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Aanleiding
Op 1 september 2020 is in de informatievergadering Ruimte de woonvisie behandeld. Hierop is een
viertal toezeggingen gedaan. Met deze informatiebrief geven we invulling aan de korte termijn
toezeggingen. Daarnaast sturen wij u de antwoorden op de schriftelijke vragen die enkele fracties
voorafgaand aan de informatievergadering hebben gesteld.
Informatie
Toezeggingen
1. Wethouder zegt toe na te gaan bij Woonveste hoe groot de groep is die doorstroomt naar
woningen in de geliberaliseerde huursector waardoor doorstroming ontstaat en de raad hierover te
informeren.
Reactie Woonveste:
Woonveste kijkt naar de woningmarkt als geheel. Dus het functioneren van koop en huur in
samenhang. In haar ondernemingsplan geeft zij aan er ook te zijn voor de groep met een inkomen
boven de grens voor een sociale huurwoningen (middensegment > €39.055. Men ziet dit als
verlengstuk van haar opgave. Deze groep komt voor sociale huurwoningen in principe niet in
aanmerking. Er is een tekort aan betaalbare koopwoningen en vrije sector huurwoningen. Een
dergelijk gat acht men onwenselijk voor een goed functionerende woningmarkt en de betreffende
inkomensgroep. Deze visie en handelswijze is in overleg en met instemming van de gemeente in
de afgelopen jaren gevolgd. In het recente Ondernemingsplan is dit daarom gecontinueerd.
Voor alle duidelijkheid, Woonveste bouwt deze duurdere huurwoningen niet maar heeft circa 600
woningen in haar bestaande voorraad gelabeld om in de vrije sector te verhuren. Momenteel zijn
daarvan ruim 300 woningen daadwerkelijk in dit segment aan de middeninkomens verhuurd. De
resterende circa 300 woningen worden, indien de zittende huurders de woning verlaten, dus in de
vrije sector verhuurd.
Hieraan kan (vanuit huur bezien) op meerdere manieren invulling worden gegeven. De
middeninkomens mag Woonveste voor een deel ook huisvesten binnen de sociale sector (80-1010 regel). Dit doet men niet. Woonveste verhuurt woningen aansluitend op de huurtoeslaggrens
(€737,14). Dat heeft twee voordelen:
- woningzoekenden in het sociale segment ondervinden geen concurrentie van
woningzoekenden met een hoger inkomen (lagere huren voor de mensen die dat nodig
hebben);
- Woonveste heeft relatief veel eengezinswoningen / grotere woningen vanuit het verleden. Het
aantal 1-2 persoons huishoudens neemt echter toe. Een kwalitatief vraagstuk
(transformatieopgave). Een deel van deze duurdere voorraad kan men zinvol inzetten door
deze te liberaliseren.

In het verlengde van voorgaande is het belangrijk om te benoemen dat huurprijzen in het
geliberaliseerde segment bij Woonveste lager liggen dan markthuren. Huren worden afgestemd
op de inkomens conform marktonderzoek. Hiermee onderstreept men nogmaals dat Woonveste
het geliberaliseerde segment als verlengde zien van het sociale segment. Vanuit onderzoek naar
betaalbaarheid heeft Woonveste we getoetst of bovenstaande wijze ook te verantwoorden is. Dat
blijkt zo te zijn.
Doorstroming vanuit de sociale sector naar de geliberaliseerde voorraad is daarmee geen doel.
Uiteraard zou het maatschappelijk wenselijk zijn als mensen met hogere inkomens, die nu in een
sociale huurwoning wonen, zouden doorstromen naar een betaalbare koopwoning of vrije sector
huurwoning. De praktijk is dat huurders nauwelijks goedkope huurwoning inruilen voor een
duurdere huurwoning maar liever overstappen naar een koopwoning. Woonveste heeft daarvoor
echter geen dwingende, wettelijke mogelijkheden.
2. De wethouder zal de raad informeren over de evaluatie van Regionale Woonservice (vanaf
november 2019), waarbij Woonveste is aangesloten, ten aanzien van instromers en uitstromers
en wat dit betekent dit voor wachttijden en inschrijvingstijden etc.
Zoals in de toezegging al is aangegeven zullen wij u op een later tijdstip informeren over de
evaluatie van deelname van Woonveste aan het regionale inschrijfsysteem WoonService
Regionaal.
3. Middels een RIB zal aan de Woonvisie toegevoegd worden dat de opmerking ‘het aantal
geliberaliseerde huurwoningen moet stijgen van 325 naar 600’ bestaande woningen betreft.
De stijging van het aantal geliberaliseerde huurwoningen zal gevonden moeten worden in de
bestaande woningen. Nieuw te realiseren sociale huurwoningen komen ten gunste van de
primaire doelgroep.
4. Wethouder zegt toe de raad te informeren over de verdeling van gronden tussen de sectoren
landbouw, wonen en natuur in de gemeente Heusden.
Op grond van de enkelbestemmingen uit de vigerende bestemmingsplannen komen wij tot een
volgende verdeling:
Sector
agrarisch

Oppervlakte

Percentage

40310884

49,0%

2995544

3,6%

18186151

22,1%

centrum, handel

1249753

1,5%

sport en recreatie

1521019

1,9%

verkeer

5898997

7,2%

water

3071361

3,7%

woongebied

8955516

10,9%

bedrijventerrein
bos en natuur

Opmerkingen:
 De categorie ‘centrum, handel’ bestaat uit de bestemmingsgroepen ‘centrum’, ‘detailhandel’,
‘gemengd’, ‘horeca’ en ‘maatschappelijk’.
 De categorie ‘verkeer’ omvat alle wegen (zowel binnen als buiten de bebouwde kom).
 De categorie ‘woongebied’ bevat ook het stedelijk groen (maar niet de wegen of waterpartijen).
Als bijlage 1 bij deze raadsinformatiebrief is een kaart opgenomen waarin bovenstaande verdeling
zichtbaar is gemaakt.
Beantwoording technische vragen
Vragen fractie Heusden één
1

