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Beste mevrouw Habes, 
 
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen 
gesteld over huisvesting arbeidsmigranten. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1 
Is de gemeente in gesprek met uitzendorganisaties als AB Werkt, (Coöperatieve Agrarische 
Bedrijfsverzorging AB Midden Nederland) en Jobxion die werkzaam zijn in de regio en in ons 
gemeente? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord 1 
De gemeente is niet in gesprek met uitzendorganisaties die werkzaam zijn in de regio omdat hier 
(tot nu toe) geen aanleiding voor was.  
 
Vraag 2 
Volgens de website van AB Werkt is de werkgever verantwoordelijk voor de huisvesting en moet 
deze voldoen aan de Stichting Normering Flexwonen. Toetst de gemeente of aan deze normering 
wordt voldaan? Zo nee, bij wie is de toetsing op deze SNF normering belegd? Daarmee bedoelt 
mijn fractie niet de inspecteurs van SNF of AFK die zelf controles doen, maar wij bedoelen hier of 
de gemeente hier zelf een rol of taak bij toezicht en handhaving heeft. 
 
Antwoord 2 
De gemeente toetst niet op de SNF-normering en de gemeente heeft geen rol of taak in het kader 
van toezicht en handhaving voor huisvesting arbeidsmigranten.  
 
Vraag 3 
Mevrouw C. huisvest arbeidsmigranten zo blijkt uit de meldingen bij het digitaal meldpunt. Moeten 
haar huizen ook voldoen aan deze SNF-norm? Of als een particulier eigenaar niet geregistreerd 
wil staan, hoe vergewissen toezichthoudende instanties zoals de gemeente, de ABU, de GGD zich 
ervan dat aan wet- en regelgeving i.h.k.v. wonen en gezondheid wordt voldaan? 
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Antwoord 3 
Voor iedere organisatie of persoon die in het register van SNF wil worden opgenomen, gelden 
dezelfde regels. Opname in het register is echter niet verplicht. De gemeente toetst niet op 
passende huisvesting van arbeidsmigranten. Hoe andere instanties zich vergewissen van de wet- 
en regelgeving i.h.k.v. wonen en gezondheid als de eigenaar niet geregistreerd staat, is ons niet 
bekend. Als de huurder zelf misstanden over de woonsituatie wil aankaarten, dan kan hij zich 
wenden tot het Huurteam van de gemeente Utrecht (zolang wij zelf nog geen actief Huurteam 
hebben ingesteld).  
 
Vraag 4 
Heeft de gemeente of politie een taak om op passende huisvesting toe te zien. Als een woning 
hier niet aan voldoet, kan de gemeente dan een boete opleggen of is hier dan sprake van een 
strafbaar feit? 
 
Antwoord 4 
De gemeente toetst niet op passende huisvesting van arbeidsmigranten maar ziet wel toe op de 
naleving van het Bouwbesluit. Hierin staan veiligheidseisen voor woningen. De gemeente kan een 
last onder dwangsom opleggen om de eigenaar van de woning ertoe te bewegen de onveilige 
situatie aan te passen. In een uiterste geval kan de gemeente besluiten de woning te ontruimen.  
 
Vraag 5 
Bij een van de gemelde adressen (d.m.v. handhavingsverzoeken door mijn fractie gemeld bij de 
gemeente) was een van de klachten dat bij een arbeidsmigrant corona was geconstateerd en ze 
ondanks GGD-advies de bewoners van het pand zich niet aan de quarantaine maatregelen heeft 
gehouden. Heeft de gemeente of politie hierop actie ondernomen? 
 
Antwoord 5 
In beginsel geldt bij een positieve coronatest het dringende advies om in quarantaine te gaan. Dit 
is echter geen verplichting. Voorzitters van veiligheidsregio’s hebben wel de mogelijkheid 
gekregen om mensen die contact hebben gehad met een potentieel besmet persoon, te 
verplichten om in thuisquarantaine te gaan. Wanneer een individuele aanwijzing tot quarantaine is 
opgelegd, is niet naleving daarvan strafbaar. De gemeente heeft in het door u genoemde geval 
geen actie ondernomen, wij gaan nooit op individuele casuïstiek in. Ook de politie heeft op het 
door u genoemde geval geen actie ondernomen. Of de GGD hier actie op heeft ondernomen is 
een vraag voor de GGD.  
 
Vraag 6 
Uit de aanbeveling van het aanjaagteam: 
Wanneer er onder arbeidsmigranten een uitbraak van het coronavirus plaatsvindt, is het voor het 
tegengaan van verdere verspreiding van het virus van cruciaal belang dat snel bekend wordt wie 
er mogelijk aan het virus zijn blootgesteld om direct de juiste (quarantaine)maatregelen te treffen, 
testen uit te voeren en het bron- en contactonderzoek te beginnen. Daarvoor is het belangrijk dat 
iedereen is geregistreerd om te kunnen weten waar hij/zij woont. Een complete en actuele 
registratie van arbeidsmigranten is nodig om bij een uitbraak van het coronavirus snel grip op de 
situatie te krijgen.  
Mijn fractie vraagt zich af of op de gemelde adressen controle is gedaan in de gemeentelijke 
basisadministratie om te controleren of er registraties zijn aangetroffen? 
 
Antwoord 6 
Meldingen worden altijd opgepakt, in het geval van handhaving wordt er altijd een Basisregistratie 
Personen (BRP) controle uitgevoerd. Maar als men korter dan 3 maanden in Nederland verblijft 
hoeft men zich niet in te schrijven. Deze mensen worden niet geregistreerd. 
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Vraag 7 
In een onlangs verschenen VNG -blad stond een artikel over tijdelijke huisvestingsvormen voor 
arbeidsmigranten (Kafra Houding). Is dit onderwerp van gesprek bij de U16 woonregio? Mijn 
fractie vraagt dit, omdat bij het invullen van het format Overzicht Woonvisies U16 bij onze 
gemeente dit thema niet aan de orde komt, maar wel in onze gemeente een belangrijke rol begint 
te spelen. 
 
Antwoord 7 
Binnen de U16 is huisvesting van arbeidsmigranten sinds kort een onderwerp van gesprek. Er 
wordt een beleidskader opgesteld in U16 verband dat door de regiogemeenten gebruikt kan 
worden voor het opstellen van een eigen, gemeentelijk beleidskader.  
 
Vraag 8 
Voert het college op enig ander niveau gesprekken over het thema huisvesting arbeidsmigranten 
en de kwetsbaarheden daarvan (bijv in de driehoek, arbeidsregio, brancheorganisaties, gemeente 
Utrecht, Ondernemersvereniging, GGD etc) 
 
Antwoord 8 
In meer algemene zin passeert het onderwerp soms in verschillende gremia en netwerken waar de 
gemeente onderdeel van is de revue. Vooralsnog is er geen aanleiding geweest voor structureel 
overleg met één of meerdere partijen over dit onderwerp. 
 
Vraag 9 
En verder wil mijn fractie graag weten of de gemeente het SNF-register of het AKF-register heeft 
benaderd / laat benaderen om inzichtelijk te krijgen welke adressen in Stichtse Vecht staan 
ingeschreven. Als dit nog niet is gebeurd, is het college bereid deze stap te ondernemen, mede 
met het oog op o.a. de volksgezondheid. 
 
Antwoord 9 
Het register is geraadpleegd, maar als er een selectie op onze gemeente wordt toegepast, dan 
komen er geen resultaten omhoog.  
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
 
Gerrit-Jan Leunenberg 
Programmamanager Fysiek Domein 
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Persoonsgegevens 
Voorna(a)m(en) * Riëtte 
Achternaam * Habes 
E-mailadres * riette@samenstichtsevecht.nl 
Fractie * Samen Stichtse Vecht 

 
    
   

Mede indieners 
Zijn er andere fracties die de raadsvragen 
mede indienen 

* nee 

    
   

Schriftelijke vragen ex. Art. 41 
Onderwerp * huisvesting arbeidsmigranten 
Inleiding * de fractie van Samen Stichtse Vecht heeft een 

digitaal meldpunt woonfraude geopend. 
Daardoor zijn er 35 adressen gemeld waar 
vermoedelijk sprake is van m.n. 
groepshuisvesting van arbeidsmigranten. De 
groep is zeer kwetsbaar, zie de 
aanbevelingen van het aanjaagteam 
bescherming arbeidsmigranten. 

Vraag 1 * Is de gemeente in gesprek met 
uitzendorganisaties als AB Werkt, 
(Coöperatieve Agrarische Bedrijfsverzorging 
AB Midden Nederland) en Jobxion die 
werkzaam zijn in de regio en in ons 
gemeente? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 2 * Volgens de webiste van AB Werkt is de 
werkgever verantwoordelijk voor de 
huisvesting en moet deze voldoen aan de 
Stichting Normering Flexwonen. Toetst de 
gemeente of aan deze normering wordt 
voldaan? Zo nee, bij wie is de toetsing op 
deze SNF normering belegd? Daarmee 
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bedoelt mijn fractie niet de inspecteurs van 
SNF of AFK die zelf controles doen, maar wij 
bedoelen hier of de gemeente hier zelf een rol 
of taak bij toezicht en handhaving heeft. 

Vraag 3 * Mevrouw B. Chang huisvest arbeidsmigranten 
zo blijkt uit de meldingen bij het digitaal 
meldpunt. Moeten haar huizen ook voldoen 
aan deze SNF-norm? Of als een particulier 
eigenaar niet geregistreerd wil staan, hoe 
vergewissen toezichthoudende instanties 
zoals de gemeente, de ABU, de GGD zich 
ervan dat aan wet- en regelgeving i.k.v. 
wonen en gezondheid wordt voldaan? 

Vraag 4 * Heeft de gemeente of politie een taak om op 
passende huisvesting toe te zien. Als een 
woning hier niet aan voldoet, kan de 
gemeente dan een boete opleggen of is hier 
dan sprake van een strafbaar feit? 

Vraag 5 * Bij een van de gemelde adressen (d.m.v. 
handhavingsverzoeken door mijn fractie 
gemeld bij de gemeente) was een van de 
klachten dat bij een arbeidsmigrant corona 
was geconstateerd en ze ondanks GGD-
advies de bewoners van het pand zich niet 
aan de quarantaine maatregelen heeft 
gehouden. Heeft de gemeente of politie hierop 
actie ondernomen? 

Vraag 6 * Uit de aanbeveling van het aanjaagteam: 
Wanneer er onder arbeidsmigranten een 
uitbraak van het coronavirus plaatsvindt, is het 
voor het tegengaan van verdere verspreiding 
van het virus van cruciaal belang dat snel 
bekend wordt wie 
er mogelijk aan het virus zijn blootgesteld om 
direct de juiste (quarantaine)maatregelen te 
treffen, 
testen uit te voeren en het bron- en 
contactonderzoek te beginnen. Daarvoor is 
het belangrijk dat iedereen is geregistreerd 
om te kunnen weten waar hij/zij woont. Een 
complete en actuele 
registratie van arbeidsmigranten is nodig om 
bij een uitbraak van het coronavirus snel grip 
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op de situatie te krijgen.  
Mijn fractie vraagt zich af of op de gemelde 
adressen controle is gedaan in de 
gemeentelijk basisadministratie om te 
controleren of er registraties zijn 
aangetroffen? 

Vraag 7 * In een onlangs verschenen VNG -blad stond 
een artikel over tijdelijke huisvestingsvormen 
voor arbeidsmigranten (Kafra Houding). Is dit 
onderwerp van gesprek bij de U16 
woonregio? Mijn fractie vraagt dit, omdat bij 
het invullen van het format Overzicht 
Woonvisies U16 bij onze gemeente dit thema 
niet aan de orde komt, maar wel in onze 
gemeente een belangrijke rol begint te spelen.  

Vraag 8 * Voert het college op enig ander niveau 
gesprekken over het thema huisvesting 
arbeidsmigranten en de kwetsbaarheden 
daarvan (bijv in de driehoek, arbeidsregio, 
brancheorganisaties, gemeente Utrecht, 
Ondernemersvereniging, GGD etc) 

Vraag 9 * En verder wil mijn fractie graag weten of de 
gemeente het SNF-register of het AKF-
register heeft benaderd / laat benaderen om 
inzichtelijk te krijgen welke adressen in 
Stichtse Vecht staan ingeschreven. Als dit nog 
niet is gebeurd, is het college bereid deze 
stap te ondernemen, mede met het oog op 
o.a. de volksgezondheid. 

    
   

Bijlagen 
Wil je een bijlage toevoegen * ja 
Bijlage(n) * Aanbevelingen (1).pdf, artikel vng.PDF, 

300318_overzicht_woonvisies_u16.pdf    
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Eerste aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten 
 
Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten 
Het kabinet heeft het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten onder aanvoering van Emile 
Roemer ingesteld om voorstellen te doen om de werk- en leefomstandigheden van 
arbeidsmigranten te verbeteren. Doel is dat het risico op coronabesmetting voor arbeidsmigranten 
op de korte termijn afneemt en dat de positie van arbeidsmigranten in Nederland op de langere 
termijn ook wordt versterkt. Daarom stimuleert het Aanjaagteam de samenwerking tussen 
betrokken partijen in Nederland en de buurlanden, vooral op regionaal, lokaal en sectoraal niveau, 
om wetsnaleving inclusief de coronamaatregelen te bevorderen bij werkgevers en detacherings- en 
uitzendbureaus die werken met arbeidsmigranten. Het Aanjaagteam bestaat uit medewerkers van 
verschillende ministeries, de Inspectie SZW, de veiligheidsregio’s en het Openbaar Ministerie. Het 
Aanjaagteam spreekt iedere twee weken met een begeleidingsgroep die samen is gesteld uit 
vertegenwoordigers van sociale partners en de VNG. Van de inbreng van werkgeversorganisaties, 
vakbonden en de VNG is gebruik gemaakt bij het opstellen van de aanbevelingen, evenals van het 
Corona-veiligheidsprotocol arbeidsmigranten (concept) dat door sociale partners is opgesteld. Het 
Aanjaagteam heeft zich onder meer tijdens regionale bijeenkomsten laten informeren over de 
werk-, woon- en reisomstandigheden van arbeidsmigranten. De komende tijd zullen meer van 
dergelijke bijeenkomsten worden georganiseerd en zullen hoorgesprekken plaatsvinden met onder 
meer arbeidsmigranten, sociale partners, gemeenten, toezichthouders en belangengroepen.  
 
De aanbevelingen van het Aanjaagteam zijn gericht aan het kabinet. Gegeven de vele partijen die 
betrokken zijn bij de vraagstukken rondom arbeidsmigranten, is per aanbeveling aangegeven 
welke partij verantwoordelijk zou moeten zijn voor de implementatie onder de noemer van 
‘beoogd eigenaar’ van de aanbeveling. 
 
