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Geachte heer de Jong, 

 
Op 31 oktober 2020 heeft u namens de SGP schriftelijke vragen gesteld inzake inzet instrumenten 
woonbeleid. In deze brief krijgt u van ons het antwoord op de door uw gestelde vragen.  
 
U geeft aan dat er sprake is van een gespannen situatie op de woningmarkt en dat de woningmarkt 
volledig op slot dreigt te gaan. En dat vraagt volgens uw fractie dat het college de beschikbare 
instrumenten zo goed mogelijk benut om de lokale woningmarkt zoveel mogelijk toegankelijk te 
houden voor de lokale behoefte. In navolging hiervan heeft uw fractie de volgende vragen met 
betrekking tot het woonbeleid: 
 
1. Hoever bent u met het in de regio en met de provincie maken van afspraken over de 

projecten die vanuit onze gemeente een plek krijgen in de Planmonitor  

Drechtsteden? Welke gemeentelijke projecten (met welke aantallen) zijn voor de komende 

jaren opgenomen voor onze gemeente en hoe verhoudt zich dit tot de opgave van 85 

woningen per jaar (rekening houdend met overplancapaciteit)?   

De planmonitor Drechtsteden is reeds aangeboden bij de provincie (deadline december 
2020) in de vorm van een totaal rapport te weten, Wonen in de Drechtsteden 2020. Een 
reactie van de provincie wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2021. Er staan nu voor 
Hardinxveld-Giessendam 16 projecten op de planmonitor met totaal 1.589 wooneenheden 
tot circa 2030. Van deze 16 zijn er 10 in categorie 1 geplaatst, dit wil zeggen dat het 
bestemmingsplan in 2021 wordt verwacht en dat deze projecten regionaal zijn afgestemd 
(overzicht bijlage 1). De opgave van circa 81 (conform de lokale paragraaf wonen) 
woningen per jaar wordt hiermee gehonoreerd. Echter de oplevering van deze aantallen ligt 
anders, in 2020 zijn er geen 81 woningen opgeleverd en ook in 2021 zal dit naar alle 
waarschijnlijkheid niet het geval zijn. Versnelling en/of inlopen is nodig en daar wordt hard 
aan gewerkt. Hierbij moet worden opgemerkt dat dit een momentopgave is en 
woningbouwplannen en de woningmarkt aan veranderingen onderhevig zijn.  

   
2. Tijdens De Ontmoeting in het voorjaar gaf u aan dat u met Fien Wonen in gesprek wilde 

over implementatie van het woonplaatsbeginsel voor toewijzing van sociale huurwoningen. 

Volgens ons een krachtig instrument om de lokale woonbehoefte mee te reguleren. Kunt u 

aangeven hoever u hier intussen mee gevorderd bent? Zijn er mogelijkheden om dit 

beginsel op korte termijn in te voeren? Zo ja, wat is hiervoor nodig?   

De provincie heeft aangegeven dat er geen grote wachtlijsten zijn en derhalve er geen 
apart beleid gevoerd worden. Vandaar dat het woonplaatsbeginsel binnen de bestaande 
afspraken zo veel als mogelijk wordt uitgevoerd. Lokaal worden er prestatie afspraken 
gemaakt tussen Fien Wonen en de gemeente Hardinxveld-Giessendam over de toewijzing. 
De woningcorporatie moet wettelijk tenminste 90% van de vrijgekomen sociale 
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huurwoningen (met een huurprijs tot €737,14) toewijzen aan hun doelgroepen. Dit zijn de 
huishoudens met een inkomen tot €39.055 (prijspeil 2020). De overige, maximaal 10% van 
de vrijgekomen woningen, mag de woningcorporatie vrij toewijzen. Dit is in elk geval zo tot 
1 januari 2021. Deze 'vrij' ruimte kan ingezet worden voor individueel maatwerk.  

 
3. Wij vernemen dat er sociale koopwoningen soms kort na oplevering verkocht worden tegen 

de geldende marktwaarde. Dit vinden wij een onwenselijke ontwikkeling. Uiteraard kan dit 

een incident zijn, maar desalniettemin vinden wij dit zoveel mogelijk voorkomen dient te 

worden. Bent u bereid om te verkennen hoe en op welke wijze een kettingbeding voor 

sociale koopwoningen bij toekomstige sociale woningbouw hierin regulerende werking kan 

hebben?   

Voor de toekomstige woningbouwontwikkelingen waarvoor nog geen anterieure- en/of 
andere overeenkomsten zijn gesloten wil de gemeente gaan verkennen om een 
zelfbewoningplicht op te nemen als kettingbeding. Ook zullen andere mogelijkheden 
verkend worden om de sociale koopwoningen sociaal te houden en ervoor te zorgen dat er 
sociale koopwoningen worden bijgebouwd.  