Pagina 2 van het raadsvoorstel onderaan, inzet van middelen, is er op korte termijn voor de
Raadsvergadering een indicatie te geven wat de gevolgen zijn voor de grondexploitatie van de
Grassen, indien hierdoor tekorten ontstaan hoe denkt u de wegvallende inkomsten te
compenseren?
In het masterplan de Grassen en in de afspraken met de ontwikkelaar wordt uitgegaan van 1/3
sociale huur / goedkope koop, 1/3 projectmatig en 1/3 vrije kavels. In de grondexploitatie is binnen
die eerste categorie rekening gehouden met 20% sociale huur en 13% goedkope koop. Op basis
van deze woonvisie neemt het aantal sociale huurwoningen direct met 16 toe wat een geschat
negatief effect heeft van circa € 0,3 miljoen. Voor de starters- en seniorenwoningen wordt
aangenomen dat die geen effect hebben op de grondexploitatie omdat er alleen eisen gesteld
worden aan het type woning en niet aan de prijs. In het scenario dat we er niet in slagen om op
andere reeds geplande (inbreidingslocaties) sociale huurwoningen te realiseren zullen nog meer
woningen in de Grassen omgezet moeten worden naar sociale huur. In dat geval kan het
negatieve effect op de grondexploitatie oplopen tot enkele miljoenen. Dat zou ook om andere
redenen (te veel sociale huur in de Grassen en te weinig in Drunen) onwenselijk zijn. Overigens
zullen er niet zo snel tekorten ontstaan omdat het resultaat van de grondexploitatie van de
Grassen ruim positief is.
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Pagina 5, paragraaf 1.2, waarom wordt onder 1.2 de structuurvisie niet genoemd, is deze niet
meer vigerend?
In paragraaf 1.2 wordt in zijn algemeenheid gesproken over uiteenlopende beleidsdocumenten.
De structuurvisie is zo’n beleidsdocument en is uiteraard nog vigerend.
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Pagina 11, 5.1, Bevolkingssamenstelling, u geeft hier aan dat in de grassen, Geerpark en
Doeveren relatief veel jongeren wonen, klopt dat voor Doeveren wel?
Ja, procentueel gezien is de groep 0-23 jarigen in Doeveren op De Grassen en Geerpark na het
hoogst https://heusden.buurtmonitor.nl/
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Pagina 12, 5.1, Bovenaan hier geeft u aan dat u schat dat 36% van alle huishoudens tot de
sociale doelgroep behoort, kan het CBS daar geen helderheid over geven of dat daadwerkelijk zo
is, zij kunnen wel aangeven dat er 26 % sociale huurwoningen zijn maar weet niet hoe groot de
sociale doelgroep is?
Via onderstaande informatie, verkregen van het CBS hebben we de 36% onderbouwd.
https://cbsinuwbuurt.nl/#sub-gemeenten2017_percentage_personen_met_laag_inkomen
De vraag in hoeverre het aantal sociale huurwoningen zich verhoudt tot de doelgroep, zal in de
praktijk wat anders liggen. Er is altijd een groep mensen die, ondanks het feit dat ze qua inkomen
tot de doelgroep behoren, op een andere wijze gehuisvest is.
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17: 6.2: Woonwensen onderzoek:
“Verder wil 81% van de 65-plussers in Heusden het liefst zo lang mogelijk in de huidige woning
blijven wonen, ook als de eigen gezondheid of die van de partner achteruit gaat” Is de conclusie
juist als er vooral een vraag is naar kleine woningen en appartementen. (door starters, senioren,
kleine gezinnen en alleenstaande)? Mogelijkheid voor woongroepen/gesloten patios voor
senioren?
Ja, de vraag is gebaseerd op de verhuisgeneigdheid
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Pagina 26, 7.1, Generieke kwaliteitscriteria voor nieuwbouw hebt u het over de checklist
levensloop bestendig bouwen, is dat een document wat de Raad heeft beoordeelt, graag zouden
wij die checklist ontvangen? Waarom verwijst u niet naar Woonkeur of geboden toegang?
De lijn is doorgaans eerst zo lang mogelijk in de huidige woning blijven wonen (dus geen
woningvraag) en als dat onmogelijk wordt ontstaat de behoefte aan kleiner wonen. De checklist
levensloopbestendig wonen is samengesteld door de seniorenraad gemeente Heusden en het
gehandicaptenplatform en is specifieker dan Woonkeur of geboden toegang. In samenwerking
met deze partijen is een folder ontwikkeld die wordt meegegeven aan ontwikkelaars (vergelijkbaar
met woonkeur of geboden toegang) zodat zij in een vroegtijdig stadium kennis kunnen nemen van
de (vaak simpele) aanpassingen die nodig zijn om een levensloop bestendige woning te
realiseren. De folder kunt u vinden via https://www.heusden.nl/inwoners/bouwen-wonen/woningverbouwen/levensloop-bestendig-bouwen/.
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Pagina 28, 7.3, criteria voor nieuwbouw bij inbreiding, kan de Raad daarvan afwijken indien zij dat
wenst om een plan mogelijk te maken?
Er bestaat altijd een mogelijkheid om gemotiveerd gebruik te maken van de inherente
afwijkingsbevoegdheid. Daarnaast worden de noodzakelijke bestemmingsplanwijzigingen voor
besluitvorming aan u voorgelegd.
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Pagina 34, 9.2 lokale accenten/uitganspunten heeft men het over de ontwikkeling van een
tussenvormen. Ze denken dan aan kleinschalige woonvormen met zorgondersteuning in de
nabijheid van verpleeghuizen. In Vlijmen doet die mogelijkheid zich op korte termijn voor, waar in
Vlijmen? Waarom is het in Drunen pas over enkele jaren mogelijk?
Voor wat betreft Vlijmen gaat het om een locatie in de nabijheid van het st Janshof. In Drunen is
dit pas aan de orde bij een eventuele herstructurering (bijvoorbeeld voor het gebied
brandweerkazerne, parkeerterrein, gemeentehuis).
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Waar wij moeite mee hebben, als man of vrouw niet meer thuis kan worden geholpen moet men
naar een verpleeghuis, het komt voor dat er in onze gemeente geen plaats is er zijn mensen bij
die 50 jaar in onze gemeente wonen, en gescheiden worden? Bent u bekend met deze
problematiek en kunt u hiermee rekening houden in de woonvisie?
Wij zijn bekend met deze problematiek. Geconstateerd wordt dat het onwaarschijnlijk is dat het
aantal verpleeghuisplekken de komende jaren zal toenemen. In de praktijk komt het erop neer dat
mensen langer thuis moeten blijven wonen, zij het in het huis waar ze nu wonen of in woningen in
de nabijheid van de benodigde zorgvoorzieningen. Om hier een impuls aan te kunnen geven
stellen wij voor om geschikte inbreidingslocaties te bestemmen voor deze doelgroep. Daarnaast
werken wij samen met Schakelring en Woonveste om kansen die zich voordoen, te pakken en
deze geschikte locaties te ontwikkelen voor deze doelgroep.

Vragen fractie Gemeentebelangen
10 Blz. 9: centrale ambities en overwegingen:
Sommige teksten zijn wel erg vrijblijvend. Bijv. bij nieuwbouw dagen we partijen uit om zoveel
mogelijk in te zetten op consumentgericht, levensloopbestendig, circulair en duurzaam bouwen,
overeenkomstig “Heel Heusden Duurzaam”. Kan dat niet wat strakker worden weggezet?
Deze woonvisie 2020-2025 ‘tHuis in Heusden’ is een visie op hoofdlijnen die tot 2025 richting
geeft aan jaarlijks op te stellen uitvoeringsprogramma’s. Primair gericht op die onderdelen
waarvoor we als gemeente aan de lat staan en waarop we als gemeente invloed hebben. Al dan
niet samen met onze partners. Dit betekent niet vanzelfsprekend in de regelreflex schieten en
proberen onze invloed op een doorgaans bewerkelijke manier juridisch af te dwingen. De visie
geeft richting aan de koers die we voorstaan. Voor wat betreft de consumentengerichtheid zien we
tekort aan woningen voor 1- en/of 2 persoonshuishoudens (voor zowel starters als senioren) en
zetten we daarop ook fors in voor wat betreft de ambities ten aanzien van nieuwbouw. Als het
gaat om de wijze van duurzaam bouwen verwijzen wij naar de duurzaamheidsagenda.
11 De mogelijke verruiming in de gemeentelijke woningbouwprogrammering wordt voornamelijk
ingezet voor de ontwikkeling van inbreidingslocaties voor 1 en 2-persoonshuishoudens (sociale
huur en betaalbare koop en woon- en zorgconcepten. Maar komt er verruiming en zo ja, biedt die
in voldoende mate ruimte, zo nee, hebben we dan een plan B, want de prognoses geven duidelijk
aan dat er grote behoefte is aan dit soort woningen, m.n. voor starters en senioren.
De provincie heeft in algemene zin al uitgesproken dat de aantallen te realiseren woningen zullen
toenemen. De mate waarin en wat dat dan specifiek voor Heusden betekent zijn nog niet bekend.
De provincie verwacht dit eind september openbaar te kunnen maken. Met deze woonvisie zetten
we met name in op die doelgroepen/woningen waarbij/waaraan de behoefte het grootst is. De
uitwerking hiervan vindt in de nieuwe woningbouwplanning plaats. Afhankelijk van de provinciale
prognoses zou dit er eventueel toe kunnen leiden dat we De Grassen temporiseren ten gunste
van inbreidingsontwikkeling. Uiteraard zullen de financiële consequenties hierbij worden bezien.
12 Blz. 14 huurwoningmarkt
Je ziet een duidelijke tendens dat er minder goedkopere woningen beschikbaar komen en meer
relatief dure huurwoningen. Aan die trend moeten we een halt toeroepen; er moeten meer
betaalbare huur- en koopwoningen komen. Dat zie je eigenlijk op alle fronten.
Meer goedkope huurwoningen kan met twee maatregelen:
Op de eerste plaats bouwen, bouwen, en nog eens bouwen
Op de tweede plaats er voor zorgen dat meer woningen in het goedkope segment beschikbaar
blijven. Als een woning vrijkomt, dan kunnen we ons voorstellen dat de huursom wordt aangepast,
maar je kunt er daarbij wel voor zorgen dat de huurprijs beneden de 2e aftoppingsgrens van 649
euro blijft. Kan het college in het overleg met Woonveste hier nadrukkelijk de aandacht voor
vragen?
Het aanbod en de betaalbaarheid van sociale huurwoningen staat structureel op de agenda in
gesprekken met Woonveste.
13 Blz. 21 Senioren
Er is veel behoefte aan huisvesting voor senioren nabij de centra en eventueel in combinatie met
zorg. Bij veel appartementen geldt echter een minimuminkomens grens waar senioren niet aan
kunnen voldoen (vaak alleen AOW en klein pensioen}. En dan zijn er eigenlijk geen alternatieven.
Dus ook hier een pleidooi voor meer betaalbare woningen?