Arbeidsmigranten in een kwetsbare positie 
In Nederland werken meer dan 400.000 arbeidsmigranten uit de Europese Unie die bijdragen aan 
de Nederlandse economie, vooral in sectoren zoals distributie, land- en tuinbouw, bouw, 
schoonmaak en vleesverwerkende industrie. Veel bedrijven zijn (deels) afhankelijk van 
arbeidsmigranten. Ook in economisch lastige tijden verandert dat niet. De recente uitbraken van 
het coronavirus, onder meer bij verschillende slachterijen, laten opnieuw de kwetsbare positie zien 
van arbeidsmigranten in Nederland. Zij werken, wonen en reizen dicht op elkaar en werken soms 
op verschillende locaties en zijn daarmee extra kwetsbaar voor besmetting met het virus. 
Daarnaast werken arbeidsmigranten vaak tegen minimale arbeidsvoorwaarden (zo’n 70 tot 80% 
werkt voor een uurloon lager dan 15 euro) en zij wonen in veel gevallen in door de werkgever, 
vaak het uitzendbureau, beschikbaar gestelde huisvesting met veel mensen dicht op elkaar, met 
een geregeld wisselende samenstelling, met weinig privacy en geen mogelijkheden om afstand te 
houden tot elkaar. Net als iedere andere werkende zouden arbeidsmigranten echter tegen goede 
arbeidsvoorwaarden en onder goede arbeidsomstandigheden in Nederland moeten kunnen werken. 
Arbeidsmigranten in Nederland zijn meestal niet in dienst bij de bedrijven waar ze werken. Vaker 
is een uitzendbureau, ook wel de tussenpersoon, hun werkgever. Het bedrijf waar de 
arbeidsmigranten dan daadwerkelijk het werk verrichten wordt de inlener of de opdrachtgever 
genoemd. Het is primair de verantwoordelijkheid van inleners en uitzendbureaus om ervoor te 
zorgen dat hun personeel goed wordt behandeld. De gezondheid van arbeidsmigranten is van 
groot belang: uiteraard voor het welzijn van de arbeidsmigrant zelf, voor de samenleving om te 
voorkomen dat er nieuwe besmettingshaarden ontstaan en omdat de arbeidsmigranten een 
onmisbare bijdrage leveren aan sectoren, zoals de voedselvoorziening, de bouw en de logistiek. 
Ook in deze sectoren is het risico van een uitbraak van het coronavirus reëel. 
 
De problematiek rond de bescherming van arbeidsmigranten is complex, heeft veel verschillende 
aspecten, ook grensoverschrijdende (bijv. werken in Nederland en wonen in Duitsland), en 
daardoor zijn er ook veel verschillende partijen bij betrokken. Onderstaande ‘spin’ is door de 
provincie Noord-Brabant opgesteld en geeft goed weer welke onderwerpen met de problematiek 
rond de bescherming van arbeidsmigranten verbonden zijn. 
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Verantwoordelijkheid inleners en uitzendbureaus 
Het is de verantwoordelijkheid van zowel de inlener als het uitzendbureau dat arbeidsmigranten 
onder goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden kunnen werken. Zij dragen samen, 
als keten, verantwoordelijkheid om dit goed te regelen. Doordat huisvesting en vervoer vaak door 
het uitzendbureau worden geregeld, is het uitzendbureau ook verantwoordelijk voor de huisvesting 
en het vervoer van arbeidsmigranten en dient het uitzendbureau ervoor te zorgen dat aan de 
RIVM-richtlijnen wordt voldaan om de kans op besmetting met het coronavirus te beperken. 
Tegelijkertijd mogen we ervan uit gaan dat ook de inlener zich wil verzekeren van veilige woon- en 
reisomstandigheden voor de mensen die in zijn bedrijf werken. Vanzelfsprekend rust er ook een 
verantwoordelijkheid op de arbeidsmigrant zelf. Zeker in tijden van virusuitbraken mag verwacht 
worden dat hij/zij de RIVM-richtlijnen zo goed mogelijk in acht neemt. 
 
Keerzijde van het feit dat huisvesting en vervoer vaak worden geregeld door het uitzendbureau, is 
dat arbeidsmigranten voor hun werk, huisvesting, vervoer en zorgverzekering afhankelijk zijn van 
één en dezelfde instantie. De afhankelijkheid leidt ertoe dat verlies van werk ook verlies van 
huisvesting en de zorgverzekering kan betekenen, en dat huisvesters arbeidsmigranten boetes op 
kunnen leggen voor kleine zaken. Deze afhankelijkheidsrelatie maakt mensen zeer kwetsbaar, 
omdat arbeidsmigranten zich vanwege de taalbarrière moeilijk zelf kunnen redden in het ‘vreemde’ 
Nederland. Gedurende de coronacrisis komen meermaals verhalen op tafel dat mensen in 
daklozencentra terecht komen of over straat zwerven. 
 
Het Aanjaagteam heeft de afgelopen tijd veel voorbeelden gezien van goed werkgeverschap, 
waarbij inleners en uitzendbureaus hun verantwoordelijkheid hebben genomen en, met steun van 
onder meer gemeenten en sociale partners, creatieve alternatieven hebben gevonden om de kans 
op besmetting tijdens werken, wonen en reizen te beperken. Het Aanjaagteam roept op om deze 
goede voorbeelden te delen en heeft sommige hiervan verwerkt in zijn aanbevelingen. Dit laat 
onverlet dat het Aanjaagteam ook kennis heeft genomen van veel slechte voorbeelden, waar deze 
aanbevelingen op zijn gericht. 
 
Hieronder worden verschillende aspecten van de problematiek belicht. Het Aanjaagteam adviseert 
het kabinet om op korte termijn een aantal maatregelen te treffen om snel de situatie van 
arbeidsmigranten te verbeteren. Dit zijn volgens het Aanjaagteam minimale voorwaarden om 
besmettingen bij bedrijven waar veel arbeidsmigranten werken, zoals slachthuizen, de bouw, 
distributiecentra en in de land- en tuinbouw, te beperken. Deze maatregelen kan het kabinet deels 
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zelf treffen, maar deels vraagt dat ook actie van betrokken partijen zoals medeoverheden, 
werkgevers en uitzendbureaus. Bij iedere aanbeveling zal worden aangegeven wie er volgens het 
Aanjaagteam primair zorg voor moet dragen dat aan de aanbeveling opvolging wordt gegeven. Het 
Aanjaagteam wil de komende tijd de betrokken partijen bij elkaar brengen. Daarnaast beschrijft 
het Aanjaagteam hieronder een eerste agendering van de problematiek op de lange termijn, om 
richting te geven voor een meer structurele oplossing. In een tweede advies zullen deze suggesties 
verder uitgewerkt worden. 
 
De volgende onderwerpen komen aan bod: 

1) Registratie 
2) Wonen 
3) Vervoer 
4) Werken 
5) Zorgverzekering 
6) Samenwerking toezichthouders/handhavingsinstanties 
7) Informatievoorziening 

 
1) Registratie 

Wanneer er onder arbeidsmigranten een uitbraak van het coronavirus plaatsvindt, is het voor het 
tegengaan van verdere verspreiding van het virus van cruciaal belang dat snel bekend wordt wie 
er mogelijk aan het virus zijn blootgesteld om direct de juiste (quarantaine)maatregelen te treffen, 
testen uit te voeren en het bron- en contactonderzoek te beginnen. Daarvoor is het belangrijk dat 
iedereen is geregistreerd om te kunnen weten waar hij/zij woont. Een complete en actuele 
registratie van arbeidsmigranten is nodig om bij een uitbraak van het coronavirus snel grip op de 
situatie te krijgen.  
 
Aanbeveling korte termijn aan Rijksoverheid 

1.1 Beoogd eigenaar: JenV in afstemming met BZK/SZW 
Neem in de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, een daarop gebaseerde regeling of een 
soortgelijke wet de verplichting voor inleners en uitzendbureaus op direct de beschikking 
te hebben over het BSN-nummer, woonadres en telefoonnummer of e-mailadres van de 
arbeidsmigranten die voor de inlener/het detacherings- of het uitzendbureau werken. Dit is 
extra relevant indien de arbeidsmigrant in Nederland werkt en in het buitenland woont. 
Indien sprake is van huisvesting op een recreatiepark of een andere vorm van meer 
massale huisvesting, dient de huisvester direct inzicht te kunnen geven welke personen 
gebruik maken van de huisvesting inclusief specificatie van gebouwnummer of 
stacaravannummer. Dit geldt ongeacht de duur van het verblijf, dus ook wanneer een 
arbeidsmigranten slechts voor een paar maanden in Nederland verwacht te blijven.  

 
Bij normale bedrijfsvoering zullen de inlener en het uitzendbureau deze gegevens altijd 
actueel hebben om goed te kunnen inroosteren, te kunnen factureren en de loonheffingen 
en sociale zekerheidspremies te kunnen afdragen. De huisvester zal de beschikking 
hebben op het niveau van locatie en gebouwnummer. Het niet beschikbaar hebben van 
deze gegevens kan een indicatie zijn van tekortschietende bedrijfsvoering of verdere 
tekortkomingen en zou moeten worden doorgegeven aan toezichthouders en de 
Belastingdienst voor verdergaand gericht toezicht. Dit kan in de verbanden van de 
Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIECs) worden opgepakt. 

 
Richting voor structurele oplossingen 

1.2 Beoogd eigenaar: SZW en JenV 
Onderzoek hoe het een uitzendbureau onmogelijk kan worden gemaakt in Nederland actief 
te zijn, wanneer gebleken is dat het uitzendbureau systematisch onoorbare praktijken 
heeft uitgeoefend. Zie ook aanbeveling 4.8 voor de aanpak van malafide bestuurders van 
uitzendbureaus. 

1.3 Beoogd eigenaar: BZK en gemeenten  
Maak met inachtneming van relevante Europese regels werk van een complete en actuele 
registratie van arbeidsmigranten in de Basis Registratie Personen (BRP), zodat de 
arbeidsmigrant achterhaalbaar en traceerbaar is en leg de verplichting daartoe vast in de 
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gemeentelijke woonverordening. Creëer bovendien prikkels voor werkgevers om 
arbeidsmigranten zich goed te laten registreren. 

 
De Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) schiet op dit moment tekort voor een afdoende 
registratie van arbeidsmigranten, omdat daar geen actueel Nederlands verblijfadres in is 
opgenomen (enkel een formeel woonadres in het buitenland). Probleem daarbij is dat EU-
regelgeving verhindert dat iemand verplicht kan worden zich te registreren indien iemand 
korter dan drie maanden verblijft. Er zijn evenwel goede voorbeelden van actieve 
gemeenten die inleners en uitzendbureaus actief benaderen om arbeidsmigranten in de 
BRP te registreren en daarmee zicht hebben op de arbeidsmigrantenpopulatie zoals op alle 
inwoners van de gemeente. 
 

2) Wonen 
De kwaliteit van huisvesting van arbeidsmigranten is vaak ondermaats. Ook bestaat er een tekort 
aan kwalitatief goede en beschikbare huisvesting voor arbeidsmigranten. Er wordt geschat dat 
slechts 25% van de woningen voor arbeidsmigranten gecertificeerd is door de Stichting Normering 
Flexwonen (SNF), naast het Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF) de standaard in deze sector. Als 
arbeidsmigranten te dicht op elkaar wonen, is de kans op besmetting met en verspreiding van het 
coronavirus levensgroot. Daarbij speelt ook dat de samenstelling van de groep die één woning 
deelt, voortdurend aan verandering onderhevig is.  
 
Betere spreiding van arbeidsmigranten vraagt om veel meer beschikbare woningen van goede 
kwaliteit terwijl er al sprake is van een woningtekort in Nederland. Het is verstandig om een 
inventarisatie te maken van de beschikbaarheid van en de behoefte naar woningen. Uitgangspunt 
daarbij moet zijn dat elke arbeidsmigrant uiteindelijk één eigen slaapkamer heeft (behoudens 
personen met een affectieve relatie). Gezien de huidige krapte op de huisvestingsmarkt zal het 
niet mogelijk zijn dat op korte termijn voor alle arbeidsmigranten te realiseren. Daarom is een 
eerste stap dat er maximaal twee arbeidsmigranten gebruikmaken van één slaapkamer waarbij 
het vereiste van anderhalve meter afstand in acht wordt genomen. 

Bij inleners met een hogere kans op coronabesmetting zou de norm van één arbeidsmigrant per 
slaapkamer al op korte termijn gerealiseerd moeten worden, om het risico op verdere 
besmettingen te verkleinen. Dat daarbij tijdelijk alternatieven moeten worden aangeboord, zoals 
huisvesting in hotels of voor huisvesting gereed gemaakte kantoorgebouwen, is evident. Daarbij 
mag echter niet getornd worden aan de (minimum)normen voor kwaliteit van huisvesting. 

Aanbevelingen korte termijn aan inleners en uitzendbureaus 
2.1 Beoogd eigenaar: inleners en uitzendbureaus 

Volg de richtlijnen van de Rijksoverheid en het RIVM 
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19). 

2.2 Beoogd eigenaar: uitzendbureaus 
Uitzendbureaus die arbeidsmigranten laten werken in bedrijven met een hoog risico op 
coronabesmetting zoals vleesverwerkende bedrijven, dienen arbeidsmigranten per persoon 
één slaapkamer beschikbaar te stellen, tenzij sprake is van individuen met een affectieve 
relatie. 

2.3 Beoogd eigenaar: uitzendbureaus  
Als een arbeidsmigrant ziek wordt, dan mag hij/zij niet uit huis gezet worden. Het is 
belangrijk dat uitzendbureaus zich committeren aan dat uitgangspunt. 

 
Aanbevelingen korte termijn aan Rijksoverheid en gemeenten 

2.4 Beoogd eigenaar: JenV en BZK 
Regel in de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, een daarop gebaseerde regeling of een 
soortgelijke wet dat, indien een arbeidsmigrant vanwege ziekte niet in zijn woonruimte kan 
blijven, hij/zij een gelijkwaardig alternatief aangeboden krijgt. 

2.5 Beoogd eigenaar: BZK en gemeenten 
Maak een quickscan in overleg met keurmerken en huisvesters zelf van de beschikbaarheid 
van en de behoefte naar woningen, wanneer wordt uitgegaan dat per arbeidsmigrant één 
slaapkamer beschikbaar wordt gesteld en onderzoek hoe de eventuele extra 
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huisvestingsunits die nodig zijn om de anderhalve meter in de huisvestingslocaties te 
waarborgen, ruimtelijk mogelijk kunnen worden gemaakt. Bij nieuwe locaties kunnen de 
inzichten meteen worden doorgevoerd. 

2.6 Beoogd eigenaar: BZK 
Zorg ervoor dat arbeidsmigranten in de regel altijd een regulier, schriftelijk huurcontract 
krijgen, zodat zij daarmee ook volledige huurbescherming genieten. Dit geldt ook bij 
huisvesting van arbeidsmigranten in recreatiewoningen, dienstwoningen en 
winkelwoningen. 
 

Richting voor structurele oplossingen 
2.7 Beoogd eigenaar: gemeenten en provincies 

Maak hoge prioriteit van het creëren van huisvesting voor arbeidsmigranten en werk 
hierbij zoveel mogelijk samen, bijvoorbeeld op regionaal niveau. Ontwikkel lokaal een visie 
voor de bouw van woningen voor arbeidsmigranten. Het kabinet heeft onlangs extra 
middelen beschikbaar gesteld voor huisvesting van specifieke groepen (arbeidsmigranten, 
asielzoekers en daklozen). Het is belangrijk op korte termijn tot een effectieve inzet van 
deze middelen te komen. Daartoe zal het Aanjaagteam contact opnemen met BZK. 

