

Hoofdlijn in Agenda van 

de Samenleving. 

Uitwerking in 

woningmarktprogramma 

 

 

Omgevingsvisie 

 

 

 

 

Via regionale 

woningmarktafspraken in 

overleg met provincie en 

via Omgevingsvisie 

 

 

Zie hiervoor punt 1 

 

 

 

Dit is met u besproken 

aan de hand van de 

presentatie in Beraad en 

Advies van 17 juni 2019 

 

Wij gaan hieronder op 

dit punt verder in.  

 

 

2. Invloed op de nieuwe regionale woningmarktafspraken 

 

Met de raadsinformatiebrieven van 4 september 2018 (1351107), 15 november 2018 (1362015), 22 

januari 2019 (43831) en 9 april 2019 (59398) hebben wij u op de hoogte gesteld van de verschillende 

processtappen die wij hebben gezet om te komen tot nieuwe woningmarktafspraken binnen het 

Samenwerkingsverband Wonen voor de regio Rotterdam. Wij hebben aangegeven dat Albrandswaard 

erop inzet tussen nu en 2030 in totaal 1177 woningen te bouwen, waarvan 210 sociale 

(huur)woningen. Verder hebben wij aangegeven dat de provincie het besluit over de bijdrage van 

Albrandswaard aan het regionale woningbouwprogramma heeft uitgesteld, omdat wij, met 3 andere 

gemeenten, het verst verwijderd blijven van de gestelde opgave (spreiding) voor sociale woningbouw.  

 

Wij hebben in de biedingen aan het Samenwerkingsverband Wonen uitdrukkelijk het voorbehoud 

gemaakt dat onze doorkijk nog niet zo concreet is dat alle onderdelen daarvan in een geactualiseerd 

planaanbod kunnen worden opgenomen. Hiervoor is verder onderzoek en besluitvorming door de 

raad vereist. Op deze manier houdt u per project invloed op de omvang en de samenstelling van de 

bouwopgave. De samenhang tussen de verschillende plannen krijgt vorm in het 

woningmarktprogramma, waarover u onder punt 1 van deze raadsinformatiebrief bent geïnformeerd.     

 

 

VERVOLG 

Het gesprek met de provincie Zuid-Holland over de gevolgen van de uitgestelde besluitvorming heeft 

(mede door de provinciale Statenverkiezingen) nog niet plaats gevonden. Wij houden u van het 



vervolg op de hoogte. Kort na het zomerreces van 2019 willen wij graag met u in gesprek om 

gezamenlijk de uitgangspunten van het woningmarktprogramma voor Albrandswaard te bepalen.   

 

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

                       
 
Hans Cats    drs. Jolanda de Witte 

 

 

  