Het aanbod van Woonveste voor deze doelgroep is onderwerp van gesprek. Waar zich kansen /
mogelijkheden voordoen worden deze zoveel mogelijk gegrepen.
14 Blz. 25: Randvoorwaarden voor woningbouwplanning
Als de provinciale planning leidt tot een verruiming van het aantal te bouwen woningen, dan wordt
die ruimte ingezet voor inbreidingslocaties, zowel particulier als gemeentelijk. Hoe wil het college
bevorderen dat er bij particuliere initiatieven ook goedkope woningen voor starters en senioren
gebouwd worden?
Door aan de voorkant duidelijk te maken aan welke ontwikkelingen de gemeente haar
medewerking wil verlenen en dit vast te leggen in een nieuwe beleidsregel. Hierbij hanteren wij de
volgende criteria:
starterswoningen (maximaal 70m2)
levensloopbestendige nultreden seniorenwoningen (maximaal 1 bouwlaag met eventueel een
kleine ondergeschikte opbouw, maximaal 3 kamers).
Ook via noodzakelijke bestemmingsplanwijzigingen kunnen wij dit bevorderen.
15 Overweegt het college het grondbeleid aan te passen van passief naar actief: dus zelf als
gemeente het initiatief nemen, de beschikbaar komende grond kopen en zelf (laten) bouwen. Met
name in de kernen Drunen en Oudheusden zou een actief grondbeleid wellicht tot meer ruimte
voor sociale woningbouw kunnen leiden?
Vooralsnog niet omdat we nog over voldoende uitgeefbare grond beschikken voor de komende
jaren.
16 College wil een maximaal percentage aan harde plancapaciteit vastleggen in de gemeentelijke
woningbouwplanning. Graag een toelichting en aan welk percentage denkt men dan. En vermeld
dit percentage ook zodat het controleerbaar wordt.
Wij blijven streven naar een zekere mate van flexibiliteit om op actuele en onvoorziene situaties in
te kunnen spelen. Het percentage is daarbij ook afhankelijk van de nieuwe prognoses van de
provincie.
17 Hier is ook de transformatie van bestaande wijken aan de orde. Is daar wel eens onderzoek naar
gedaan? In de afgelopen jaren heeft de vraag tot transformatie zich voorgedaan in de omgeving
Plataanplein, maar is dat wel eens ooit serieus onderzocht of is het bij oriënterende gesprekken
gebleven?
Over het Plataanplein zijn wij nog in gesprek. Ook hebben in het verleden transformaties
plaatsgevonden zoals in de Vliedberg (in combinatie met Zuiderpark) en in Oudheusden
(Castellum). Naast de impact op bewoners vormt de financiële haalbaarheid doorgaans een
belangrijk aspect bij de uiteindelijke afweging.
18 Blz. 26 generieke kwaliteitseisen
Te vrijblijvend zoals eerder opgemerkt. Het duurzaam bouwen veel strakker wegzetten. De
leidraad levensloopbestendig bouwen niet alleen stimuleren, maar gewoon verplichtend opleggen.
Waarom wordt een en ander zo vrijblijvend geformuleerd?
Wij stimuleren ontwikkelaars te bouwen volgends de uitgangspunten van het levensloopbestendig
bouwen. In samenwerking met het senioren platform gemeente Heusden en het
gehandicaptenplatform is hiervoor een folder ontwikkeld waarin is aangegeven waaraan een
woning zou moeten voldoen. De gemeente kan dit echter niet afdwingen, aangezien een woning

getoetst wordt aan het Bouwbesluit. Dit wijkt op onderdelen af van de uitgangspunten van het
levensloopbestendig bouwen. De gemeente mag in het kader van een omgevingsvergunning
hieraan zelf geen aanvullende toetsingscriteria toevoegen. Voor wat betreft de combinatie wonenduurzaamheid verwijzen wij u naar de duurzaamheidsagenda.
19 Het aantal geliberaliseerde huurwoningen moet stijgen van 325 naar 600. Op zich een mooie
doelstelling, maar ligt de behoefte niet veel meer bij goedkopere huurwoningen. Senioren met een
laag inkomen kunnen nu bijna nergens terecht. Als je op mensen met lagere inkomens wilt
helpen, kun je dan niet beter veel meer goedkope woningen bouwen dan te gokken op
doorstroming?
Woonveste heeft hiermee haar ambitie aangegeven aangezien er veel vraag is naar woningen in
dit middensegment. De focus van Woonveste ligt uiteraard in eerste instantie in het bouwen /
verhuren van woningen voor de primaire doelgroep. Zie ook het antwoord op toezegging 1.
20 Blz. 27: Criteria bij Nieuwbouw bij uitbreiding
25% sociale huur, 10% starters, 10% senioren voor uitbreidingswijken waarvoor het planologisch
regime nog niet is vastgesteld. Hoeveel ruimte en hoeveel woningen in de Grassen zijn al
vastgelegd in contracten en hoeveel ruimte is er nog om nieuw beleid te voeren?
Uitgangspunt voor De Grassen is dat er 811 woningen worden gerealiseerd waarvan er in de
eerste fase reeds 160 zijn gerealiseerd. Op het moment dat de GOL geregeld is kan gestart
worden met de 2de en 3de fase van De Grassen. De voorbereidingen hiervoor zijn opgestart.
Uitgangspunt voor De Grassen is een derde deel sociaal en goedkope koop, een derde deel
projectbouw en een derde deel vrije kavels. Over de concrete invulling gaan we nog in gesprek
met de ontwikkelaar. Mocht dit leiden tot verschuivingen in de uitgangspunten dat kan dat
gevolgen hebben voor het verwachte exploitatieresultaat.
21 Een van de criteria bij inbreidingslocaties is “niet meer van hetzelfde”. Inbreidingslocaties moeten
een kwalitatieve aanvulling zijn op bestaande nieuwbouw. Hoe moeten we dat precies
interpreteren?
Een ontwikkeling van een inbreidingslocaties moet een aanvulling zijn op de reeds beschikbare
woningen en bestaande woonkwaliteiten. Geconstateerd wordt dat er in Heusden met name een
tekort is aan huizen voor 1 – 2 persoons huishoudens. Met dat gegeven zou het niet logisch zijn
nog meer eengezinswoning te realiseren.
22 Blz. 34: Kleinschalige woonvormen met zorgondersteuning.
Prima gedachte om deze te bevorderen, met name in de nabijheid van woonservicezones.
Terecht ook aandacht voor andere vormen zoals mantelzorgunits, meer generatie- of
kangoeroewoningen. Welke locaties heeft het college in gedachten? Op blz. 34 wordt gesteld dat
de mogelijkheid zich in Vlijmen al op korte termijn voordoet, in Drunen mogelijk over een aantal
jaren.
Zie het antwoord op vraag 8
Vragen fractie Heusden Transparant
23 Evaluatie Woonvisie: Heeft u, en zo ja op welke wijze, invulling gegeven in deze C-woonvisie aan
de evaluatie van het gehele proces, van visie tot realisatie? Wat zijn de uitkomsten van die
evaluatie?
De evaluatie Woonvisie Heusden 2014-2024 ‘Dromen waarmaken’ (maart 2019) is als bijlage I in