2.8 Beoogd eigenaar: gemeenten en provincies in overleg met inleners en uitzendbureaus 
Breng in kaart hoeveel arbeidsmigranten naar verwachting in een nieuw bedrijf of nieuw 
distributiecentrum zullen gaan werken en wat dit betekent voor huisvesting, vervoer, 
leefomgeving, zorg, enz. van de arbeidsmigranten, wanneer een gemeente een nieuw 
bedrijf of distributiecentrum naar de gemeente wil halen (gebruik van impact 
assessments). Gebruik deze informatie voor de woningontwikkeling in relatie tot de totale 
woningbehoefte (zowel de reguliere woningbehoefte als die voortkomend uit specifieke 
doelgroepen waaronder arbeidsmigranten). Het is belangrijk dat gemeenten in de 
gemeentelijke omgevingsvisies, bestemmingsplannen en onder de Omgevingswet meteen 
meenemen waar en hoe arbeidsmigranten gehuisvest kunnen worden. Verder hebben 
gemeenten de nodige juridische mogelijkheden om snel en flexibel tijdelijk af te wijken van 
het bestaande bestemmingsplan om in te spelen op de behoefte om arbeidsmigranten te 
huisvesten. 

2.9 Beoogd eigenaar: BZK 
In de ruimtelijke ordening bestaan de bestemmingen wonen en logies. De woonvormen 
voor arbeidsmigranten zijn een tussenvorm waardoor het voor gemeenten moeilijk is om 
specifiek beleid te maken en te handhaven. Bij een brede aanpak van de vraagstukken 
rondom arbeidsmigranten zou ook moeten worden gekeken naar het instrumentarium dat 
de ruimtelijk ordening biedt en welke verbeteringen daarin mogelijk zijn. 

2.10 Beoogd eigenaar: BZK, SZW en gemeenten 
Er bestaan twee keurmerken voor huisvesting van arbeidsmigranten, SNF en AKF, die 
grotendeels overlappen. Het is gewenst die keurmerken door te ontwikkelen tot één 
gezamenlijk keurmerk, dat goed controleerbaar en handhaafbaar is en als basisnorm kan 
worden gebruikt. In dat proces zouden de criteria van de keurmerken ook onder de loep 
moeten worden genomen en op onderdelen moeten worden aangescherpt.  
 

3) Vervoer 
Arbeidsmigranten reizen dagelijks van hun huisvestinglocatie naar hun werk en terug. Het is van 
belang het risico op besmetting tijdens dit vervoer tot een minimum te beperken. 
 
Er is veel discussie over het begrip huishouden in het kader van arbeidsmigranten en het wonen 
en vervoer. Er zijn partijen die voorstellen dat als arbeidsmigranten met elkaar een huishouden 
vormen, ze dus ook samen vervoerd kunnen worden. Onder huishouden zouden volgens deze 
partijen meerdere personen die met elkaar samenwonen moeten worden begrepen. Met andere 
woorden, als de overheid de in één woning verblijvende arbeidsmigranten als één huishouden zou 
beschouwen, zouden ze ook als één groep vervoerd mogen worden zonder de RIVM-
afstandsvereisten in acht te hoeven nemen.  
 
Om deze redenering in de praktijk te kunnen toepassen en met name te kunnen handhaven, dient 
sprake te zijn van (1) een actuele registratie van het verblijfsadres van arbeidsmigranten, (2) een 
stabiele samenstelling van de groep arbeidsmigranten in één woning van een beperkte omvang 
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vergelijkbaar met een gezinsomvang en (3) realtime beschikbare informatie zodat de Politie bij de 
controle van een voertuig ter plekke kan vaststellen of sprake is van een groep personen op één 
verblijfsadres die ook al langer als groep daar woont. 
 
In de praktijk is aan geen van deze drie voorwaarden op systematische wijze voldaan. 
Arbeidsmigranten worden vaak, zonder dat zij elkaar kennen, bij elkaar in (grote) huizen 
geplaatst. Bovendien zien wij dat arbeidsmigranten ook vaak worden verplaatst van de ene 
huisvesting naar de andere, waardoor de doorloopsnelheid van een gezamenlijk huis groot is. 
Bovendien ontbreekt het regelmatig aan een actuele registratie van het verblijfsadres en is er nog 
geen realtime informatie beschikbaar voor handhavers. Dit alles maakt het vrijwel onmogelijk om 
te handhaven op de regel dat huishoudens van arbeidsmigranten samen mogen reizen. Daarom 
adviseren wij om arbeidsmigranten die samen een woning delen niet te beschouwen als één 
huishouden. 
 
Aanbeveling korte termijn aan Rijksoverheid 

3.1 Beoogd eigenaar: JenV, VWS en IenW 
Benadruk in de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, een daarop gebaseerde regeling of 
een soortgelijke wet dat arbeidsmigranten, net als iedereen in Nederland die onderling 
geen huishouden vormt, in de vervoersmiddelen waarin zij worden vervoerd tussen hun 
huisvestings- en werklocatie, 1,5 meter afstand van elkaar in acht moeten nemen dan wel 
oplossingen te zoeken naar analogie van OV en taxi. Laat IenW actief meedenken met het 
zoeken naar mogelijkheden naar analogie van OV en taxi in samenspraak met 
vertegenwoordigers van uitzendbureaus. 
 

Aanbeveling korte termijn aan inleners en uitzendbureaus 
3.2 Beoogd eigenaar: uitzendbureaus 

Bied alternatieve oplossingen voor vervoer van meerdere personen in kleine busjes, zoals 
(elektrische) fietsen en grotere voertuigen zoals touringcars waarbij het mogelijk is om de 
afstandsvereisten in acht te nemen. Uitzendbureaus zouden ook moeten bezien hoe 
arbeidsmigranten dichterbij de werkplek kunnen worden gehuisvest.  

 
Richting voor structurele oplossingen 

3.3 Beoogd eigenaar: BZK en JenV en gemeenten 
In de toekomst zouden arbeidsmigranten die gedurende meer dan twee weken in 
ongewijzigde samenstelling samen in één woning zijn gehuisvest, gezamenlijk kunnen 
worden vervoerd. De duur van twee weken moet dan wel blijken uit de BRP en tijdens 
controles door de Politie moet dat ter plekke kunnen worden vastgesteld. Er moet dus 
eerst aan de drie genoemde voorwaarden bij huishoudsamenstelling zijn voldaan, alvorens 
langs die lijn kan worden gehandeld. 

 
4) Werken 

Voor de korte termijn is het van het grootste belang dat arbeidsmigranten veilig kunnen werken 
met zo min mogelijk gevaar op besmetting door het coronavirus op de werkplek. De inleners 
dienen maatregelen te nemen om deze veilige werkplek te garanderen. Gegeven de 
verantwoordelijkheid van een uitzendbureau jegens een arbeidsmigrant, dient het uitzendbureau 
zich ervan te overtuigen dat de inlener voldoende maatregelen heeft genomen om te zorgen voor 
een gezonde en veilige werkomgeving. 
 
Uit de gesprekken blijkt dat veel uitzendbureaus hun verantwoordelijkheid jegens de 
arbeidsmigranten goed invullen. Er is evenwel ook een groep uitzendbureaus die dat niet doen. 
Dat zijn bedrijven die zich buiten alle overleggen houden die gericht zijn op het verbeteren van de 
situatie, niet aangesloten zijn bij brancheorganisaties en een businessmodel hanteren waardoor 
maximaal wordt geconcurreerd op arbeidsvoorwaarden, werktijden en arbeidsomstandigheden en 
verdienen aan de woonvoorzieningen een belangrijk onderdeel is van het businessmodel.  
Arbeidsmigranten die bij een dergelijk uitzendbedrijf in dienst zijn, werken vaak tegen slechte 
arbeids- en woonvoorwaarden en tegen een laag uurtarief. Dat is niet alleen laakbaar ten opzichte 
van de arbeidsmigrant, maar zorgt ook voor oneerlijke concurrentie met uitzendbureaus die wel 
netjes met hun medewerkers omgaan.   
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Aanbeveling korte termijn aan inleners en uitzendbureaus 

4.1 Beoogd eigenaar: inleners 
De werkplek en andere plaatsen binnen het bedrijf moeten coronaproof zijn. Wanneer dit 
niet het geval is, moet de productie-inrichting worden aangepast. 

4.2 Beoogd eigenaar: inleners 
Zorg voor een veilige werkplek en stel waar nodig hulpmiddelen voor veilig werk ter 
beschikking aan werknemers. 

4.3 Beoogd eigenaar: uitzendbureaus 
Gegeven de verantwoordelijkheid van uitzendbureaus jegens de uitzendkrachten dienen 
uitzendbureaus zich actief op te stellen richting inleners over de werkomstandigheden bij 
de inleners en zich ervan te overtuigen dat de uitzendkrachten veilig kunnen werken. 

 
Aanbeveling korte termijn aan werkgevers- en werknemersorganisaties 

4.4 Beoogd eigenaar: werkgevers- en werknemersorganisaties op sectorniveau 
Bedrijven in alle sectoren kunnen ondersteuning gebruiken bij het nemen van 
coronamaatregelen. Daarnaast is het goed om de coronamaatregelen te koppelen aan de 
arbocatalogus zodat ze worden getoetst door de Inspectie SZW. Dat geeft enige zekerheid 
aan de bedrijven en voorkomt discussie met de toezichthouder. Als er nog geen 
arbocatalogus is voor de sector, stel deze op en neem daarin ook coronamaatregelen op. 
Is er wel een arbocatalogus voor de sector maar nog geen coronaprotocol, vul de 
arbocatalogus aan met coronamaatregelen. Is er al een arbocatalogus en een 
coronaprotocol, koppel het protocol aan de arbocatalogus en leg het voor aan de Inspectie 
SZW ter toetsing (zie: https://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/van-protocol-naar-
arbocatalogus).   

 
Aanbeveling korte termijn aan Rijksoverheid 

4.5 Beoogd eigenaar: Inspectie SZW 
De Inspectie SZW zou in afstemming met andere inspectiediensten en GGD risico-gericht 
inspecties moeten uitvoeren waarbij de corona risicosectoren extra aandacht krijgen. 

4.6 Beoogd eigenaar: SZW 
Verplicht uitzendbureaus zich ervan te vergewissen dat de RI&E (Risico-inventarisatie en –
evaluatie) van de inlener voldoet aan de RIVM-richtlijnen en dat zij zich moeten melden 
wanneer bij de inlener niet coronaproof gewerkt kan worden. 

 
Richting voor structurele oplossingen 

4.7 Beoogd eigenaar: SZW 
Zoek uit of het juridisch mogelijk is de ketenaansprakelijkheid uit te breiden tot 
arbeidsomstandigheden, zodat inleners/opdrachtgevers en tussenpersonen/uitzendbureaus 
aansprakelijk zijn voor goede arbeidsomstandigheden voor de arbeidsmigrant, hetgeen 
zeker in relatie tot de toepassing van de RIVM-richtlijnen om het coronavirus tegen te 
gaan van belang is. Dit geeft de Inspectie SZW de mogelijkheid om bij geconstateerde 
tekortkomingen zowel richting de inlener als het uitzendbureau op te treden. 

4.8 Beoogd eigenaar: SZW, JenV en FIN 
Het Aanjaagteam heeft veel signalen gekregen waaruit blijkt dat behoefte bestaat aan 
meer regulering van uitzendbureaus. Daarbij zijn meerdere ideeën aangedragen, zoals het 
verplicht lid zijn van een brancheorganisatie, een vergunningplicht, kwaliteitscertificaten 
en keurmerken die getuigen van goed werkgeverschap. Voer maatregelen in om het 
moeilijker te maken met verkeerde intenties een uitzendbureau op te starten, en om 
malafide uitzendbureaus te stoppen. Betrek daarbij ook de mogelijkheid voor een 
verplichte waarborgsom voor uitzendbureaus en maatregelen om malafide bestuurders van 
uitzendbureaus en turboliquidaties effectiever tegen te gaan, zoals het ontwikkelen van 
bestuursrechtelijke maatregelen in aanvulling op strafrechtelijke.  

4.9 Beoogd eigenaar: SZW en EZK in overleg met sociale partners 
Ontwikkel minimumnormen om concurrentie op arbeidsvoorwaarden en 
woonvoorzieningen tegen te gaan. Deze aanbeveling zal nader worden uitgewerkt in 
toekomstige aanbevelingen van het Aanjaagteam. 
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5) Zorgverzekering 
Wanneer een arbeidsmigrant in Nederland aan de slag gaat, is hij/zij verplicht om direct een goede 
zorgverzekering te hebben. Dit geldt in tijden van gevaar voor besmetting met het coronavirus des 
te meer. Wanneer de zorgverzekering door de werkgever wordt geregeld, bijvoorbeeld door het 
uitzendbureau, dan bestaat het gevaar dat de arbeidsmigrant bij het verliezen van haar of zijn 
baan tevens haar of zijn zorgverzekering verliest. 
 
Aanbeveling korte termijn aan inleners en uitzendbureaus 

5.1 Beoogd eigenaar: uitzendbureaus 
Het uitzendbureau moet ervoor zorgen dat arbeidsmigranten te allen tijde zelf in het bezit 
zijn van het pasje en de polis van hun zorgverzekering, indien deze door het 
uitzendbureau wordt geregeld. 
 

Aanbeveling korte termijn aan Rijksoverheid 
5.2 Beoogd eigenaar: JenV en VWS 

Creëer in de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, een daarop gebaseerde regeling of een 
soortgelijke wet de verplichting voor uitzendbureaus om zorgpasjes onverwijld ter 
beschikking te stellen aan de arbeidsmigrant bij de aanvang van de werkzaamheden, 
indien de zorgverzekering door het uitzendbureau wordt geregeld. 

5.3 Beoogd eigenaar: JenV en VWS 
Leg in de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, een daarop gebaseerde regeling of een 
soortgelijke wet vast dat, wanneer een arbeidsmigrant haar of zijn baan verliest, de 
zorgverzekering nog een bepaalde periode doorloopt op kosten van de werkgever, zodat 
de arbeidsmigrant de kans krijgt ander werk te vinden of terug te keren naar haar of zijn 
thuisland. 
 

Richting voor structurele oplossingen 
5.4 Beoogd eigenaar: VWS 

Zorg dat een directe relatie ontstaat tussen de zorgverzekeraar en de arbeidsmigrant als 
zorgverzekerde. Laat de zorgverzekeraar de zorgpas direct aan de zorgverzekerde ter 
beschikking stellen waarbij de kosten, indien afgesproken in de arbeidsovereenkomst, in 
rekening worden gebracht bij de werkgever of vergoed worden aan de arbeidsmigrant. Ga 
in gesprek met zorgverzekeraars om ervoor te zorgen dat arbeidsmigranten ook na het 
einde van hun arbeidsovereenkomst voor een bepaalde periode nog een zorgverzekering 
behouden. 

 
6) Samenwerking toezichthouders en handhavingsinstanties 

Een groot aantal toezichthouders en handhavingsinstanties is betrokken bij het toezicht en de 
handhaving rond arbeidsmigranten, zoals de Inspectie SZW voor het toezicht en de handhaving op 
de werkvloer, de gemeenten voor het toezicht en de handhaving op huisvesting, de 
Belastingdienst, de SVB enz. In de huidige omstandigheden rond het coronavirus spelen nog meer 
toezichts- en handhavingsinstanties een rol, zoals de NVWA, de politie en boa’s in de 
veiligheidsregio’s en de ILT en ook de GGD. 
 