 
4. Het college is voornemens om bij aanvragen tot realisatie van (pre)mantelzorgwoningen 

van geval tot geval te beoordelen of een verzoek tot de mogelijkheid behoort (volgens 

gemeentelijk persbericht mei 2020). Hierdoor zouden er meer mogelijkheden gekomen zijn 

voor zogenaamde premantelzorgwoningen. Wij hebben als fractie behoefte aan meer 

helderheid over de criteria die u hanteert bij binnenkomende aanvragen. Ons bereikte een 

signaal van iemand die een dergelijke aanvraag heeft gedaan, welke afgewezen is vanuit 

de motivatie dat er geen beleid bestaat voor het vestigen van (pre)mantelzorgwoningen en 

dat daarom geen aanvraag in behandeling genomen kan worden.   

Het beleid voor het realiseren van pre-mantelzorgwoningen wordt heden voorbereid. De 
planning is dat deze in 2021 worden vastgesteld. Van een dergelijke afgewezen aanvraag 
is er ons niets bekend. 

 
5. In de achterliggende tijd zijn er meermalen berichten in de media geweest over huisvesting 

van arbeidsmigranten al dan niet op bedrijfslocaties. Regelmatig zijn er berichten in het 

nieuws over mensonwaardige huisvesting van arbeidsmigranten. Daarnaast zien we soms 

prima bewoonbare woningen opgekocht worden door exploitanten van 

arbeidsmigrantenhuisvesting die vervolgens verpauperen en soms de nodige overlast 

geven. Bent u bereid om samen met de raad na te denken over kaders voor het huisvesten 

van arbeidsmigranten binnen onze gemeente? Zo ja, wanneer kunt u de raad hier een 

startnotitie voor aanbieden?   

De projectopdracht huisvesting arbeidsmigranten is bestuurlijk vastgesteld met als doel het 
schrijven van beleidsregels omtrent kamergewijze verhuur en de huisvesting van 
arbeidsmigranten met daarbij en toetsingskader. Tevens wordt hierin de 
wijziging/aanpassing van de huidige bestemmingsplannen meegenomen, door middel van 
een paraplubestemmingsplan wordt kamergewijze verhuur vergunning plichtig gemaakt. 
Waardoor de opkoop van woningen wordt tegengegaan. De planning is dat de 
beleidsstukken in het 2e kwartaal van 2021 in concept gereed zijn en het 
paraplubestemmingsplan circa december 2021. Ter onderbouwing voor de beleidsregels is 
er een opdracht verstrekt aan het Expertisecentrum Flexwonen om een doelgroepen- en 
kansenanalyse uit te voeren om zo te weten te komen welke doelgroepen er zijn in 
Hardinxveld-Giessendam en welke vraag naar huisvesting zij hebben. De raad zal 
meegenomen wordt tijdens het proces.  

 
6. Een ander probleem is het vraagstuk van scheefwonen. Het gaat hierbij met name om 

senioren die in een betaalbare huurwoning wonen, die eigenlijk teveel verdienen voor de 

huurprijs die zij betalen, maar voor wie de stap naar een particuliere huurwoning in de vrije 

sector net te groot is. Realisatie van zogenaamde middenhuurwoningen kan voor deze 
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doelgroep een oplossing zijn en daarmee bijdragen aan doorstroming en terugdringen van 

scheefwonen. Bent u bereid om te verkennen of en samen met Fien Wonen te 

onderzoeken welke rol de woningcorporatie (al dan niet met projectontwikkelaars) kan 

nemen bij het realiseren van bijvoorbeeld appartementen in de sector middenhuur?   

In de prestatieafspraken met Fien Wonen wordt het volgende opgenomen: 
Voor huurders met een hoger inkomen die zijn aangewezen op de reguliere verhuurmarkt 
(de zogenaamde middenhuur) probeert de gemeente primair met marktpartijen 
(ontwikkelaars, beleggers) deze vraagbehoefte te beantwoorden. En op grond van het 
actuele woningmarktonderzoek Drechtsteden 2020 is deze vraagbehoefte erg klein. In de 
categorie huurwoningen met een prijsklasse van €737-850 is een overschot aan aanbod te 
zien, dus meer aanbod dan vraag. In de prijsklasse >€850 is een zeer beperkte vraag te 
constateren.   

 
Ik ga er vanuit u en uw fractie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog 
vragen en/of opmerkingen zijn dan kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker 
Wonen, mevrouw Kim Koppelaar, van Team Samenleving.  
 
 
Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam, 
de loco-secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
Sonja van der Stel Dirk Heijkoop 
 

DH
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BIJLAGE 1: 

 

 