de woonvisie opgenomen. Tijdens een thema-avond van 16 april 2019 hebben we met raadsleden
kort teruggeblikt op de resultaten van de woonvisie 2014-2024.
24 De raad heeft u als taak meegegeven om de veranderde wettelijke kaders (Woningwet 2015) en
de sociaal- economische ontwikkeling nadrukkelijk aandacht te geven in de thans voorliggende
visie. In de woonvisie tHuis in Heusden komt welgeteld 1 maal het woord Woningwet voor, waarbij
uitsluitend is aangegeven dat de Woningwet in 2015 is gewijzigd. Kunt u duidelijk maken op welke
wijze en waar u in voorliggend document voornoemde wijzigingen heeft geadresseerd?
De wijzigingen zijn niet expliciet genoemd maar verwerkt in de Woonvisie, die dus conform de
nieuwe woningwet is.
25 Graag ontvangen wij een overzicht van de partijen die betrokken zijn geweest bij de evaluatie van
de “oude” woonvisie en totstandkoming van deze woonvisie en wanneer hebben die afspraken
met deze partijen plaatsgevonden?
Kunt u ons informeren over de resultaten van deze gesprekken (per partij graag inzicht in de
resultaten en indien mogelijk de gespreksverslagen)?
Tijdens een zogenaamde stakeholdersbijeenkomst op 21 maart 2019 met corporaties, makelaars,
ontwikkelaars, gemeenten en belangenhouders sociaal domein is informatie opgehaald over de
diverse woonthema’s.. Ook raadsleden zijn voor deze bijeenkomst uitgenodigd. De conceptwoonvisie is verderl besproken met Woonveste en Schakelring.
26 De woonvisie ‘Dromen waarmaken’ had 5 speerpunten. Welke speerpunten heeft de woonvisie
tHuis in Heusden? Indien ze niet expliciet benoemd zijn, kunt u ze dan benoemen in het antwoord
op deze vraag?
Belangrijke onderwerpen zijn nieuwbouw (uitbreiding en inbreiding), het actueel houden van de
bestaande woningvoorraad en de woonomgeving. Meer specifieke onderwerpen die in deze
woonvisie een plek krijgen zijn wonen & zorg en de huisvesting van starters, senioren,
arbeidsmigranten en woonwagenbewoners. De speerpunten zijn benoemd in paragraaf 4.2
‘Centrale ambities en overwegingen’.
27 De rekenkamer adviseerde, teneinde als raad grip te houden op de uitvoering van een woonvisie,
om concrete kaders vast te stellen, in termen van kwantiteiten en kwaliteiten en – voor zover
mogelijk en nodig – ook in termen van financiën. Waar in deze visie worden die kaders
gedefinieerd?
De concrete kaders zijn aan het einde van verschillende paragrafen groen omlijst weergegeven.
28 De woningwet 2015 geeft gemeente meer sturing op de werkzaamheden van woningcorporatie en
in dat kader past een actief gemeentebestuur dat zijn regierol pakt, aldus de rekenkamer in zijn
rapportage. Welke regierol ziet u weggelegd voor het gemeentebestuur? Op welke wijze heeft u,
als college, die tot nu toe ingevuld en hoe heeft u die vastgelegd in deze woonvisie?
Met de woonvisie als onderlegger geven wij invulling aan onze regierol via bestuurlijk overleg met
de corporatie en de jaarlijkse prestatieafspraken die met de woningcorporatie en
huurdersvereniging worden gemaakt.
29 Pagina 19 onderdeel 6.3 doelgroepen. U geeft in de woonvisie aan dat wij als gemeente zelf
kunnen blijven sturen op het woningbouwprogramma door afspraken te maken met ontwikkelaars
aan wie gronden worden verkocht voor woningbouw(projecten).
Hoeveel woningen staan in de planning voor het Geerpark om in de komende jaren gebouwd te
kunnen worden?
Hoeveel van deze woningen zijn projectmatig (worden ontwikkeld door een ontwikkelaar) en met

betrekking tot hoeveel van deze woningen zijn er al afspraken gemaakt c.q. is grond verkocht
waarbij afspraken zijn gemaakt?
Graag een inzicht in en overzicht van de afspraken met de ontwikkelaar in het Geerpark over de
type woningen (hoeveel van welke type), prijscategorieën (hoeveel goedkoop, middelduur, en
duur en of andere prijscategorieën die u heeft afgesproken), doelgroepen (welke en hoeveelheid)
en aantal huur/koop, zo mogelijk per jaar.
Deze vraag heeft betrekking op de grondexploitaties en woningbouwprogrammering en valt
daardoor buiten het bereik van de woonvisie. De afspraken voor Geerpark zijn verder al gemaakt
voordat deze woonvisie het licht zag. Het type woningen en huur/koop is te raadplegen in de
(herziene) exploitatieplannen. De zevende herziening wordt dit najaar aan de raad voorgelegd.
30 Op welke wijze heeft u invulling gegeven aan de motie van Gemeentebelangen die is
aangenomen bij de behandeling in de raad van het rapport van de Rekenkamer over het
volkshuisvestingbeleid?
Deze is verwerkt in paragraaf 11.2 van de woonvisie
31 Wanneer ben je een starter op de woningmarkt? Graag een definitie/omschrijving.
Er worden vele, verschillende en vaak uitgebreide definities voor starters gehanteerd. Wij zien een
starter als een huishouden met een woonbehoefte dat nog niet over een zelfstandige woonruimte
beschikt
32 Er is volgens u een forse toename in vraag naar huisvesting voor 1 persoons- en 2
persoonshuishoudens. Komt dit door de doelgroep starters, of ligt de oorzaak van deze
toenemende vraag in een andere doelgroep? Indien de oorzaak komt door een andere doelgroep,
waarom wordt hier geen expliciete aandacht aan geschonken?
De vraag naar huisvesting voor 1- en 2 persoonshuishoudens wordt met name gegenereerd door
starters en senioren.
33 Betaalbare koopwoningen worden in deze woonvisie alleen gekoppeld aan starters. Naar onze
mening zijn meerdere doelgroepen op zoek naar betaalbare koopwoningen. Waarom heeft u de
betaalkopere koopwoningen alleen gekoppeld aan starters? Waarom geen speerpunt
betaalbaarheid ongeacht of je starter bent?
In paragraaf 8.4 schenken wij in breder verband aandacht aan de betaalbaarheid van woningen.
34 Wat stelt u nu concreet voor om jongeren en starters een betere positie op de woningmarkt te
geven?
De bouw van betaalbare kleinere koopwoningen en de stimulering van collectief particulier
opdrachtgeverschap. Hoewel de bouw van betaalbare koopwoningen voor starters nodig is, biedt
ook de bestaande woningvoorraad mogelijkheden voor deze groep.
35 Wat zijn de mogelijkheden die een gemeente heeft om starters een betere positie te geven op de
woningmarkt, zowel qua koop als qua huur? Waarom heeft u voor bepaalde opties niet gekozen,
bijvoorbeeld starterslening?
Zie antwoord op vraag 79
36 De huidige planning gaat uit van 18% appartementen en 82% eengezinswoningen. Kunt u dit
onderverdelen in koop en huur en in aantallen voor de aankomende 5 jaar?
Is 18% appartementen voldoende gezien de woningbehoefte (op pagina 17 geeft u aan dat er een
tekort is aan huurappartementen en koopappartementen)?