Aanbevelingen korte termijn aan toezichthouders/handhavingsinstanties 

6.1 Beoogd eigenaar: Veiligheidsregio’s, Inspectie SZW, NVWA, ILT en GGD 
Blijf als overheidspartijen zoveel mogelijk met elkaar samenwerken en betrek hierin ook 
nieuwe partijen, zoals de gemeentelijke handhaving. Betrek daarbij ook instanties net over 
de grens. Maak een regionale analyse op basis van alle beschikbare informatie van alle 
toezichthouders, zowel op Rijks- als op lokaal niveau. Laat de Veiligheidsregio’s hierbij het 
voortouw nemen en de Rijksinspectiediensten zich hier actief bij aansluiten. Zorg ervoor 
dat de benodigde capaciteit wordt ingeregeld. Zorg voor een regionaal aanspreekpunt van 
de verschillende Rijksinspectiediensten voor de Veiligheidsregio’s om snel contact mee te 
kunnen leggen. Op basis van de regionale analyse kunnen dan (gezamenlijke) inspecties 
worden uitgevoerd of informatie worden gedeeld zodat ook zelfstandig kan worden 
opgetreden. Beoordeel in welke sectoren het risico op besmetting met het coronavirus het 
hoogst is en welke rol het testen van medewerkers daarin kan spelen. 
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6.2 Beoogd eigenaar: JenV, SZW, NVWA, ILT en GGD 
Toezichthouders ervaren knelpunten in de uitwisseling van gegevens. Er moet inzichtelijk 
worden gemaakt welke juridische belemmeringen en mogelijkheden er zijn voor een 
adequate uitwisseling van gegevens. Waar nodig en mogelijk moeten belemmeringen 
worden weggenomen. Mogelijkheden zouden beter moeten worden benut. Zorg dat 
gegevens tussen toezichthouders en handhavers zo snel mogelijk kunnen worden 
uitgewisseld. 

6.3 Beoogd eigenaar: BZK, SZW en gemeenten (i.vm. grensoverschrijdende samenwerking 
tussen overheidsorganisaties waarvoor BZK projecten heeft lopen) 
Het is belangrijk dat de grensoverschrijdende samenwerking tussen overheidsorganisaties 
ten aanzien van arbeidsmigranten soepel verloopt. Hiervoor is een goede 
grensoverschrijdende uitwisseling van signalen en gegevens noodzakelijk. Maak ook met 
instanties over de grens (met name in Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen) afspraken 
over het uitwisselen van signalen en gegevens. 

 
7) Informatievoorziening 

Het is voor arbeidsmigranten lastig om voor hen relevante informatie over werken en wonen in 
Nederland te vinden. Er is weinig informatie in de taal van arbeidsmigranten beschikbaar en de 
informatie die er is, is niet altijd gemakkelijk te vinden. Daarnaast is het voor arbeidsmigranten 
moeilijk om als ze klachten hebben het juiste loket te vinden. Er is in Nederland niet één loket 
waar arbeidsmigranten met hun vragen en klachten terecht kunnen. Er zijn verschillende loketten 
die vaak gelieerd zijn aan toezichthoudende instanties, zoals het digitaal klachtenformulier van de 
Inspectie SZW voor klachten over bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden of oneerlijk werken en 
bouw- en woningtoezicht bij gemeenten. Soms bieden gemeenten ook een eigen loket, maar 
veelal niet. Omdat de Corona-gerelateerde problematiek van arbeidsmigranten zich uitstrekt tot 
werk, vervoer, zorg en wonen, bestaat het risico dat arbeidsmigranten niet het juiste loket weten 
te vinden en verdwaald raken. Daarnaast constateren we een drempel tot melden, vanwege angst 
om werk/woonruimte te verliezen. Ook hebben we als overheid geen compleet overzicht van de 
vraagstukken die er spelen, en waar mogelijk nog witte vlekken zitten. Dat één centraal 
informatie- en meldpunt ontbreekt, wordt vooral in de huidige tijd met het gevaar voor besmetting 
met het coronavirus gemist.  
 
Aanbeveling korte termijn aan Rijksoverheid 

7.1 Beoogd eigenaar: SZW 
Ontwikkel op basis van een probleemanalyse een centraal informatieknooppunt dat (in 
stappen) eventueel uitgebreid kan worden tot één centraal meldpunt, waar 
arbeidsmigranten liefst in hun eigen taal terecht kunnen. 

7.2 Beoogd eigenaar: BZK en gemeenten 
Stimuleer dat gemeenten waar arbeidsmigranten wonen en/of werken, al of niet in 
samenspraak met belangbehartigers, servicepunten hebben waar arbeidsmigranten met 
vragen terecht kunnen. 

 
Hoe verder? 
Met dit eerste advies aan het kabinet geeft het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten drie 
weken na de start en na overleg met een groot aantal partijen zoals vakbonden, werkgevers en 
toezichthouders gehoor aan de oproep om snel met eerste richtinggevende adviezen te komen. 
Daarbij is tevens een eerste indicatie opgenomen voor richtingen voor de meer structurele 
oplossingen om de positie van arbeidsmigranten in Nederland te verbeteren. Groot knelpunt daarin 
is de afhankelijkheid van de arbeidsmigrant van het uitzendbureau en de inlener die slecht 
willende partijen de kans geven daar misbruik van te maken. Het Aanjaagteam zal in zijn tweede 
advies aan het kabinet voorstellen doen om deze afhankelijkheid te verminderen. 



Huisvestingvan
arbeidsmigranten als
oplossing vooÍ woningtelrort
KAFRA Housing pakt woningtekort aan door
ontwikkelen van tiideliike huisvesting
De Nederlandse woningmarktzlt op slot. Het woningtekort groeit en veel starters,
gezinnen en andere (urgent) woningzoekenden kunnen geen gèschikte woning
vinden. De druk op de woningmarkt wordt verder vergroot door het tekort aan
huisvesting voor arbeidsmigranten. KAFRA Housing doet een dringende oproep:
acuut ingrijpen is noodzakelijk. KAFRA Housing geeft ook drie oplossingsrichtingen:
tij delijke huisvestj"ng, actief ( her ) bestemmingsbeleid en samenwerking.

T Jetworun8tekortissnelopge-
l-f lopen en bedraagt inmrddels
T I

I J330.000worungen.Enhet
einde is nog niet ln zicht, want het
tekort zal toenemen tot bllna 42O.OOO
worungen trt 2025. In het hele land
is er een grote vraag naar worungen,
waardoor huizenprijzen en wacht-
tijden voor (sociale) huurwoningen
stijgen. Enerzijds wordt dit veroor-
zaakt door de groeiende woning-
vraag, terwl11 het aanbod anderzijds
onvoldoende strlgt. Voora-l door een
gebrek aan geschikte bouwlocatres,
trjdrovende procedures en conser-
vatÍef woonbeleid worden te weinis
woningen gereaiiseerd.

Huisvestingstekort arbeidsmigran-
ten versterkt woningtekort
Eén belangrijke oorzaak van het
woningtekort is de huisvesting van
arbeidsmigranten. Er is een tekort
van 150.000 goede verbiijfplaatsen
voor de circa 500.000 arbeldsmi-
o ï 2 n t ê n  | r o  i n  a n q  l a n I  r r a r l z a n  7 i -
ó l u r r r u l  f u f f q  v v E I ^ E f f .  a l l

zijn -rn eeÍste instantie vooral tijdelijk
in Nederland en wensen daarom
goedkope, Ílexibele huisvesting voor
korte duur. Maar huisvesters kunnen
nauwelijks in de behoefte voorzien,
waardoor Nederland kampt met een
o r n n l  f ê L n r i  a : n  o n o d o  h r r i q r z e q f i n o

voor arbeidsmigranten.
Als gevolg van dit tekort aan goed-
kope, f iexibele wonlngen worden

arbeidsmigranten op grote schaal
rn repr rl iere won j nsen sehuisvest.
Rêí'êntê ciifcrs herzcstipen dat
Iiefst 76olo van alle gecertificeerde
huisvestingsl ocatres voor arbeids-
migranten wordt gevormd door
reguliere wonÍngen. Onafhankelijk
onderzoek (urtgevoerd onder 4.125
Nederlanders) toont aan dat onge-
veer de helft (490lo) van de Neder-
landers vindt dat arbeidsmigranten
in woningen wonen die eigenlijk
zrln bedoeld voor de lokale bevol-
king. Arbeidsmigranten concurreren
rn íeite met starters en gezinnen
om dezelfde woning en vergroten
daarmee (onbedoeld) de druk op de
woningmarkt. Het is dus hoog trjd
dat de politiek ingriipt.

Grootschalige huisvesting arbeids-
migranten ontlast woningmarkt
Uit recente cijfers blijkt dat circa
44.5OO reguliere woningen worden
bewoond door arbeidsmigranten.
Het is een pohtieke keuze andere
rpqnpa I  i  ê \ /ê l i  i k  k re tc re  h r  r i  q r req t ino

voor arbeidsmigranten te reahseren.
Dan komen deze wonrngen weer
beschikbaar voor andere Neder-
Ianders, wordt verdnnging tegenge-
gaan en worden wijken leeÍbaarder.
Gemeenten kunnen hun verant-
woordelijkherd nemen door toe te
staan dat arbeidsmigranten worden
gehuisvest in grootschalige locaties

nabil bedrilventerreinen oÍ aan de
rand van een dorp of stad. Dergelijke
locaties maken het mogelLjk ar-
beidsmigranten dichtbij het werk te
huisvesten en faciliteiten en beheer
op de locatie te organiseren. Een
grote winst ls dat zo meer ruimte
ontstaat op de lokale woningmarkt.
620/ovan de Nederlanders vindt dÍt
bovendien een goede oplossrng.

Oplossingsrichtingen: tiideliike
woningbouw, actief beleid en sa-
menwerking
Het is hoog tijd dat de politiek
écht werk maakt van huisvesting
voor arbeidsmigranten om zo het
woningtekort tegen te gaan. Een
eerste actÍepunt is het bouwen van
trjdelijke, snel realiseerbare huisves-
ling. KAFRA Housing heeft hiervoor
umeke concepten ontwikkeld. die
optimaal passen binnen de loka-
le omstandigheden. Nieuwbouw,
waarbij vooraf rekening wordt
gehouden met de wensen van alle
betrokkenen en die dankzij tijdelijke
omgevlngsvergunningen en hun
rnndrr l : i re nnzet  qnel  nntwikkeldv P l u  L  u r r u r  u r -

kunnen worden. Voorbeelden zijn
Labour Hotels (modularre studlo-
complexen), KAFRA TOWER (klein-
schalige woontorens) en Mobile
Homes. Ten tweede dienen gemeen-
ten serÍeus aandacht te besteden
aan huisvestÍngsbeleid en grond.
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locaties en panden beschLkbaar te

-ctelkrn en actLef te (her)bestemmen

Ten slotte rs hr-rLsvestrng een geza

menLr lke vera ntwoordehlkherd, de
samenr,verking lussen overheden,
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daarom worde n veÍsterkt.

Over KAFRA Housing

KAFRA Housrng komt voort

uit OTTO Work f'orce, één

van de grootste Lnternatronale

arberd sbemrddelaars rn E Lrropa. Ird e-'t
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zet KAFRA HousLng de nier.rwe

standaard in tildehjke h ursvestrng,

v  r . r - t ê p  z .  b - w o n - r .  .  w - t k g e v - ' . :
gemeenten en omwonenden vol

ledig ontzorgt inzake alle aspecten

van wonen en leven Ln Nederland.

KAFRA rs srnds begrn 2O1B acttef en

heeÍt inmiddels aL meerdere groot-

schal ige woonLocailes ontwrkkeld,

u,aatonder LI-1 WaaLwLlk (4OO be-,r,ro

ners), MHP Venray (240 bewoners)

en l ,H Greenpoft (4OO bewoners). De

hursveslrngscloncepten van KAF'RA

Ilousrng zrln specrflek ontwikkeld
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Locaties en panclen beschrkbaar te

,qiel len .rn actLef te (her)bestemmen

Ten slotte rs hursvestlng een geza

menhlkc vera ntwoordel i  jkheid, de

samer,Í-.rking trrssen overh eden,

v, 'erkgevers en hursvesters moet

daaro m worden veÍsterkt.

Over KAFRA Housing

KAFRA Housrng komt voort

uit  OTTO Work I 'orce. één
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Overzicht Woonvisies 
Woningmarktregio U16 
 
 
 
 

1. De woonvisies 
 

 
 

    

 

 
  

  

 

   
 

 

 

 

 

 

  

Klik op de afbeelding voor de woonvisie in de betreffende gemeente. 
  

https://www.derondevenen.nl/data/publicatie-website/visies/Woonvisie 2025.pdf?_dc=1505376534768&_dc=1505376534781
https://stichtsevecht.notubiz.nl/document/3431688/1
https://www.woerden.nl/sites/default/files/woonvisie woerden def 9 juli 2015.pdf
https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/wonen-en-leven/wonen/Woonvisie-actualisering-2015.pdf
https://debilt.nl/fileadmin/bestanden/Bouwen_en_wonen/Woonvisie__gemeente_De_Bilt_2013-2020_versie_6-5.pdf
https://www.zeist.nl/fileadmin/bestanden/Documenten/Gemeentebestuur/Visiedocumenten/Woonvisie_vastgestelde_versie.pdf
https://gemeenteraad.oudewater.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/30-juni/20:00/Raadsvoorstel-16R-00212-inzake-woonvisie-Oudewater-2016-2020/8-16r-00212-rv-woonvisie-oudewater-2016-2020-merged.pdf
https://www.nieuwegein.nl/fileadmin/bestanden/Inwoner/Wonen_in_Nieuwegein/Woonvisie.pdf.pdf
https://www.bunnik.nl/fileadmin/user_upload/1._Visie_op_wonen_Bunnik.pdf
https://bis.houten.nl/bis/pdf/document/downloadPdf/woonvisie-versie-26-1-16/
https://www.heuvelrug.nl/gemeente/beleidsnotas_46716/item/actualisatie-woonvisie-2013-2020_59749.html
https://www.lopik.nl/inwoners/projecten_41606/item/woonvisie-lopik-2018-2022-ruimte-met-kwaliteit_110872.html
https://www.vianen.nl/data/downloadables/5/1/2/een-visie-op-wonen-in-vianen.pdf
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Wijk bij Duurstede/468722/468722_1.html
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2. Vaststelling woonvisie 
 

Woningmarktregio U16 Vaststelling: Periode Nieuw in 

Bunnik 14 december 2017  2017-2021  

De Bilt  April 2013/2016 2013-2020  

Houten  8 maart 2016 2016-2025  

IJsselstein April 2008  2008-2020 2019 

Lopik 2018 2018-2022  

Montfoort 2006 2006-2010 2019 

Nieuwegein  24 september 2015 2015-2019  

Oudewater 30 juni 2016 2016-2020  

Ronde Venen 16 september 2017 2017-2025  

Stichtse Vecht  1 juni 2016 2017-2022  

Utrecht 4 juni 2015 2010- 2019  

Utrechtse Heuvelrug 3 februari 2014 2013-2020  

Vianen  2015 2015-2018  

Wijk bij Duurstede 13 december 2016 2016-2021  

Woerden 9 juli 2015 2015-2020  

Zeist 21 april 2016 2016-2020  
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3. Prioriteiten Rijksoverheid 
 
De minister heeft op 22 juni 2015 een kamerbrief verstuurd met de belangrijkste prioriteiten in het kader van 
de volkshuisvesting. Vier thema’s worden benoemd waar gemeenten en woningcorporaties zich op moeten 
richten bij het opstellen van woonvisies en prestatieafspraken. Het betreft een duiding aan wat de minister van 
het stelsel verwacht, maar is geen wet of formele sturing. De thema’s die met voorrang aan de orde komen 
voor de periode 2016-2019 zijn: 
 

a. Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep; 
b. Duurzaamheid (een energiezuinige sociale huurwoningvoorraad); 
c. Huisvesting van urgente doelgroepen 
d. Realisatie van wonen met zorg en ouderenhuisvesting (langer zelfstandig wonen). 

