Amendement
Onderwerp amendement:

Behoud percentage sociale huurwoningen Gooise Meren

Vergaderdatum:

12 juli 2017

Agendapunt (nr en naam):

3c1

Woonvisie Gooise Meren

Status:
aangenomen
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden stelt/stellen het volgende amendement voor.
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders nr. 315897
Besluit het ontwerp besluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen:
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Bestaande tekst
p.8, onder 1. b. Gedifferentieerd woningaanbod

Nieuwe tekst

Het aantal sociale huurwoningen in de gemeente blijft minimaal
gelijk. Om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen zal de
woningvoorraad moeten verkleuren. Er is behoefte aan
woningen die gemiddeld kleiner (en betaalbaarder voor kleine
huishouders) zijn, vaker gelijkvloers (nultreden) en duurzamer
zijn.

Het percentage sociale huurwoningen in de gemeente,
gebaseerd op peildatum 1-1-2016, waarbij de geplande
bouw op De Krijgsman buiten beschouwing wordt gelaten,
blijft minimaal gelijk. Om aan de toekomstige vraag te kunnen
voldoen zal de woningvoorraad moeten verkleuren. Er is
behoefte aan woningen die gemiddeld kleiner (en
betaalbaarder voor kleine huishouders) zijn, vaker gelijkvloers
(nultreden) en duurzamer zijn.

De gemeente streeft naar een goede spreiding van de
betaalbare woningvoorraad over wijken en buurten. Bij de
nieuwbouw willen we meer regie voeren op de realisatie van
betaalbare woningen.

De gemeente streeft naar een goede spreiding van de
betaalbare woningvoorraad over wijken en buurten. Hierbij
wordt tevens gestreefd naar het voorkomen (of
compenseren) van grote verschuivingen in de verdeling in
de segmenten goedkoop-middel-duur per kern. Bij de
nieuwbouw willen we meer regie voeren op de realisatie van
betaalbare woningen.

p. 24, onder 5.2.2 Gedifferentieerd woningaanbod
Een uitgangspunt uit de regionale woonvisie is dat de sociale
huurvoorraad minimaal op peil blijft. Ook voor de gemeente
Gooise Meren geldt dat het aantal sociale huurwoningen
minimaal gelijk dient te blijven. Dit betekent overigens niet dat
de samenstelling van de huidige voorraad ongewijzigd moet
blijven. Ook in de voorraad sociale huurwoningen is dynamiek
nodig om de voorraad aan te passen aan toekomstige
woonwensen.
Concreet betekent dit dat voor iedere sociale huurwoning die uit
de voorraad verdwijnt door verkoop, sloop of liberalisatie er een
nieuwe sociale huurwoning moet worden toegevoegd. Dit kan
op dezelfde plaats (herstructurering), maar ook elders in de
gemeente. We maken hier als gemeente jaarlijks
prestatieafspraken over met de woningcorporaties en
huurdersorganisaties.

Een uitgangspunt uit de regionale woonvisie is dat de sociale
huurvoorraad minimaal op peil blijft. Voor de gemeente
Gooise Meren geldt dat niet het aantal, maar het
percentage sociale huurwoningen minimaal gelijk dient te
blijven. Hierbij wordt als peildatum 1 januari 2016, de start
van de gemeente Gooise Meren aangehouden.
Op dit uitgangspunt is één uitzondering. Op De Krijgsman
zal geen sociale (huur)woningbouw plaatsvinden. Deze
bouw zal dus het percentage sociale huurwoningen in de
gehele gemeente doen dalen. Echter, dit te compenseren is
geen reële ambitie, omdat dit zou betekenen dat vrijwel alle
andere bouwprojecten een onrealistisch percentage sociale
huur zouden moeten gaan bevatten. Na realisatie van De
Krijgsman zal het percentage dus gecorrigeerd moeten
worden.

Bovenstaand uitgangspunt betekent overigens niet dat de
samenstelling van de huidige voorraad ongewijzigd moet
blijven. Ook in de voorraad sociale huurwoningen is dynamiek
nodig om de voorraad aan te passen aan toekomstige
woonwensen.
Concreet betekent dit dat voor iedere sociale huurwoning die
uit de voorraad verdwijnt door verkoop, sloop of liberalisatie er
een nieuwe sociale huurwoning moet worden toegevoegd. Dit
kan op dezelfde plaats (herstructurering), maar ook elders in
de gemeente. We maken hier als gemeente jaarlijks
prestatieafspraken over met de woningcorporaties en
huurdersorganisaties.
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Toelichting
Overwegende dat:













Bij realisatie van nieuwbouw de totale woningvoorraad stijgt, en dus bij gelijkblijvend aantal het percentage sociale
huurwoningen in de gemeente zal afnemen.
Er voor alle groepen voldoende woningen moeten zijn, dus óók in de categorie sociale huurwoningen.
Voorkomen moet worden dat het merendeel van de in de woonvisie genoemde 1/3 sociale nieuwbouw in sociale
koopwoningen zal worden uitgevoerd.
Zoveel mogelijk voorkomen moet worden dat binnen een kern er een grote verschuiving optreedt in de verdeling tussen
de segmenten goedkoop, middel en duur.
In het verleden compensatieregelingen (gebaseerd op aantallen) vaker niet dan wel zijn gerealiseerd.
Door het noemen van een percentage i.p.v. een aantal impliciet alle compensatieregelingen geborgd zullen worden.
Het logisch is om een streep te trekken bij de start van de nieuwe gemeente Gooise Meren en derhalve als peildatum
1 januari 2016 te hanteren.
Het binnen de kaders van project De Krijgsman onmogelijk is om sociale woningbouw te realiseren binnen dit project.
Dit geamendeerde uitgangspunt ambitieus is op basis van de in de nabije toekomst geplande bouwprojecten (hard en
zacht), zelfs wanneer De Krijgsman buiten beschouwing wordt gelaten.
Het derhalve niet realistisch is om te verwachten dat dit gemis aan sociale woningbouw op De Krijgsman gecompenseerd
kan worden binnen de overige projecten.
Nauwgezet gemonitord zal worden om te zien wat de effecten van verschillende recente beleidsaanpassingen zijn op de
slagingskansen van de verschillende groepen die aangewezen zijn op de sociale huursector.
Bij de meerjarige (volkshuisvestelijke) prestatieafspraken met de corporaties de betaalbaarheid, beschikbaarheid en
kwaliteit van de te bouwen woningen voorop staan, dat deze aansluiten op de meerjarenplannen van de corporaties en
dat de afspraken gezamenlijk, bijvoorbeeld jaarlijks, zullen worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld zullen worden.

Naam raadslid/-leden (fractienaam)
Freek Vos (GroenLinks), Jens Duyts (VVD), Jos de Lange (CDA), René Sweijen (Gewoon Gooise Meren), Theo Fambach (D66)
1. De concrete wijziging kan wellicht nog met Italic of Bold worden aangegeven/verduidelijkt.
2. Voor de leesbaarheid/ toegankelijkheid graag puntsgewijs (genummerd) redigeren