Deze vraag heeft betrekking op de woningbouwprogrammering. Hier komen we op terug bij de
verwerking van de nieuwe provinciale prognoses in de woningbouwprogrammering.
37 Wat is de oorzaak van de spectaculaire stijging van het aantal alleenwonende van iets boven
5.000 naar meer dan 7.500 in 2040. Indien dit geen starters zijn, waarom wordt deze doelgroep
niet als specifieke groep benoemd? Naar wat voor type woningen zijn deze alleenwonende op
zoek? Hoe wilt u aan deze vraag gaan voldoen (in 2025 is het aantal al gestegen tot boven de
6.000)?
Het merendeel van de stijging wordt veroorzaakt door senioren die alleen komen te staan
gegeven het beleid rondom extramuralisering van de zorg en het langer thuis blijven wonen. De
groep alleenwonenden is natuurlijk breder dan dat. Deze bestaat uit starters, senioren, bijzondere
doelgroepen, spoedzoekers, urgenten, arbeidsmigranten en vergunninghouders. Kortom,
alleenwonenden omvat een breed palet aan doelgroepen die ieder om een eigen benadering
vragen.
38 Pagina 17, tekort aan goedkope koopwoningen.
Hoeveel woningen staan er in Heusden waarvan de WOZ-waarde lager is dan € 225.000 anders
dan woningen die eigendom zijn van een woningbouwcorporatie?
Kunt u dit aantal nog splitsen in woningen tot € 185.000 en € 185.000 tot € 225.000?
In de categorie tot € 185.000 betreft dit circa 3.650 woningen. In de categorie van € 185.000 tot €
225.000 gaat het om circa 5.900 woningen.
39 Pagina 17 Tekort aan kleine woningen. Wat verstaat u onder kleine woningen?
Kun u kleine woningen definiëren in termen van aantal m2 woonoppervlakte?
In zijn algemeenheid beschouwen wij woningen met een woonoppervlak van maximaal 70m2 als
een kleine woning.
40 Pagina 20 onderdeel Lagere inkomens en pagina 26 lagere inkomens.
Jaarlijks worden er gemiddeld 200 woningen toegevoegd aan het woningcontingent In Heusden.
In de woonvisie wordt aangegeven dat minimaal een kwart daarvan beschikbaar moet zijn voor
huurwoningen. Dat betekent een toevoeging van minimaal 50 huurwoningen per jaar. In 5 jaar tijd
zijn dat 250 woningen. Het streven bij de woningcorporatie is om het aantal geliberaliseerde
huurwoningen te verhogen van 325 naar 600, een toenamen van 275 woningen.
Rekening houdend met een toename van 250 woningen in de aankomende 5 jaar, betekent dit dat
per saldo het aantal huurwoningen voor de primaire doelgroep afneemt. Is dat wenselijk?
Zo niet, wat is dan de taakstelling ten aanzien van de huurwoningen voor de primaire groep?
Wij verwijzen naar de reactie op toezegging 1.
41 Uit het woonwensenonderzoek blijkt dat er een tekort is aan betaalbare huurwoningen (€ 424,= tot
€607,=). Waarom wordt de toename of afname van deze categorie (betaalbare huurwoningen)
niet concreet opgenomen in deze woonvisie? Wat is de ambitie ten aanzien van deze categorie
woningen? Wat is de ambitie ten aanzien van de categorie € 607,= tot € 720,=?
Dit wordt nader uitgewerkt in het ondernemingsplan van Woonveste en jaarlijkse
prestatieafspraken.
42 Pagina 20 Starters. U geeft aan dat het probleem is dat jonge starters vaak nog onvoldoende
inschrijftijd opgebouwd hebben om kans te maken op sociale huurwoning.
Hoe lang moet je gemiddeld als starter ingeschreven staan bij Woonveste om in aanmerking te
komen voor een huurwoning (inschrijftijd)?
Dit is sterk afhankelijk van de locatie. Voor de meest gewilde locaties/woningen is vaak een
inschrijftijd van vijf jaar nodig maar er zijn ook locaties / woningen waar men met nauwelijks
inschrijftijd terecht kan.

43 Pagina 25. Volgens de provinciale prognose zijn er in Heusden in de komende periode gemiddeld
200 extra woningen per jaar nodig. In onze programmering zijn 2596 woningen opgenomen.
Daarbij wordt geen melding gemaakt over welke periode dat is. De grafiek op pagina 24 gaat uit
van een periode 2017-2029. Op welke periode heeft de programmering betrekking?
Onduidelijk is wat de programmering is in de periode 2020-2025, wat is de taakstelling van de
hoeveelheid woningen in periode 2020-2025?
Na het beschikbaar komen van de provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose wordt het
gemeentelijk woningbouwprogramma hierop aangepast en geactualiseerd.
44 Pagina 26 Starters. Uit het woonwensenonderzoek blijkt dat 41% van de starters met een
koopwens, een woning van maximaal € 185.000,= wil. In de woonvisie worden geen bedragen
gekoppeld aan de starterswoning met een oppervlakte van maximaal 70 m2.
Wat is de visie van het college ten aanzien van de koopprijzen van de in de woonvisie genoemde
starterswoningen? Wat is de ambitie van het College ten aanzien van de hoeveelheid woningen
tot € 185.000 in de aankomende 5 jaar? Heeft u marktpartijen geconsulteerd hierover? Zo ja,
welke en wat is hun visie hierop? Als de “starterswoning van maximaal 70m2” op de markt komt,
is deze alleen beschikbaar voor starters? Zo ja, hoe gaat u dit handhaven? Zo niet, wat is dan de
doelgroep en waarom wordt als kopje “starter” gehanteerd? Hoe bent u gekomen tot een
woonoppervlakte van maximaal 70m2 voor starterswoningen?
Omdat woningprijzen behoorlijk fluctueren en op dit onderdeel doorgaans enkel aan de voorkant
(bij de bouw) kan worden gestuurd, hebben wij bewust geen prijzen opgenomen in de woonvisie.
Om de voorgestane doelen te bereiken hebben wij eea bewust gekoppeld woningoppervlak en
verschijningsvorm (bij seniorenwoningen).
45 Wat zijn de gevolgen van het besluit om minimaal 10% voor starters met maximaal
woonoppervlak van 70m2 te bouwen voor de grondexploitatie van de Grassen?
Wij verwijzen u graag naar het antwoord op vraag 1
46 Pagina 27 Voor welke uitbreidingslocaties is het planologisch regime nog niet vastgesteld (periode
2020-2030)? Hoeveel denk u op basis van de huidige plannen aan starterswoningen en
seniorenwoningen te kunnen bouwen in de periode 2020-2025, gesplitst naar uitbreidingslocaties
en inbreidingslocaties?
De Grassen fase 2 en 3. Bij de nieuwe woningbouwprogrammering gaan we hier verder op in.
47 26. Pagina 28 Herstructureringslocaties sociale huurwoningen Drunen. Graag een overzicht van
de thans bekend zijnde herstructureringslocatie in Drunen?
Ook worden de particuliere herstructureringslocaties gereserveerd voor sociale huurwoningen. Op
basis van welke (wettelijke) grondslag denkt u dit te gaan verplichten bij particuliere initiatieven?
Indien bij een inbreidingslocatie 1 woning wordt toegevoegd, moet deze woning dan een sociale
huurwoning worden?
Juli 2018 is een raadsinformatiebrief verstuurd waarin een overzicht van deze locaties wordt
gegeven (https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Heusden/88cf47ab-3e7f-426a-81d9473193cfa07e).
Wij hebben verschillende instrumenten om hierop te sturen. Zo zal de beleidsregel worden
aangepast op basis waarvan de gemeente medewerking wil verlenen aan nieuwe
woningbouwinitiatieven. Daarnaast moet aan het afsluiten van een anterieure overeenkomst
worden gedacht. Aan het toevoegen van 1 woning worden nu geen voorwaarden gesteld en de
intentie is om dat in de nieuwe beleidsregels zo te laten.
48 Pagina 30, hoe wordt de raad betrokken bij afspraken die gemaakt worden met ontwikkelaar(s)
over bouwprogramma(‘s) en verkoopprijzen? Aan welke kaders kan de raad deze afspraken
toetsen?
Dit is een bevoegdheid van het college. Voor wat betreft de toetsingsmogelijkheden ten aanzien
van de bouwprogramma’s vindt toetsing plaats via het vaststellen van grondexploitaties en