 
Belangrijk om daarbij te vermelden is dat deze prioriteiten niet impliceren dat lokale inspanningen van minder 
groot belang zijn. Bepaalde thema’s kunnen bij specifieke gemeenten of specifieke corporaties spelen.  
 

a) Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep: 

 Het behoud van de benodigde voorraad voor huisvesten van de doelgroep met lage inkomens 
(vanaf 2016 moet 95% van de doelgroep met recht op huurtoeslag gehuisvest worden in een 
woning met huur onder de aftoppingsgrens); 

 Op lokaal niveau zou nadrukkelijker moeten worden ingezet op de doorstroming, zodat 
goedkope en betaalbare woningen vrijkomen voor diegenen die daar qua inkomen (tijdelijk) 
op zijn aangewezen. Dit vereist inzicht in de omvang van de kernvoorraad en actieve inzet op 
het vrijkomen van het aanbod van betaalbare woningen; 

 Het is wenselijk dat er op lokaal niveau afspraken worden gemaakt over de kwaliteit van het 
nieuw toe te voegen aanbod, zoals passend bouwen:  o.a. herbestemmen van bestaande 
gebouwen; 

 Woningcorporaties kunnen woningzoekenden helpen door het aanbieden van rekentools, 
zodat zij zich bewust er van zijn of ze de woning kunnen betalen. 

 
b) Duurzaamheid (een energiezuinige sociale huurwoningvoorraad): 

 Er is inzet nodig van de corporaties, gemeenten en huurders om de afspraken uit het 
Energieakkoord door te zetten. In het energieakkoord zijn afspraken gemaakt over het 
energiezuinig maken van de sociale huurvoorraad; 

 Corporaties en huurdersorganisaties kunnen afspreken de huren niet meer te verhogen dan 
de afname van de energielasten (hulpmiddel is de Woonlastenwaarborg); 

 Corporaties moeten het initiatief nemen / initiatieven van huurders faciliteren die 
maatregelen nemen tot energiebesparing of energieopwekking aan hun woning 
(zonnepanelen, grondwarmtepompen, warmte- koude opslaginstallaties); 

 Corporaties zouden bij hun plannen voor energiebesparende en/of energieopwekkende 
maatregelen tijdig kunnen inzetten op communicatie met de huurders om hun medewerking 
en instemming te bevorderen; 

 Huurderorganisaties en corporaties zouden samen een grotere inspanning kunnen leveren 
om huurders voor te lichten over energiezuinig wonen. 
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c) Huisvesting van urgente doelgroepen: 

 Urgente doelgroepen (verblijfsgerechtigden (asielzoekers met een verblijfsvergunning), 
mantelzorgers en mensen uit Blijf- van- mijn- lijf- huizen) moeten met voorrang gehuisvest 
worden; 

 Ook een grotere groep spoedzoekers moet worden geholpen aan een (tijdelijke) woning: 
starters, mensen die voor een nieuwe baan pas naar een andere stad zijn verhuisd, ZZP-ers, 
leden van pas gescheiden echtparen, arbeidsmigranten of anderen die om welke reden dan 
ook baat hebben bij snelle, tijdelijke en betaalbare woonruimte. 

 
d) Wonen met zorg en ouderenhuisvesting: 

 Betrokken partijen dienen een gemeenschappelijk kompas te ontwikkelen:  gezamenlijke 
analyse en beleidsafstemming. In dit verband zou er ook meer contact en afstemming kunnen 
zijn tussen corporaties en zorgaanbieders evenals tussen gemeenten en zorgkantoren; 

 Zo lang mogelijk zelfstandig wonen zou een uitgangspunt kunnen zijn voor het beleid van 
corporaties en ondersteund kunnen worden door gemeenten via de WMO (Wet 
Maatschappelijke ondersteuning); 

 Gezamenlijke afspraken over aanpassingen in het bestaand bezit en indien niet mogelijk, 
verstandig of noodzakelijk om te verhuizen naar meer geschikte woning (zoals 
nultredenwoningen); 

 Corporaties kunnen op verschillende manieren de voorraad geclusterde woonvormen doen 
toenemen en verbinding leggen naar de aanbieders van de benodigde (zorg)diensten in de 
wijk of in hun bezit (voorzieningen in de wijk aanbieden gericht op ontmoeting, 
ondersteuning en zorg, in samenwerking met gemeenten); 

 Er ligt een opgave voor corporaties om het leegstaande bezit aan verzorgingstehuizen in 
overleg met de gemeente tijdig te transformeren, af te stoten of te slopen; 

 GGZ- cliënten moeten minder snel opgevangen worden in het ziekenhuis. Gemeenten en 
corporaties moeten in overleg met zorgaanbieders zoeken naar het benodigde aantal 
woningen voor deze doelgroep.  

 
Aan iedere gemeente is gevraagd onderstaand format in te vullen. 
 

FORMAT: 
Gemeente  

Periode   

Uitgangspunten   

Thema’s 
a. betaalbaarheid 
b. duurzaamheid 
c. urgente 
doelgroepen 
d. wonen en zorg 
e. overige lokale 
thema’s 

 

Maatregelen  
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4. Uitwerking Format Per Gemeente 
 

Gemeente Houten 

Periode  2016-2025  

Status  Vastgesteld op 8 maart 2016 

Uitgangspunten  - De komende tien jaar (2016-2025) is de woningbehoefte 1.800 woningen. Dit betreft 
1.100 eensgezinswoningen en 700 gelijksvloerse woningen (9-34% huurwoningen tot 
648 euro per maand en 66-91% koopwoningen); 
- Tenminste 2/3

e
 van de woningbouwopgave moet binnenstedelijk en er mogen 

maximaal 250 woningen worden gerealiseerd op het Eiland van Schalkwijk 
(voorwaarde: initiatieven moeten leiden tot versterking van toeristisch- recreatieve 
activiteiten) 
- Ongeveer 800 – 1.000 woningen van de voorziene behoefte kunnen worden 
gerealiseerd in de nog in ontwikkeling te nemen gebieden. Het overige aantal moet 
worden gerealiseerd door middel van de transformatie van bestaand vastgoed; 
- Houten richt zich met name op de huisvesting van gezinnen en ouderen;  
- Gemeente zal samen met Viveste zich inzetten voor het transformeren en verkopen 
van ongeveer 2.000 woningen, zodat de woningvoorraad toegankelijk is voor 
huishoudens met een laag inkomen; 
-  De gemeente wil zich inzetten op zorg en ondersteuning in elkaars nabijheid te 
realiseren. De gemeente wil het makkelijk(er) maken om deze woningen geschikt te 
maken en de woonomgeving zo goed mogelijk laten aansluiten op de oudere 
doelgroep en mensen met een beperking; 
- Houten is in 2025 duurzaam, innovatief en kleinschalig. Met oog voor elkaar, veel 
ruimte voor experiment en initiatief bij inwoners (uit Toekomstvisie Proeftuin Houten 
2025); 
- In 2040 wil Houten volledig energieneutraal zijn (in 2040 is de duurzame 
ontwikkeling van Houten af); 
- Het collegeprogramma 2014-2018 heeft als tussendoel gesteld om in 2018 16% van 
het huishoudelijke energieverbruik lokaal duurzaam op te wekken; 
- Keuzevrijheid van woningzoekenden waar zij zich willen vestigen (wel zo dat 
maximaal 50% van de jaarlijks vrijkomende woningen kan met voorrang worden 
toegewezen aan woningzoekenden die een binding hebben met de regio); 
- De taak van corporaties wordt teruggebracht tot het bouwen, verhuren en beheren 
van sociale huurwoningen en het daaraan ondergeschikte direct verbonden 
maatschappelijk vastgoed. Corporaties komen onder directe aansturing van 
gemeenten. De schaal van een corporatie moet in overeenstemming zijn met de 
schaal van de regionale woningmarkt en met de maatschappelijke kerntaak; 
- Het college wil een gelijk speelveld creëren voor zowel statushouders als voor 
andere woningzoekenden (met name jongeren). Extra gecreëerde woonruimte moet 
voor beide groepen toegankelijk zijn. 

Thema’s 
a. betaalbaarheid 
b. duurzaamheid 
c. urgente 
doelgroepen 
d. wonen en zorg 
e. overige lokale 
thema’s 

Betaalbaarheid: 
- Voor alle inwoners moet het mogelijk zijn om stappen te zetten in de wooncarrière 
of om hun (duurzame) woonwens te realiseren 
- Niet alle woonmilieus en woningtypen zullen in Houten worden nagestreefd. Voor 
met name studentenwoningen en grootstedelijk wonen, spelen locatie specifieke 
factoren een rol die maken dat Houten minder geschikt is; 
- Behoefte aan circa 5.000 verhuureenheden voor de sociale doelgroep (niet rekening 
houdende met extra druk door statushouders) 
- Om tot een echte sociale voorraad te komen, zal er een forse transformatie moeten 
plaatsvinden (circa 2000 woningen moeten worden verkocht of getransformeerd naar 
kleinere wooneenheden) 
- Transformatieopgave Viveste 2025 kan in zijn geheel binnen de gegeven kaders 
worden gerealiseerd 
- Houten streeft naar een zo maximaal mogelijke bezetting van de sociale 
woningvoorraad door de primaire doelgroep en wil Viveste daarin zo goed mogelijk 
faciliteren. 
- Een deel van de voorraad sociale huurwoningen die nu boven de liberalisatiegrens 
valt, wordt verkocht (Viveste moet haar woningvoorraad aanpassen) 



 6 

Duurzaamheid: 
- Voor alle inwoners moet het mogelijk zijn om stappen te zetten in de wooncarrière 
of om hun (duurzame) woonwens te realiseren 
- De mismatch tussen woningaanbod en woonbehoeften, veroorzaakt door de te 
verwachte demografische ontwikkelingen, heeft ook tot gevolg dat de bestaande 
woningvooraad aangepast moet worden. Dit gaat voornamelijk om het aanpassen van 
woningen aan nieuwe woonbehoeften en technologie; 

Urgente doelgroepen (focus op ouderen, gezinnen en jongeren): 
- Bij herprogrammering en nieuwe initiatieven: in eerste instantie bouwen voor 
ouderen en doorstromers (gezinnen) die een iets grotere woning willen. Daarnaast 
zullen initiatieven voor jongerenhuisvesting (< 30 jaar) bevorderd worden. Op nog te 
ontwikkelen locaties zullen er vooral eengezinswoningen worden toegevoegd 
(gelijkvloers voor ouderen). Bestaande afspraken worden gerespecteerd; 
- Bij de invulling van gemeentelijke gronden ligt de prioriteit bij een mix van 
gezinswoningen en voor ouderen geschikte woningen; 
- De gemeente speelt een actieve en stimulerende rol om overaanbod van kantoor- 
en winkelmeters te transformeren naar woningen (een visie op transformatie en het 
verlenen van planologische medewerking); 
- Starters worden via indirecte doorstroming alsnog bediend; 
- De gemeente heeft een positieve grondhouding ten aanzien van particulier 
opdrachtgeverschap. Waar zij kansen ziet brengt zij partijen samen om de 
mogelijkheden voor particulier opdrachtgeverschap te onderzoeken 

Wonen en zorg: 
- Houten zet in op sociale kracht: samen leven, zorgen voor elkaar en eigen 
verantwoordelijkheid; 
- Er is een integrale aanpak nodig om de gevolgen van vergrijzing en de 
extramuralisering op te vangen: 
> Woningen moeten geschikt gemaakt worden voor ouderen en mensen met een 
beperking (van allerlei leeftijden). Daarin hebben eigenaren een primaire 
verantwoordelijkheid. De gemeente is het vangnet voor hen die niet kunnen. 
> verbeteringen in de woonomgeving en buitengebied voor ouderen. 
> De fysieke opgave wordt gekoppeld aan het toegankelijk maken van zorg- en 
welzijnsfuncties, zodat senioren in Houten een beroep kunnen doen op een 
samenhangend aanbod op het gebied van wonen, zorg en welzijn. 
- Wonen, welzijn en zorg vormen een integrale keten als het gaat om de leefbaarheid 
in de wijken. 

Overig: 
/ 

Maatregelen Betaalbaarheid: 
- Scheefwonen in sociale huurwoningen moet worden tegengegaan. Duurdere en 
grotere woningen zullen op termijn beperkt worden verkocht 
- Gemeente wil gemeentelijk netwerk inschakelen voor ondersteuning Viveste met 
betrekking tot huurvoorraad en stimuleren mogelijke doorstroming particuliere 
woningeigenaren naar passende gelijkvloerse woonruimte 
- Het college zal in onderhandelingen met marktpartijen inzetten op de bediening van 
midden en hogere inkomens in vrije sector huurwoningen 
- In het verleden rekende de gemeente met (sociale) grondprijzen voor Viveste. 
Winsten die op verkoop van deze woningen worden gerealiseerd zullen middels 
marktconforme grondprijzen worden verrekend 
Duurzaamheid: 
-Nadere (prestatie)afspraken maken met de corporatie over het aanbrengen van 
energiebesparende maatregelen in de bestaande voorraad en het gebruik van 
milieuverantwoorde materialen 
- Voor nieuwbouw geldt streven naar ‘nul op de meter’ 
- De gemeente zal samen met kennisinstellingen en aanbieders zorgen voor goede 
voorbeelden voor een integrale verbetering van de woning op het gebied van 
duurzaamheid en gezondheid van hun woning 
- Gemeente ondersteunt eigenaar- bewoners met informatie over mogelijke 
aanpassingen en kosten in samenwerking met verschillende stakeholders. Gemeente 
zoekt ook samenwerking met de coöperaties om schaalvoordelen te realiseren.  
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Urgente doelgroepen: 
/ 
Wonen en zorg: 
- De gemeente houdt in het woningbouwprogramma rekening met een gevarieerd 
aanbod nultredenwoningen voor ouderen. Aantrekkelijk aanbod kan ouderen 
verleiden om te verhuizen, waardoor eengezinswoningen vrijkomen. 
- De gemeente gaat in gesprek met de corporatie over aanpassing van sociale 
huurwoningen aan de ouder wordende bevolking 
- Bestaande particuliere voorraad moet worden aangepast t.a.v. ouderen. Aandacht 
gaat daarbij uit naar het wijzen op mogelijkheden van verbouwing binnen de wmo 
verordening 
- De gemeente maakt afspraken met de corporatie over aanpassing van de bestaande 
voorraad gericht op het zelfstandig kunnen blijven wonen van oudere huurders 
- De gemeente biedt aan de ouderen die daar behoefte aan hebben, ondersteuning 
bij de verhuizing. De gemeente werkt hierin samen met de corporatie (wat betreft de 
huurvoorraad) en met verschillende stakeholders 
- In alle kernen is thuiszorg mogelijk en in alle kernen is aanbod van wonen met zorg 
en welzijn. Het exacte aanbod per kern kan verschillen 
- De gemeente een actieve rol spelen in het overleg met aanbieders van zorg en 
welzijn en de corporatie 
- Volgens het Wbo (2015) is er voor Houten een beperkte groei aan woonbehoefte 
van mensen die een bepaalde mate van begeleiding nodig hebben. Vanwege die 
beperkte groei aan behoefte zal het college dergelijke initiatieven kritisch beoordelen 
op nut en noodzaak. 
Overig: 
- Gemeente zet in haar woningbouwprogramma in op een combinatie van 
eengezinswoningen en gelijkvloerse woningen. Appartementenbouw zal geleidelijk 
toenemen 
- Gemeentelijke kaders en wettelijke kaders moeten tegen het licht worden gehouden 
om bewoners of woningeigenaren meer ruimte te kunnen bieden in de aanpassing 
van hun woning 
- Houten blijft openstaan voor alternatieve flexibele woonvormen en huurconcepten 
en ziet daarvoor kansen bij met name kantoortransformaties 
- College verleent geen medewerking aan realisatie van andere ligplaatsen voor 
woonschepen en woonwagenstandplaatsen dan het huidige beleid voorschrijft 
- In het regionale samenwerkingsverband van de U16 van gemeenten en 
woningcorporaties wordt gekeken naar optimalisering van de woningtoewijzing 
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Gemeente Stichtse Vecht 

Periode  2017 - 2022  

Status  17 mei 2016 

Uitgangspunten  - Stichtse Vecht werkt bij Wonen samen met corporaties, inwoners en private 
partijen in een Platform; 
- Stichtse Vecht geeft prioriteit aan bouwen voor haar eigen inwoners en bouwt 
daarnaast ook voor de regio; 
- Stichtse Vecht zorgt voor een toekomstbestendige woningvoorraad; 
- Van alle nieuw te bouwen woningen wordt 30% sociaal (huur en koop) 
gerealiseerd; 
- Stichtse Vecht maakt afspraken over de bestaande sociale woningvoorraad; 
- Stichtse Vecht stimuleert een groter huuraanbod voor middeninkomens; 
- Stichtse Vecht zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk in zijn vertrouwde 
omgeving kan blijven wonen; 
- Stichtse Vecht zet in op duurzaamheid; 
- Stichtse Vecht investeert gebiedsgericht in leefbaarheid en veiligheid 

Thema’s 
a. betaalbaarheid 
b. duurzaamheid 
c. urgente 
doelgroepen 
d. wonen en zorg 
e. overige lokale 
thema’s 

Betaalbaarheid: 
- Stichtse Vecht wil wonen voor iedereen mogelijk maken; 
- Voldoende aanbod van beschikbare goedkope woningen;  
- Wij vinden dat iedereen moet kunnen wonen in een woning die past bij zijn inkomen 
(voorstander van benadering volgens principe rechtmatige en evenredige 
woonlastenverdeling); 
- Het aandeel huurwoningen in de woningvoorraad met een huur tussen € 710 en € 
1000 euro moet de komende periode toenemen. Datzelfde geldt voor goedkope 
koopwoningen tot € 250.000. 
Duurzaamheid: 
- Het is belangrijk dat onze inwoners in kwalitatief goede, energiezuinige en 
levensloopbestendige woningen wonen; 
- Bij nieuwbouw NOM- woningen realiseren (EPC < 0) en NOM woningrenovatie bij 
koopwoningen en huurwoningen; 
- Het stimuleren van particulieren tot duurzame maatregelen om het energieverbruik 
te beperken. 
Urgente doelgroepen: 
- Moeten ook in redelijkheid een woning kunnen verkrijgen binnen de sociale 
huurvoorraad; 
- Bij huisvesting vergunninghouders moet de woonruimte ook toegankelijk zijn voor 
regulier woningzoekenden en verdringing van deze laatste groep moet worden 
beperkt. 
Wonen en zorg: 
- Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid staan centraal; 
- Bouwen voor ouderen hoofdzakelijk in grote kernen, waar voldoende voorzieningen 
zijn; 
- Stimuleren innovatieve kracht binnen de samenleving (levensloopbestendige 
woningen); 
- Over vijf jaar een passende woning voor een ieder en een levensloopbestendige 
fysieke woonomgeving; 
- Sociale netwerken tussen inwoners vergroten. 
Overige lokale thema’s: 
- De gemeente wil bij de woningbouwplanning rekening houden met de natuurlijke 
ontwikkeling van de bevolking, mede in het belang van het voorzieningenniveau; 
- Inwoners van kleine kernen moeten voldoende kans maken op een geschikte 
woonruimte bij een verhuisbehoefte; 
- Ten aanzien van leefbaarheid en veiligheid wordt samengewerkt waar het 
noodzakelijk is; voordeel oplevert en ‘het geheel meer is dan de som der delen’ 
(gemeente is facilitator).  
 
 

Maatregelen Betaalbaarheid: 
- Samenwerking gemeente met belangrijke spelers in volkshuisvesting:  Platform 
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Wonen en Woonagenda; 
-  Aandacht met name naar bouw van huur- en koopwoningen in het lagere en 
middensegment; 
- Bij nieuwbouwprojecten afspraken met ontwikkelende partijen over aandeel sociale 
woningbouw en dit vastleggen in anterieure overeenkomsten; 
- Voorkeur realisatie sociale segment op grond in eigendom van gemeente; 
- Realisatie volkshuisvestingsfonds met stortingen van projectontwikkelaars, waarbij 
sociale woningbouw mogelijk kan worden gemaakt; 
- Actiever inzetten van lokaal maatwerk in huisvestingsverordening voor inwoners van 
kleine kernen die een bepaald type woningen achterlaten; 
- Bij nieuwbouw voorrang aan inwoners die een sociale huurwoning verlaten; 
- Het creëren van investeringsruimte bij corporaties door verkoop van huurwoningen 
(mits de herinvestering binnen de gemeente plaatsvindt); 
- In alle kleine kernen woningen uit het sociale segment; 
- Afstemming over verkoop huurwoningen met nieuwbouw moet in 
prestatieafspraken; 
- Toewijzingen op de huurwoningmarkt en het toevoegen van nieuwbouw in 
middensegment (huur van € 710,68 tot ca € 1100,-); 
- Informeren en discussiëren met ontwikkelaars en beleggers over uitbreiding 
voorraad huurwoningen; 
- Informeren van makelaars over de kansen van verhuur bij leegstand. 
Duurzaamheid: 
- Stimuleren van een goede woonkwaliteit, levensloopbestendig- en energiezuinig 
bouwen bij nieuwbouw en bestaande bouw;  
- Ruimte bieden voor tijdelijke, flexibele en innovatieve woningbouw; 
- De bouw van huurwoningen in een prijsklasse direct boven die van de sociale 
huurwoningen willen wij in het bijzonder stimuleren omdat daarmee de diversiteit 
van het woningaanbod wordt bevorderd en ook de kans op doorstroming op de 
woningmarkt; 
- Bij woningbouwprojecten waar de gemeente over eigen grond beschikt en voor 
woningbouwcorporaties stelt de gemeente bij het selecteren van ontwikkelende 
partijen Nul-op-de-meter als voorwaarde, mits financieel haalbaar en er 
marktconforme woningprijzen gehanteerd worden; 
- NOM woningrenovaties bij huurwoningen wordt de standaard; 
- De gemeente verschaft informatie aan eigenaar- bewoners (koop) om 
energiebesparing te stimuleren; 
- Bij nieuwbouw wordt de GPR- methode nagestreefd en hierover worden afspraken 
gemaakt met woningcorporaties en ontwikkelende partijen en dit wordt vastgelegd in 
anterieure overeenkomsten;  
- Bij projecten van minimaal 25 woningen moet een energievisie worden opgesteld 
om de ambitie inzake energie te kunnen optimaliseren. 
Urgente doelgroepen: 
- Bij de huisvesting van vergunninghouders inzetten op kleinschalige locaties.  
Wonen en zorg: 
- Er wordt een afwegingskader opgesteld om ontwikkelprojecten te kunnen 
beoordelen op toegankelijkheid en bereikbaarheid. Deze projecten krijgen voorrang; 
- Bewustzijn van levensloopbestendig wonen onder ouderen vergroten (en mogelijke 
financieringsconstructies; 
- Samen met de corporaties inwoners met urgentie actief ondersteunen bij het snel 
vinden van een passende woning; 
- Personen die baat hebben bij aangepaste huurwoningen krijgen voorrang; 
- Bevorderen van voldoende beschutte woonvormen voor inwoners die niet 
zelfstandig of zonder ondersteuning kunnen wonen; 
- In verzorgingshuizen nieuwe stijl wordt ruimte gecreëerd voor gemengde 
woonvormen; 
- Voor de minder zware zorgvragen worden nieuwe zorg- en welzijnsprojecten zoveel 
mogelijk in de bestaande woonwijken en de kleine kernen gerealiseerd, eventueel aan 
de rand van kernen; 
- Het faciliteren van het voorbestaan van verzorgingshuizen nieuwe stijl in het proces 
en de ontwikkeling, bijvoorbeeld bij bestemmingsplanwijzigingen; 
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- Gemeentelijke samenwerking met organisaties die zich bezighouden met wonen, 
welzijn, gezondheid en zorg; 
- Stimuleren van sociale netwerken tussen inwoners door een wijkgerichte aanpak 
conform de aanpak van de social impact factory. 
Overig: 
- Vooral bouwen binnen de rode contouren, maar mogelijkheid blijft open tot 
uitzonderingen; 
- Kernrandzones kunnen bij uitzondering ruimte bieden aan de uitbreiding van 
woningbouwlocaties (zoals Cronenburgh fase 4 en Daalsche Weide); 
- Doorstroming binnen woningmarkt bevorderen door gerichte inzet van beschikbare 
middelen, zoals huurmatiging en inzet van verhuismakelaars; 
- Ten aanzien van bevordering leefbaarheid en veiligheid wordt per kern een 
gebiedsontwikkelingsprogramma opgesteld in nauwe samenwerking met inwoners, 
bewonersgroepen en overige relevante partijen (prioriteiten komende 5-10 jaar); 
- De gemeente stimuleert de vorming van bewonersorganisaties in alle kernen, 
ondersteunt en faciliteert de bestaande bewonersorganisaties, maakt afspraken met 
de bewonersorganisaties over de rolverdeling en inzet en stelt jaarlijks een budget 
beschikbaar voor leefbaarheidsinitiatieven (bewonersorganisaties zijn 
gesprekspartner woningcorporaties). 
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Gemeente De Bilt 

Periode  2013-2020 

Status  Vastgesteld op 25 april 2013 update / aanvullend woonbeleid april 2016 

Uitgangspunten  - Vasthouden aan het kwalitatief hoogwaardig woonmilieu; 
- Leefbare vitale kernen; 
- Inwoners met een zorgbehoefte de mogelijkheid bieden zo lang en zelfstandig 
mogelijk in de eigen omgeving te blijven wonen; 
- Bouwen voor starters en jonge gezinnen; 
- Bouwen voor ouderen; 
- Doorstroming bevorderen, passende huisvesting voor iedereen; 
- Profiteren van de economische aantrekkelijkheid van de regio; 
- Duurzaam bouwen; 
- Investeren in de bestaande woningvoorraad. 

Beleidskeuzes 
a. betaalbaarheid 
b. duurzaamheid 
c. urgente 
doelgroepen 
d. wonen en zorg 
e. overig 

Betaalbaarheid: 
- Betaalbare huisvesting voor starters en (jonge) gezinnen ten gunste van de 
leefbaarheid en vitaliteit in de kleine kernen; 
- Huishoudens die behoren tot de doelgroep van de corporatie financieel passende 
huisvesting bieden. 
Duurzaamheid: 
- Levensloopbestendig bouwen en duurzaamheid als uitgangspunt; 
- De nieuwbouw en bestaande woningvoorraad zo energiezuinig mogelijk realiseren 
/opplussen om in 2030 een energie neutrale gemeente te zijn. 
Urgente doelgroepen (statushouders en mensen met een ‘urgentie’): 
- Doelgroep ouderen krijgt waar mogelijk voorrang in de grotere kernen; 
- Mensen met een ‘urgentie’ verspreid door de gemeente huisvesting te bieden en 
daarmee gemengde wijken te stimuleren; 
- Voldoen aan de taakstelling (te huisvesten statushouders) die de gemeente van het 
Rijk half jaarlijks krijgen opgelegd en een goede integratie en begeleiding kunnen 
bieden. 
Wonen en zorg: 
- Kwetsbare inwoners met een zorgbehoefte krijgen prioriteit; 
- Ouderen en mensen met een zorgbehoefte zo lang mogelijk en zo zelfstandig 
mogelijk in de eigen omgeving huisvesten. 
Overig: 
- Specifiek woonmilieu behouden en versterken (kwaliteit gaat boven kwantiteit); 
- Naast sturing op 5% nieuwbouw, ook de bestaande woningvoorraad opplussen; 
- Om doorstroming te stimuleren nodigen we partijen uit om vrije sector 
huurwoningen in de prijsklasse €710, - tot €1000, - te bouwen; 
- Toewerken naar een Daeb bezit van 4.920 woningen in 2030. & Beschikken over een 
beperkte voorraad woningen (max 10% van het totale corporatiebezit) in de niet- 
Daeb tak om middeninkomens kansen te bieden; 
- In de periode 2016-2018 tenminste 30% van alle nieuwbouw realiseren in de sociale 
huursector of in de goedkope koopsector; 
- Op binnenstedelijke locaties woningen toe te voegen door actief medewerking te 
verlenen aan het transformeren van leegstaande panden naar ‘wonen; 
- Voor zover mogelijk medewerking te verlenen aan initiatieven waarbij grote, 
incourante woonpanden gesplitst worden in meerdere eenheden om leegstand tegen 
te gaan en nieuwe manieren van ‘wonen’ toe te staan; 
- Het beschikbare bedrag voor leefbaarheid zo optimaal mogelijk in te zetten; 
- Inspelen op de (woon)wensen van de inwoners door met hen het gesprek aan te 
gaan en projecten meer vraaggericht op te pakken. 