bestemmingsplannen. Voor wat betreft de verkoopprijzen niet. Indirect kan de raad de kaders
toetsen aan het beleid zoals vervat in de grondnota.
49 Pagina 31 Gezamenlijk inzet betaalbaarheid. In het groene kaderblok wordt alleen ingegaan op
betaalbaarheid van huurwoningen. Waarom worden er geen ambities opgenomen ten aanzien van
de betaalbaarheid van koopwoningen (en niet alleen voor starters)?
Naast de beschikbare betaalbare woningen binnen de bestaande woningmarkt, is er een
rechtstreekse relatie tussen betaalbaarheid en de omvang van een woning. Zoals al aangegeven
hebben wij bewust geen prijzen opgenomen in de woonvisie. Om de voorgestane doelen te
bereiken hebben wij eea bewust gekoppeld woningoppervlak.
50 Pagina 33 “1.ga (ver)bouwen! Nieuwe woonvormen, tussen het aloude eigen huis en het
verpleeghuis in, kunnen een oplossing bieden.” Waar en op welke wijze? Doelt u hier op “tijdelijke”
nieuwe woonvormen”? Wat wilt u ten aanzien van dit aspect over 5 jaar daarin bereikt hebben?
Dit wordt nader uitgewerkt in een visie op langer thuis wonen. Oplossingen kunnen gevonden
worden in tijdelijke woonvormen (zoals bijvoorbeeld door het plaatsen van een
mantelzorgwoning). Oplossingen kunnen echter ook permanent zijn. Denk bijvoorbeeld aan de
realisatie van het Gastenhuis in de eerste fase van De Grassen.
51 Pagina 34 initiatieven kleinschalige woonvormen met zorgondersteuning. U geeft aan dat in
Vlijmen die mogelijkheid zich op korte termijn voor zal doen. Kunt u toelichten wat u onder “kleine
woonvormen” verstaat? Welke afstand ziet u als maximum tussen een dergelijke woonvorm en
verpleeghuis? Wat rest voor ouderen die op een grotere afstand woont?
Over welke locatie gaat dit?
Voor wat betreft de locatie verwijzen wij u naar het antwoord op vraag 8. Onder kleine
woonvormen verstaan we een clustering van wonen voor een specifieke doelgroep. Voorbeeld
hiervan is het Gastenhuis. Voor wat betreft de afstand gaat het erom dat in de grotere kernen
voorzieningen beschikbaar zijn. Indien er zich kansen voordoen om in de nabijheid van deze
voorzieningen woningen toe te voegen voor de doelgroep van deze voorzieningen, dan werken
we daar graag aan mee.
52 In deze woonvisie ontbreekt een lijst van gebruikte termen en definities. Graag een dergelijke lijst
toevoegen.
Waar nodig is nadere uitleg in een voetnoot aangegeven.
53 Bijlage 1 evaluatie
Onderdeel betaalbaarheid geborgd, versterken middeninkomens: vergroten aanbod goedkope
koopwoningen door verkoop van bestaande huur en via nieuwbouw.
In de woonvisie Dromen waarmaken wordt een goedkope koopwoning gedefinieerd als woning
onder een koopprijs van € 200.000,=. In de evaluatie geeft u aan dat Nieuwbouw vooral in het
betaalbare segment valt. Kunt u dit onderbouwen? Wat verstaat u onder betaalbaar?
Nee, dit is een inschatting aangezien er niet gestuurd is op verkoopprijzen.
54 Bijlage II: graag inzicht in hoeveel woningen die vallen binnen de koopklasse goedkoop volgens
de Woonvisie Dromen waarmaken (tot € 200.000), in de afgelopen jaren zijn gebouwd?
Nee we hebben de verkoopwaardes niet in beeld. Uiteraard hebben we wel informatie over de
WOZ waarde. Zie ook het antwoord op vraag 38.

Vragen fractie DMP
55 P8. Positie van jongeren en starters vraagt extra aandacht. Wat gaat u concreet doen om hun
positie te verbeteren?
Vanuit behoud en vergroting van zowel de leefbaarheid als vitaliteit is het belangrijk dat er in
Heusden voldoende woonruimte beschikbaar is voor starters door de bouw van betaalbare
kleinere koopwoningen (nieuwbouw via uitbreiding, inbreiding, tiny houses) en de stimulering van
collectief particulier opdrachtgeverschap. Hoewel de bouw van betaalbare koopwoningen voor
starters nodig is, biedt ook de bestaande woningvoorraad mogelijkheden voor deze groep. Omdat
het voor jonge alleenstaande starters moeilijk is om passende huisvesting te vinden, gaan we
samen met de woningcorporatie aanvullende alternatieven bij huurwoningtoewijzing onderzoeken
om de slaagkans op een huurwoning te vergroten.
56 P9. Bij nieuwbouw dagen we partijen uit om zoveel mogelijk in te zetten op consumentgericht,
levensloopbestendig, circulair en duurzaam bouwen, overeenkomstig ‘Heel Heusden
Duurzaam’; Hoe? Dit komt namelijk niet concreet over? Hanteren we in Heusden het A4-tje?
Convenant? Aan voorkant woningen WMO proof maken is namelijk belangrijk en voorkomt kosten
in de toekomst.
Onze inzet is partijen enthousiasmeren om extra’s bovenop de gestelde eisen uit het Bouwbesluit,
in het ontwerp mee te nemen. Extra’s bv op het gebied van duurzaamheid en
levensloopbestendigheid. Afdwingen kunnen we dit niet. De eisen uit het Bouwbesluit vormen in
dit opzicht het wettelijke toetsingskader. Met het oog op de stichtingskosten worden extra’s altijd
tegen het licht gehouden van financiële haalbaarheid en wat heeft de consument hiervoor over?
57 P9. Hoewel we de intenties van ‘Dromen. Doen. Heusden.’ blijven onderschrijven, vraagt de
huidige woningmarkt op onderdelen om sturing op woonkwaliteiten zodat naar de toekomst
toe een duurzaam en divers woningaanbod gegarandeerd kan worden; Hoe en wat bedoelt u hier
mee?
Vanuit deze merkbelofte willen we er alles aan doen om de dromen van onze inwoners waar te
maken door initiatieven vanuit de samenleving een reële kans van slagen te bieden. De meeste
inwoners van Heusden zijn prima in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen
woonsituatie. Echter mensen met beperkte kansen op de woningmarkt vanwege inkomen,
gezondheid of anderszins, hebben ook recht op woonruimte in Heusden en verdienen aandacht
van ons en onze partners. Primair gericht op die onderdelen waarvoor we als gemeente aan de lat
staan en waarop we als gemeente invloed hebben. Al dan niet samen met onze partners. Dit
betekent niet vanzelfsprekend in de regelreflex schieten en proberen onze invloed op een
doorgaans bewerkelijke manier juridisch af te dwingen.
58 P15. In vervolg op de nieuwe bevolkings- en woningbehoefteprognose van de provincie wordt de
planning hierop aangepast. Waar wordt de planning op aangepast en wat verwacht u daar van?
De planning wordt zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht aangepast op basis van de
uitgangspunten van de nieuwe woonvisie als de nieuwe bevolkings- en woningbehoefteprognose.
De provincie heeft in algemene zin uitgesproken dat de aantallen te realiseren woningen zullen
toenemen. De mate waarin en wat dat dan specifiek voor Heusden betekent is nog niet bekend.
59 P17. Verder wil 81% van de 65-plussers in Heusden het liefst zo lang mogelijk in de huidige
woning blijven wonen, ook als de eigen gezondheid of die van de partner achteruit gaat. Dus
toekomstbestendig maken van de huidige woningvoorraad (duurzaam en levensloopbestendig)