Maatregelen Betaalbaarheid: 
- Vasthouden aan een minimale Daeb voorraad van 4.920 woningen in 2030; 
- De sociale woningvoorraad met een huurprijs tot de aftoppingsgrens bevat 
tenminste 10% eengezinswoningen; 
- Terugdringen van het aantal ‘scheefwoners’ van 31% in 2015 naar 20% in 2020; 
- Met de corporatie afspraken te maken over het optimaal benutten van de 20% ‘vrije 
ruimte’ om middeninkomens een kans te geven en tevens een mix binnen de wijk/ 

https://debilt.nl/fileadmin/bestanden/Bouwen_en_wonen/Woonvisie__gemeente_De_Bilt_2013-2020_versie_6-5.pdf
https://debilt.nl/fileadmin/bestanden/Bouwen_en_wonen/Woonbeleid_gemeente_De__Bilt_Notitie_Aanvullend_Woonbeleid.pdf
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complex te genereren; 
- Beschikbaarheid van sociale huurwoningen te vergroten door nieuwbouw van vrije 
sector huurwoningen voor ‘scheefwoners’/ huishoudens met een middeninkomen.  
Duurzaamheid: 
- Aanpak van de corporatie om in 2021 haar woningvoorraad gemiddeld op Label B/ 
CPI 1,25 te hebben en daarmee te voldoen aan de vereisten van Aedes; 
- Aanpak van de corporatie om als organisatie te voldoen aan de ambitie van de 
gemeente De Bilt om in 2030 energieneutraal te zijn; 
- Benutten BENG! om inwoners te attenderen op het treffen van energiezuinige 
maatregelen en daarmee de lasten voor zowel het milieu als financieel terug te 
dringen; 
- Conform duurzaam bouwen beleid (april 2016 vastgesteld) stellen we voor om bij 
ieder nieuwbouwplan in principe uit te gaan van het ambitieniveau ‘voortvarend’. Dit 
niveau gaat verder dan het Bouwbesluit en sluit daarmee aan bij de ambitie van het 
college om Energieneutraal te zijn in 2030 en de circulaire economie te stimuleren. 
Urgente doelgroepen: 
- Nieuwbouw, in alle prijsklassen om woningzoekenden meer kansen te geven en om 
doorstroming binnen de lokale woningmarkt te bevorderen; 
- Transformatie van panden die nu nog geen woonbestemming hebben, bijvoorbeeld 
een kantoorpand, naar wonen stimuleren om zo woonruimten toe te voegen aan de 
woningvoorraad; 
- In samenwerking, o.a. met de corporatie, andere (tijdelijke) woonvormen toe te 
voegen aan de woningvoorraad, bijvoorbeeld groepswoningen; 
- Spreiden van huishoudens met een urgentie om segregatie/ concentratie te 
voorkomen; 
- Goede afspraken maken met de corporatie om de match tussen statushouder en 
woning te verbeteren en te versnellen; 
- Monitoren aantal afgegeven urgenties, hardheidurgenties en bezwaarschriften. 
Wonen en zorg: 
- Afstemming tussen Stichting Mens en SSW verbeteren; 
- Bij nieuwbouw samen met de corporatie gericht te sturen op doorstroming van 
ouderen uit de wijk; 
- Doorstroming van groot naar klein in de gehele gemeente stimuleren samen met de 
corporatie; 
- Andere ‘woonvormen’ als groepswonen, meerdere huishoudens samen in een 
woning stimuleren;  
- De termen levensloopbestendig wonen en levensloopbestendige openbare ruimte 
met verschillende, betrokken partijen te definiëren en vervolgens te hanteren. Hierbij 
zal aansluiting worden gezocht bij het Bouwteam Advies Toegankelijkheid( BAT). 
Bij nieuwbouw te streven naar ten minste het niveau van ‘bezoekbaar’. Dit betekent 
dat een bezoeker die afhankelijk is van een rolstoel de woonkamer en het toilet kan 
bereiken en gebruiken; 
- Woningen in de sociale huursector met woningaanpassingen zo veel mogelijk 
toewijzen aan huishoudens die deze aanpassingen ook nodig hebben (via 
toewijzingssysteem Woningnet en dus de regionale huisvestingsverordening); 
- Bij het ontwerpen van openbare gebouwen zetten we in op ‘toegankelijkheid’; 
- De mogelijkheid onderzoeken om aan te sluiten bij de ‘SVn Blijverslening’ (lening die 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland verstrekt aan ouderen om 
huisaanpassingen te financieren) en indien mogelijk hiervoor budget beschikbaar te 
stellen. 
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Gemeente Nieuwegein 

Periode  2015-2019 

Status  In september 2015 vastgesteld in de gemeenteraad 

Uitgangspunten  - Vitale stad; 
- Betaalbaar wonen; 
- Wonen en zorg; 
- Kwaliteit en duurzaamheid 

Beleidskeuzes 
a. betaalbaarheid 
b. duurzaamheid 
c. urgente 
doelgroepen 
d. wonen en zorg 
e. overig 

Betaalbaarheid: 
- De sociale huurwoningen die te huur worden aangeboden dienen qua prijs te 
passen bij de vraag van onze woningzoekenden; 
- Een sociale huurwoningvoorraad met een omvang van 30% van de 
woningvoorraad, die gedifferentieerd is naar grootte; 
- De positie van woningzoekenden om in aanmerking te komen voor een 
huurwoning verbeteren. 
Duurzaamheid: 
-  Verduurzaming van de woningvoorraad om zo bij te dragen aan een verlaging van 
de woonlasten en het terugdringen van het energieverbruik; 
- Verbetering van de kwaliteit en uitstraling van de bestaande woningvoorraad; 
- Duurzame nieuwbouw en transformatie. 

Urgente doelgroepen (starters en 55 plussers : 
n.v.t. 
Wonen en zorg: 
- De bestaande woningvoorraad meer geschikt te maken voor ouderen en mensen 
met een beperking; 
- Door middel van nieuwbouw en transformatie te voorzien in voldoende nultreden-
woningen en verzorgd wonen; 
- De (regionale) woonruimteverdeling zodanig in te richten, dat een woning ook op 
het gebied van zorg en welzijn bij de juiste persoon terecht komt; 
- De extramuralisering van woonvoorzieningen in de sfeer van de GGZ, GZ en 

Jeugdzorg wordt door de gemeente gefaciliteerd. 

Overig: 
- De huidige woningbouwambitie van 3300 woningen realiseren in afwachting van 
de herijking van het bouwprogramma op basis van de toekomstvisie; 
- Inwoners moeten hun wooncarrière in Nieuwegein kunnen maken; 
- Burgerinitiatieven ten aanzien van woningbouw en transformatie faciliteren. 

 

Maatregelen Betaalbaarheid: 
- Prestatieafspraken met de corporaties over een minimaal aanbod kernvoorraad 
als percentage van het totale aanbod, aansluitend bij de verhouding tussen primaire 
en secundaire doelgroep bij de actief woningzoekenden en aansluitend bij de 
passendheidsnorm van het rijk; een minimale omvang kernvoorraadwoningen en 
een minimale omvang sociale huurwoningen / afspraken over verkoop; 
- Meewerken aan een lobby om meer ruimte in de regelgeving te krijgen om 
scheefwonen tegen te gaan; 
- Via een scherpere toewijzing van sociale huurwoningen in de nieuwe 
huisvestingsverordening een scheve instroom bestrijden; 
- Andere marktpartijen interesseren om woningen in het betaalbare huursegment 
te realiseren. 
Duurzaamheid: 
-  Bij de uitgifte van gemeentegrond is de realisering van energieneutrale woningen 
het uitgangspunt; 
- Prestatieafspraken met woningcorporaties over de verduurzaming van hun 
voorraad, het realiseren van energie-neutrale nieuwbouw, het starten van 
pilotprojecten ten aanzien van nul op de meter renovaties en het op peil houden 
van de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad; 
- Het opstellen van nieuw welstandsbeleid waarin voorstellen worden gedaan voor 
het aanjagen, inspireren en stimuleren van een goede ruimtelijke kwaliteit;  
- Meewerken aan de nieuwbouw van en transformatie naar woningen wanneer dat 
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een kwalitatieve toevoeging is voor de directe omgeving en ten opzichte van de 
huidige situatie. 
Urgente doelgroepen: 
n.v.t. 
Wonen en zorg: 
- Woningen met zorgvoorzieningen worden toegewezen aan mensen met een 
fysieke beperking of ondersteuningsvraag; 
- Prestatieafspraken met woningcorporaties over het geschikt maken van een 
volume van hun woningvoorraad voor verzorgd wonen; 
- Voorrang aan de realisering van woningen voor ouderen en mensen met een 
fysieke beperking of ondersteuningsvraag bij de uitgifte van gemeentegrond binnen 
de gunstig gelegen gebieden; 
- Stimuleren van de realisering van woningen voor ouderen en mensen met een 
fysieke beperking of ondersteuningsvraag wanneer marktpartijen woningen 
realiseren binnen de gunstig gelegen gebieden; 
- Ruimte voor de uitgifte van grond voor particuliere initiatieven op het gebied van 
wonen en zorg, middels zelfbouw of collectief particulier opdrachtgever schap. 
Overig: 
- Ontwikkelkansen in beeld brengen om investeerders te interesseren (bidboek; 
gebiedsvisie); 
- De realisering van duurdere koopwoningen en vrije sectorhuurwoningen op 
locaties die zich daar voor lenen; 
- Bij uitgifte van gemeentegrond voorrang aan woningen die vanuit de markt 
minder als vanzelfsprekend worden gebouwd, namelijk zorgwoningen voor 55 
plussers en sociale huurwoningen; 
- Ruimte in het grondbeleid voor particuliere initiatieven tot zelfbouw of collectief 
particulier opdrachtgeverschap en vernieuwende woonconcepten 
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Gemeente Utrecht 

Periode  Woonvisie 2010- 2019 (geactualiseerd in april 2015) 

Status  vastgesteld 

Uitgangspunten  -  Kwantiteit: zoveel mogelijk verminderen van de druk op de woningmarkt: productie 
van 26.300 woningen in 2010-2019; 
- Binnenstedelijk bouwen met hoge kwaliteit; 
-  Doorstroming/toegankelijkheid en doelgroepen; 
-  Kwaliteit van de woningvoorraad; 
-  Stad van Kennis en Cultuur. 

Beleidskeuzes 
a. betaalbaarheid 
b. duurzaamheid 
c. urgente 
doelgroepen 
d. wonen en zorg 
e. overig 

A: Betaalbaarheid: 
- De huurprijzen voor de laagste inkomens zouden zich gematigd moeten ontwikkelen 
en de totale woonlasten van huurders worden beperkt; 
- Voldoende aan betaalbare huurwoningen voor lagere inkomens; 
- Voldoende aanbod middeldure vrije sectorhuurwoningen (huur tussen € 711 en € 
900); 
B: Duurzaamheid: 
- Utrecht wil zuinig omgaan met energie en grondstoffen. In 2030 wil Utrecht 
klimaatneutraal zijn. 
- Tussendoel is om in 2020 30% energie te besparen 
C: Urgente doelgroepen (studenten, starters, asielzoekers, uitstroom 
maatschappelijke opvang): 
- Minder doelgroepspecifiek bouwen en toewijzen dan in het verleden 
- Een gedifferentieerde, duurzame en bouwtechnisch flexibele woningvoorraad 
voor alle woonwensen; 
- Eigen regie van de zorgbehoevende; 
- Voldoende geschikte woonruimte voor starters en studenten; 
- Sturen op kwaliteit; 
- Het passend huisvesten van de statushouders (voormalige asielzoekers) die aan de 
stad Utrecht zijn toegewezen (taakstelling van het Rijk); 
- Het passend huisvesten van de mensen die toe zijn aan zelfstandig wonen na verblijf 
in een instelling voor maatschappelijke opvang (met afbouwende ambulante 
begeleiding). 
D: Wonen en zorg: 
- Voldoende woningen voor mensen met een functiebeperking, waaronder senioren, 
en woningen voor uitstroom uit de maatschappelijke opvang en OGGZ; 
- Nieuwe bestemmingen voor leegkomend zorgvastgoed. 
E: Overig: 
- Duidelijke afspraken over de omvang en differentiatie van de sociale 
huurwoningvoorraad en over de samenstelling naar prijs van de aan te bieden sociale 
Huurwoningen; 
- Groter aanbod van middeldure huurwoningen; 
- Goed onderhouden woningvoorraad met een goede kwaliteit, maar niet tot elke 
prijs; 
- Geen sociale tweedeling in de stad langs lijnen van wijken en buurten; 
- Energiezuinige, kwalitatief goede woningen met lage woonlasten; 
- Het faciliteren van een aanbod aan koopwoningen dat past bij zowel de kwalitiatieve 
als kwantitatieve behoefte; 
- Met de nieuwbouwproductie een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan het 
oplossen van het kwantitatieve en kwalitatieve tekort aan woningen; 
- Het stimuleren en faciliteren van maximale mogelijke zeggenschap van 
woonconsumenten; 
- Het organiseren van een geregelde stroom aan informatie over de situatie op de 
Utrechtse woningmarkt als basis voor het regelmatig bijstellen van de woonvisie en 
de 
afspraken met partijen. 

Maatregelen A: Betaalbaarheid: 
- Het energiezuiniger maken van woningen; 
- Het verlagen van servicekosten door zelfwerkzaamheid van bewoners; 
- Het realiseren van woningbouw met andere beheervormen, zoals wooncorporaties; 

https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/wonen-en-leven/wonen/Woonvisie-actualisering-2015.pdf
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- Huursombenadering; 
- Lobby om de mogelijkheden voor huurtoeslag te verruimen, dan wel gerichter in te 
zetten. (stadsgesprek-idee). 
B: Duurzaamheid: 
- Op de korte termijn richten wij ons, via het Programma Utrechtse Energie, op het 
ondersteunen en verleiden van kopers, verhuurders en huurders. Om bewoners 
daadwerkelijk te verleiden tot energiebesparing komt er meer en betere informatie 
over 
kostenbesparing en energiebewust gedrag; 
- Op langere termijn werkt de gemeente aan een energieplan om de overgang naar 
duurzame energie te maken; 
-  De installatie van zonnepanelen stimuleren we actief met als doel in 2020 
zonnepanelen op 10% van de daken. We stimuleren initiatieven van 
bewonerscollectieven; 
- In de prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporaties wordt met de 
corporaties als geheel én per corporatie vastgelegd hoe zij de eigen doelstellingen uit 
het SER-akkoord (gemiddeld label B in 2020) gaan realiseren. Met de corporaties 
willen we afspreken dat er bij renovaties standaard de woonlastentoets van de 
Woonbond wordt gehanteerd indien een huurverhoging voor de 
duurzaamheidsmaatregelen wordt gevraagd; 
- In nieuwbouw stimuleren we duurzame ontwikkelingen. In onze gronduitgifte 
bieden we kansen aan ontwikkelaars die een echte plus bieden. 
C: Urgente doelgroepen: 
- Voortzetten van het actieplan studentenhuisvesting (ASU): focus op het realiseren 
van de projecten in de planvoorraad en particuliere kamerverhuur in de bestaande 
woningvoorraad betrekken bij het Actieplan Relatie met het omzettings- en 
bouwkundig 
Woningsplitsingsbeleid; 
- Sturen op kwaliteit van het aanbod: o.a. aanpak malafide verhuurders via inzet 
Huurteam en duurzaamheid; leefbaarheid; gezondheid (faciliterende rol gemeente); 
- Voortzetten van het Actieplan middeldure huur, waarmee het vergroten van het 
aanbod middeldure huurwoningen (€710,- en €900,-) wordt gestimuleerd; 
- Het Fonds Toevoegen Woonruimte inzetten als stimulans voor het toevoegen van 
zelfstandige betaalbare woonruimte via transformatie van niet-woningen naar 
woonruimte; 
- In prestatieafspraken moet het aandeel van de corporaties vastgelegd worden. 
- Doorstroming uit deze categorie woningen stimuleren door de bouw van middeldure 
huur (en goedkope koop); 
- Afspraken maken met de regiogemeenten. 
D: Wonen en zorg: 
- Uitvoering van het programma ‘Wonen en zorg verbonden’; 
- Verandering van het woonruimteverdeelsysteem, door de labeling van 
seniorenwoningen met een 55plus-label te vervangen door een voorrangssysteem 
waarbij mensen met een fysieke beperking of ondersteuningsvraag voorrang krijgen. 
Eventueel kan voorrang op basis van leeftijd hierin ook nog een rol spelen; 
- Beleggers verleiden tot nieuwbouw door ze te informeren over kansen op het 
gebied van marktpotentie en geschikte locaties (zie beleggershuur); 
- Scan opstellen van mogelijk leegkomend zorgvastgoed en ontwikkelrichtingen op 
wijkniveau bespreken met eigenaren van zorgvastgoed in het kader van het stedelijk 
plan intramurale zorg; 
- Monitoren van ontwikkelingen. 
E: Overig: 
- Prestatieafspraken met de corporaties over de minimale omvang sociale 
huurwoningvoorraad, kernvoorraad en aanbod kernvoorraad als percentage van het 
totale aanbod; 
- Doorstroming bevorderen door het stimuleren van een alternatief woningaanbod; 
- Scherpere toewijzing van sociale huurwoningen: het bestrijden van scheve instroom; 
- Uitvoering blijven geven aan het Actieplan middeldure huur, met als belangrijke 
acties; 