WMO proof: doen Duurzamer: doen %: doen. Deelt u deze mening?
Wij delen die mening en willen woningeigenaren daar ook op wijzen bij bv verbouwplannen.
60 P19. Sturing mag dwingender op type woning conform behoefte. Deelt u deze mening?
In sommige situaties mag sturing dwingender hetgeen voor ons niet betekent dat we daarmee
vanzelfsprekend in de regelreflex moeten schieten en gaan proberen onze invloed op een
doorgaans bewerkelijke manier juridisch af te dwingen.
61 P20. Het streven is erop gericht om dat aantal geliberaliseerde huurwoningen (middel dure huur
tot ongeveer € 850) in de komende jaren uit te breiden naar 600. Waarom? Wat is de reden?
Dit type woningen is met name geschikt voor groep die (iets) meer dan € 39.055 verdient en dreigt
tussen de wal (sociale huur) en het schip (betaalbare koopwoning) te vallen. In dit kader verwijzen
wij u ook naar de reactie op toezegging 1.
62 P20. Hoewel de bouw van betaalbare koopwoningen voor starters nodig is, biedt ook de
bestaande woningvoorraad mogelijkheden voor deze groep. Kunt u dat uitleggen?
Binnen de bestaande woningvoorraad zijn ook betaalbare woningen te koop. In het antwoord op
vraag 38 wordt nader ingegaan op de hoeveelheid woningen met een WOZ waarde tot € 225.000.
63 P25. Verder is er ruimte voor gemiddeld vijf woningen per jaar om invulling te kunnen geven aan
de beleidsregel dat particulieren in principe altijd toestemming krijgen om één extra woning op hun
perceel toe te voegen (mits aan alle ruimtelijke voorwaarden is voldaan). Vraag: Is de beleidsregel
voor particulieren van tafel?
Deze beleidsregel is vooralsnog niet van tafel maar wordt aangepast op basis van de
uitgangspunten van de nieuwe woonvisie en wordt in lijn gebracht met de resultaten van de
nieuwe provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose.
64 P25. de gemeentelijke woningbouwplanning en -programmering worden afgestemd op de
provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose. Als de prognoses voor Heusden hoger
uitvallen willen we die ruimte gaan inzetten voor de ontwikkeling van inbreidingslocaties
(particulier en gemeentelijk). Hiermee wordt voorzien in extra woonkwaliteiten; een kwalitatieve en
duurzame aanvulling op de segmenten binnen zowel de bestaande woningvoorraad als de
uitbreidingswijken; En als de prognoses niet hoger uitvallen? Wat dan? En hanteert u hierbij het
principe van gelijke monniken, gelijke kappen? Gelden voor de gronden in bezit van de gemeente
dezelfde uitgangspunten als die voor pariculieren?
Mochten de nieuwe provinciale prognoses aanmerkelijk lager uitvallen dan de signalen die ons
hebben bereikt dan zal ook dit consequenties hebben voor het gemeentelijke
woningbouwprogramma en het ligt voor de hand dat dit evenzeer geldt voor de gronden in bezit
van de gemeente (hoewel er natuurlijk geen sprake is van ‘ gelijke monniken’).
65 P25. Kunnen wij van het college een overzicht ontvangen van alle (zowel particuliere als
gemeentelijke) inbreidingslocaties? Zijn de bestemmingsplannen daar onherroepelijk om meteen
woningbouw te kunnen starten?
Naar aanleiding van de nieuwe prognoses van de provincie gaan wij de woningbouwplanning
aanpassen. Daarbij zal ook een nieuw portfolioplan worden gemaakt waarin de ons bekende
potentiële (particuliere)inbreidingslocaties worden meegenomen. Voor deze locaties moet het

planologisch regiem nog worden aangepast.
66 P25. voor de komende tien jaar leggen we een maximaal percentage aan harde plancapaciteit
vast in de gemeentelijke woningbouwplanning en -programmering. Dit biedt enerzijds
zekerheid op ontwikkeling en geeft anderzijds voldoende flexibiliteit om in te kunnen spelen
op actuele behoeften en op de bijzondere kansen voor verruiming van woonidentiteiten bij
transformatieopgaven. Aan welke % moeten we denken?
We blijven streven naar een zekere mate van flexibiliteit om op actuele en onvoorziene situaties in
te kunnen spelen. Dat doen we op basis van nieuwe programmering en niet nu in de woonvisie.
67 P26. bij nieuwbouw dagen we partijen uit om zoveel mogelijk in te zetten op consumentgericht,
levensloopbestendig, circulair en duurzaam bouwen, overeenkomstig ‘Heel Heusden
Duurzaam’; Is dit niet te vrijblijvend?
Zoals al eerder aangegeven is onze inzet om partijen te enthousiasmeren om extra’s, naast de
gestelde eisen in het Bouwbesluit, in het ontwerp mee te nemen. Extra’s bv op het gebied van
duurzaamheid en levensloopbestendigheid. Afdwingen kunnen we dit niet. De eisen uit het
Bouwbesluit zijn het wettelijke toetsingskader. Met het oog op de stichtingskosten worden extra’s
altijd tegen het licht gehouden van financiële haalbaarheid en wat heeft de consument hiervoor
over?
68 P26. de checklist levensloopbestendig bouwen wordt gestimuleerd en als leidraad opgenomen in
anterieure overeenkomsten met ontwikkelaars; Is er sprake van een convenant?
Vooralsnog is er geen sprake van een convenant maar leidraad kan gewoon onderdeel van de
overeenkomst uitmaken.
69 P26. een starterwoning heeft een woonoppervlak van maximaal 70m2 ; Kunt u de oppervlakte
maat onderbouwen?
We hebben gezocht naar een richting die aansluit bij de behoefte van starters, de schaal van
Heusden en realistisch is met het oog op de betaalbaarheid.
70 P26. om te voorzien in huisvesting voor senioren met een zorgvraag die niet meer in hun eigen
woning kunnen of willen blijven wonen, worden levensloopbestendige, nultreden
seniorenwoningen gebouwd en worden alternatieve woonvormen (met gemeenschappelijke
voorzieningen) gestimuleerd; Betreft dit koop of huur?
Dit kan om zowel koop als huur gaan.
71 P26. een levensloopbestendige nultreden seniorenwoningen heeft maximaal 1 bouwlaag met
eventueel een kleine ondergeschikte opbouw, maximaal 3 kamers en is gebouwd volgens
de checklist levensloop bestendig bouwen. Is hier geen max oppervlakte maat noodzakelijk?
Om onnodige regeldruk te voorkomen heeft een aanvullende normering voor oppervlak niet onze
voorkeur. Met de gestelde criteria wordt volgens ons voldoende voldaan aan de gedachte achter
een seniorenwoning en voorkomt gelijktijdig dat er een ‘reguliere’ eengezinswoning wordt
gerealiseerd.
72 P27. omwille van differentiatie binnen een wijk (uitbreidingslocaties) naar huurprijssegment is er
beperkt ruimte om aanbod onder de tweede aftoppingsgrens (gezinnen) of eventueel

huurtoeslaggrens te bouwen; Waarom is er beperkt ruimte?
De omvang van de uitbreidingslocatie en de wens om tot een gedifferentieerde wijk te komen
betekent automatisch dat er beperkingen zijn in het aantal te bouwen woningen voor een specifiek
sociaal huursegment..
73 P27. bij uitbreidingswijken, waarvoor het planologisch regime nog niet is vastgesteld, wordt
minimaal 25% in het sociale huursegment, minimaal 10% voor starters (maximaal 70 m2)
en minimaal 10% voor senioren (maximaal 1 bouwlaag met eventueel een kleine
ondergeschikte opbouw, maximaal 3 kamers en gebouwd volgens de checklist
levensloopbestendig bouwen) gebouwd. Op pagina 27 bovenaan wordt toch uitgegaan van een
gedifferentieerd woningaanbod bij nieuwbouwwijken. Hier zeggen ze dat bij inbreiding gekeken
moet worden naar de bestaande omgeving. Verder naar benden zegt de visie voor de
uitbreidingswijken 25% huur / 10% starter / 10% senioren. Dus 45% is bepaald voor
uitbreidingswijken. Klopt dit?
De voorgestelde percentages laten voldoende ruimte open om binnen nieuwbouwwijken te komen
tot een gedifferentieerd woningaanbod.
74 P27. Energieneutrale woningen bij Inbreiding als eis onderaan pagina 27 valt op. Geldt deze optie
ook voor de uitbreiding? Duurzaam en energiezuinig is goed, maar energieneutraal is een dure
optie die een geïnteresseerde zelf moet willen kiezen en dus betalen. Of in uitbreidingwijken
hetzelfde doen, zodat de plannen met elkaar kunnen concurreren. Graag uw reactie?
In beginsel geldt het zowel voor in- als uitbreiding.
75 P28. de te bouwen woningen op inbreidingslocaties vormen een kwalitatieve
aanvulling/verbreding van het programma voor uitbreidingslocaties (niet meer van hetzelfde); Wat
wordt hier mee bedoeld?
We willen extra woonkwaliteiten toevoegen. Denk bv aan seniorenwoningen, bij voorkeur in de
nabijheid van woonservicezones (dus inbreiding). Bovendien moet worden voorkomen dat de
ontwikkeling van onze exploitatiegebieden stagneert omdat de inbreidingslocaties hiermee te veel
concurreren.
76 P28. inbreidingslocaties waarbij meer dan één woning wordt toegevoegd worden (zowel voor
gemeentelijke als particuliere initiatieven) gereserveerd voor sociale huurwoningen,
starterswoningen (maximaal 70m2) en levensloopbestendige nultreden seniorenwoningen
(maximaal 1 bouwlaag met eventueel een kleine ondergeschikte opbouw, maximaal 3
kamers en gebouwd volgens de checklist levensloopbestendig bouwen). De bestaande
beleidsregels worden hierop aangepast; Is dit niet te beperkend? Hoewel duidelijk aangegeven
wordt dat dit zowel voor gemeentelijke als particuliere inbreiding geldt. DMP denkt dat er maar
weinig ontwikkelaars hiervoor in de rij zullen staan. Een mix van woningen is natuurlijk financieel
veel interessanter. Misschien hier ook de percentages toepassen die op pagina 27 staan: 25%
sociale huur, 10% starter en 10% senioren o.i.d. Graag uw reactie in deze?
Zie ook het antwoord op de vorige vraag. Wij vinden dit op voorhand niet te beperkend en houden
hier graag aan vast. Bovendien zijn dergelijke woningtypen doorgaans een aanvulling op de
woningen in bestaande wijken hetgeen de diversiteit en dus leefbaarheid van wijken bevordert.
77 P31. Samen met de woningcorporatie gaan we daarom aanvullende alternatieven bij
huurwoningtoewijzing onderzoeken om de slaagkans te vergroten. 5 jaar ingeschreven om 12
maanden te wachten op een woning. Is dit niet absurd?

Dat is helaas al jaren de realiteit waarbij de gemeente Heusden nog positief afsteekt tegen heel
veel andere gemeenten. Verder hangt eea ook sterk af van het gebeid waarbinnen mensen
zoeken. Er zijn ons ook situaties bekend waarbij de inschrijftijd nihil is.
78 P32. Regionale woonservice: beschikbaarheid neemt toe, maar ook de concurrentie. Onderschrijft
u dit als college?
deze nieuwe werkwijze biedt ontegenzeggelijk kansen maar er zal gelijktijdig concurrentie
ontstaan. Hoewel het een primaire keuze van de corporatie is, is het wel iets om te monitoren. We
hebben toegezegd u te informeren over de ervaringen over het eerste jaar deelname aan het
regionale inschrijfsysteem en komen hierop dus terug.
79 P38. Uitvoering
Denkt u meer sturing te kunnen geven door het toepassen van onderstaande middelen?
Zelfbewoningslicht?
Anti speculatiebeding?
Doelgroepenverordening?
Instandhoudingstermijn?
Erfpacht?
Startersleningen?
Deze middelen bieden inderdaad sturingsmogelijkheden. Wij zijn echter niet overtuigd van het
concrete resultaat hiervan en zien andere instrumenten die resultaatgerichter zijn. Bijvoorbeeld
het aanpassen van de beleidsregel voor nieuwe woningbouwinitiatieven en/of afspraken maken in
een anterieure overeenkomst. Om die reden zijn de door u genoemde instrumenten niet
opgenomen in de woonvisie.
80 Algemeen: Kunnen wij inzicht krijgen in de prestatieafspraken de Grassen?
Zie antwoord op vraag 1
81 Algemeen: Wat DMP als actiepunt mist is onze vraag in het initiatiefvoorstel om onderzoek te
doen naar: de bouw van starters en seniorenwoningen op NIEG-gronden binnen de bebouwde
kom of grenzend aan de bebouwde kom mogelijk is; Bent u bereid dit te onderzoeken of heeft u
dit al onderzocht?
Dat is toegezegd. Geschikte NIEG-gronden worden meegenomen in het nieuwe portfolioplan.
82 Algemeen: Onderschrijft u het uitgangspunt inbreiding voor uitbreiding?
Ja, exclusief die uitbreidingsplannen die inmiddels in de stijgers staan.
83 Algemeen: Welke marktpartijen zijn benaderd voor de herijking van de woonvisie?
Zie antwoord op vraag 25

Bijlage(n):
Kaart met verdeling van gronden naar bestemming

Sector
agrarisch
agrarisch
bedrijventerrein
bedrijventerrein
bos
bos en
en natuur
natuur
centrum,
centrum, handel
handel
sport
sport en
en recreatie
recreatie
verkeer
verkeer
water
water
woongebied
woongebied

Oppervlakte Percentage
40310884
2995544
18186151
1249753
1521019
5898997
3071361
8955516

49.0%
3.6%
22.1%
1.5%
1.9%
7.2%
3.7%
10.9%
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