Prestatieafspraken  Afspraken  

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/beleid/beleid-wonen/afspraken-woonvisie/
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Gemeente Vianen 

Periode  2015-2019 

Status  vastgesteld 

Uitgangspunten  - Het realiseren van de beoogde bevolkingsgroei, het behoud van voorzieningen in 
Vianen en het waarborgen van een aantrekkelijk en gevarieerd woonmilieu in een 
dorpse omgeving; 
- Bouwen voor de toekomst; 
- Volop inzetten op de kwaliteiten van Vianen (bereikbaarheid, betaalbaarheid, 
historie, water en groen); 
- Nieuwe woningbouwlocaties: Hoef & Haag (doelgroep: starters en jonge gezinnen); 
Sluiseiland (doelgroep: jonge vitale ouderen) en Helsdingen (doelgroep: vitale 
ouderen en senioren) 

Beleidskeuzes 
a. betaalbaarheid 
b. duurzaamheid 
c. urgente 
doelgroepen 
d. wonen en zorg 
e. overig 

Betaalbaarheid: 
/ 
Duurzaamheid: 
- Het verder levensloopbestendig maken en verduurzamen van bestaande woningen 
en 
Nieuwbouw; 
- Het behouden van jongeren voor Vianen; 
- Het aantrekken van gezinnen naar Vianen 
- Behouden van het landelijk karakter van de gemeente (het volgen van de rode 
contouren, geen/beperkte bouw in het buitengebied en daar mogelijk een recreatieve 
invulling) 
- Verdere uitbreiding van regionale en publiek- private samenwerking in het kader van 
het Energieakkoord (in gebruikstellen waterkrachtcentrale Stuw Hagestein; inzetten 
op lokale energie coöperaties; gezamenlijke groene energie inkoop en promotie 
energiescans, zonnepanelen en boilers) 
- Bij nieuwbouw zo duurzaam mogelijk bouwen en klimaatneutraal. 
Urgente doelgroepen (jongeren/starters, gezinnen en senioren): 
/ 
Wonen en zorg: 
- Voldoende aanbod in levensloopgeschikte woningen, waarbij bewustwording onder 
de doelgroep een voorwaarde voor succes is; 
- Gemeente kan faciliteren in levensloopbestendig maken van woningvoorraad, door 
soepeler vergunningenbeleid bij woningaanpassingen en partijen met elkaar in 
contact brengen; 
- Het inzetten op comfort en gemak bij het bereiken van de doelgroep ouderen; 
- Realisatie van wijkservicepunten en aanpassing in omgeving van servicepunten; 
Overig: 
- Goed voorzieningenniveau 
- Creëren van meer beleving in winkelgebied 

Maatregelen n.v.t.  
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Gemeente Woerden (ook Kamerik en Harmelen) 

Periode  2015-2020 

Status  Vastgesteld op 9 juli 2015 

Uitgangspunten  - Alle inwoners moeten goed kunnen wonen in een door hen gewenst, betaalbare en 
geschikte woning in het door hen gewenste dorp of stad; 
- Inzet op levensloopbestendig en toekomstgericht bouwen; 
- Alle doelgroepen dienen tot hun recht te komen; 
- De rode contouren zijn leidend; 
- Doorstroming wordt nagestreefd om scheefwonen te verminderen en grotere 
eensgezinshuurwoningen en betaalbare koopwoningen vrij te maken; 
- Het nieuwbouwprogramma wordt afgestemd op de daadwerkelijke tekorten in de 
woningvoorraad; 
- De kernenstrategie sluit aan op de sterke dorps- en wijkverbinding; 
- Woningbehoefte 2015-2028 is 2.052 woningen (Woerden: 1477 woningen; Kamerik: 
144 woningen; Harmelen: 328 woningen); 
- Planningen aantallen woningen per jaar en per kern als richtlijn. 

Beleidskeuzes 
a. betaalbaarheid 
b. duurzaamheid 
c. urgente 
doelgroepen 
d. wonen en zorg 
e. overig 

Betaalbaarheid: 
- Alle woningen moeten via Woningnet worden aangeboden (inwoners uit Zegveld en 
Kamerik hebben voorrang bij toewijzing = kernbinding); 
- Tot aan 2030 moeten er 76 sociale huurwoningen worden toegevoegd; 
- Bij nieuwbouwprojecten moet er gemiddeld 25% aan sociale woningbouw 
gerealiseerd worden; 
- Bouwen voor doorstroming met aandacht voor middeninkomens en de groep die na 
verhuizen een grote huurwoning achterlaat, namelijk senioren en scheefwoners; 
- Bevorderen van de doorstroming van scheefwoners uit sociale huur; 
- Vergroten aanbod vrije sector huur; 
- Aanbod creëren (gelijkvloerse vrije sector huur en koopwoningen) voor senioren 
met een middeninkomen; 
- Beperkt aanbod voor starters in nieuwbouw (met name koop) waar aanvulling van 
tekorten nodig zijn; 
- Aanbod voor gezinnen vergroten voor doorstroming uit sociale huurwoningen. 
Duurzaamheid: 
- Het verbeteren van de energieprestaties van bestaande huurwoningen om daarmee 
het energieverbruik en de woonlasten te verminderen en het comfort te verbeteren; 
- Verbeteren van de geschiktheid van bestaande huurwoningen voor verschillende 
doelgroepen, waaronder voor senioren. 
Urgente doelgroepen (lage inkomens; starters; midden- inkomens en senioren): 
- Vrijmaken van betaalbare woningen voor starters, middels doorstroming of 
nieuwbouw; 
- Realisatie van huurwoningen in collectief eigendom (CPOH2) mits er voldoende 
belangstelling voor is in het dorp (Kamerik); 
- Het aanpassen (en geschikt maken) van de bestaande woningvoorraad voor 
senioren; 
- Wens naar vrije sector huurwoningen in het Bloemen- en bomenkwartier en 
Staatsliedenkwartier in Woerden- West;  
- Extra aanbod van gelijkvloerse woningen in de wijken van Woerden en Kamerik; 
- Realisatie van zorgwoningen in Harmelen; 
- Aanbod voor gezinnen op kleinschalige (uitbreidings-)locaties. 
Wonen en zorg: 
- Realiseren van nultredenwoningen in de dorpen; 
- Bij nieuwbouw zoeken naar mogelijkheden om woningen geschikt te maken voor 
zorg aan huis, nu of later (kan ook bij eensgezinswoningen); 
- Prestatieafspraken over het beschikbaar stellen van woningen voor uitstroom; het 
voorkomen van huisuitzettingen en de huisvesting van bijzondere doelgroepen. 
Overig: 
- Nieuwbouw moet tekorten in de bestaande woningvoorraad aanvullen (afgestemd 
op de behoefte op lange termijn); 
- Aanbod voor gezinnen op kleinschalige (uitbreiding)locaties; 
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- Nieuwbouw in de sociale huur in het kader van vervanging, vernieuwing en indien 
nodig toevoeging; 
- Afweging tussen sociale huur of sociale koop in relatie tot woonwensen. In de 
dorpen is meer vraag naar koop. 

Maatregelen 
 
 
 
 

Betaalbaarheid: 
- Monitoren sociale voorraad, huur en koop incl monitoren van de doorstroming; 
- Afspraken over, en monitoren van maatregelen en resultaten ter bevordering van 
doorstroming; 
- Maatregelen voor de middeninkomens, waaronder CPOH; 
- Strategische woningbouwplanning (en jaarlijkse monitoring en bijstelling). 
Duurzaamheid: 
- Eigenaar- bewoners kunnen een duurzaamheidslening aanvragen bij het 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn); 
- Het meer levensloopgeschikt maken van koopwoningen is verantwoordelijkheid van 
eigenaar- bewoners en gemeente draagt in een aantal gevallen bij via de Wmo; 
- Verduurzaming van de bestaande huurwoningvoorraad (vanaf 2020 alle 
huurwoningen van woningcorporaties gemiddeld energielabel B of beter); 
- Voorlichting particuliere woningeigenaren over energieduurzaamheid; 
- Onderzoek stimuleringsmaatregelen levensloopgeschikt maken particuliere 
woningen. 
Urgente doelgroepen: 
/ 
Wonen en zorg: 
- Bij zorgpartijen plannen met betrekking tot zorgvastgoed inventariseren; 
- Bij nieuwbouw: mogelijkheden om woningen geschikt te maken voor zorg aan huis; 
- Ontwikkelingen rondom de huisvesting van de groepen GZ, GZZ en MO in de regio 
volgen. 
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Gemeente Zeist 

Periode  2016-2020 

Status  vastgesteld 

Uitgangspunten  - Iedereen die in Zeist wil wonen, moet zich thuis kunnen voelen en een gelijke kans 
maken op passende woonruimte; 
- Goed evenwicht tussen voldoende nieuwbouw om jonge huishoudens aan te 
trekken en behoud van de kernkwaliteiten van Zeist; 
- De woningmarkt moet een afspiegeling zijn van de samenleving, met kansen voor 
diverse doelgroepen, ongeacht inkomen, leeftijd of huishoudenssituatie; 
- Gedifferentieerde wijken en buurten; 
- Toekomstbestendige woningvoorraad. 

Beleidskeuzes 
a. betaalbaarheid 
b. duurzaamheid 
c. urgente 
doelgroepen 
d. wonen en zorg 
e. overig 

Betaalbaarheid: 
- Bij huurwoningen in de goedkope en middeldure sector geldt dat deze niet groot 
hoeven te zijn, betaalbaarheid staat hierbij voorop; 
- Streven naar diversiteit in doelgroepen en huurhoogte; 
- Betaalbare koopwoningen dienen echter wel van voldoende omvang te zijn dat 
mensen hier minimaal vier jaar kunnen blijven wonen; 
- Minimaal 70% van het totale aanbod van sociale huurwoningen moet voor lage 
inkomens bereikbaar zijn (en dus een maximale huurprijs moeten hebben van max. 
€628,76); 
- Minimaal 25% van de woningen onder de 2e aftoppingsgrens is van voldoende 
grootte (minimaal 4 kamers); 
- Bij nieuwbouw ligt de focus op kleine, betaalbare woningen onder de 2

e
 

aftoppingsgrens;  
- Corporaties werken nauw samen met het sociaal team om 
betaalbaarheidsproblemen bij 
huurders vroeg te signaleren en aan te pakken; 
- Inzetten op voldoende woningen om doorstroming te bevorderen (betaalbare 
nieuwbouwwoningen; middeldure huurwoningen; 
- De totale voorraad sociale corporatiewoningen mag niet onder de 
8.000 komen (in 2015 zijn dit er 8.140, zie woningmarktonderzoek); 
- Bij de groep die recht heeft op huurtoeslag mag de slaagkans van deze doelgroep 
niet lager zijn dan voor het invoeren van de passendheidstoets; 
- Betaalbaarheid is essentieel. Er moeten voldoende geschikte woningen zijn voor lage 
inkomens; 
- Beschikbaarheid is belangrijk, maar als verkoop of liberalisatie nodig is om 
voldoende betaalbare woningen te waarborgen dan kiezen we hiervoor; 
- Kwaliteit gaat ons voornamelijk om duurzaamheid. De grootte van de woning is 
minder belangrijk. We streven naar duurzame woningen, waarbij lage energielasten 
bijdragen aan de betaalbaarheid. Duurzaamheid is belangrijk, maar mag niet in ten 
koste gaan van de 
betaalbaarheid of beschikbaarheid van woningen. 
Duurzaamheid: 
- Verduurzamen van de bestaande woningvoorraad (ambitie om tot 2018 in totaal 
3000 woningen te verduurzamen en streven naar een CO2 neutrale gemeente); 
- Bij nieuwbouw in overleg met ontwikkelaars over innovatieve toepassingen en 
mogelijkheden om energieneutraal te bouwen;  
- Streven naar energieneutrale wijken 
Urgente doelgroepen (starters, herstarters, zorgvragers, ouderen en statushouders): 
-Er is nadrukkelijk meer behoefte aan flexibiliteit en creativiteit bij het vormgeven van 
woonruimte; 
- Bij het ontwikkelen van meer hybride vormen van woonruimte zal gezocht moeten 
worden naar ruimte binnen de bestaande (landelijke) wetgeving en afspraken; 
- Met betrekking tot inwoners met een zorg- of ondersteuningsvraag, is het een 
voorwaarde dat er passende vormen van begeleiding worden geregeld, er in 
woonvormen rekening wordt gehouden met leefstijlen en zichtbaarheid en 
bereikbaarheid onderdeel zijn van het wonen. 
Wonen en zorg: 
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- Woningen die in het bijzonder geschikt zijn voor ouderen en mensen met een 
beperking, dienen bij voorkeur ontwikkeld te worden in nabijheid van voorzieningen; 
- Een zo groot mogelijke zelfredzaamheid (indien zorgvraag, eerst informele zorg 
daarna professionele zorg); 
- Er moet worden bekeken wat voor ieders unieke situatie geboden is; 
- (Digitale) bereikbaarheid is belangrijk (nabijheid van voorzieningen); 
- Er dienen woningen gecreëerd te worden die levensloopbestendig zijn; 
- Zorg is niet bepalend voor de woonvorm, maar zorg kan daar aan worden 
toegevoegd; 
- Aandacht voor omzien naar elkaar en sociale cohesie; 
- Extra aandacht voor ouderen en GGZ- cliënten. 

Maatregelen Betaalbaarheid: 
- Zoeken naar innovatieve oplossingen: woningen met tijdelijke huurcontracten (2 -5 
jaar), toewijzing via loting, behoud van wachttijd na verhuizing en het omvormen van 
kantoorpanden; 
- Inzetten op kleine woningen, eventueel met gedeelde voorzieningen; 
We onderzoeken met corporaties de mogelijkheden om een experiment te starten; 
- Onderzoek naar de mogelijkheden van tijdelijke huurcontracten die de nieuwe 
Woningwet biedt; 
- Een experiment voor jongeren waarbij ze hun wachttijd behouden en sneller kunnen 
doorstromen; 
- Jaarlijkse prestatieafspraken over concrete locaties en projecten; 
- Corporaties en gemeente zoeken naar manieren om nieuwe sociale huurwoningen 
toe te voegen en maken hier afspraken over; 
- Jaarlijkse afspraken maken over de voorgenomen verkoop van sociale 
huurwoningen. Hierbij mag de totale sociale huurvoorraad niet verder afnemen; 
- Corporaties richten zich op maatwerk en gaan het gesprek aan met ouderen die 
willen verhuizen; 
- Corporaties houden zich aan het energieakkoord tussen Aedes en het ministerie. Ze 
streven naar gemiddeld label B in 2021, dit is een Energie Index tussen 1,2 en 1,4; 
- De woonlasten van huurders mogen na verduurzaming niet toenemen (bij normaal 
stookgedrag); 
- Huurders stimuleren om energiezuinig te leven. Hierbij denken ook de 
huurderorganisaties actief mee om huurders bewust te maken van hun stookgedrag 
en 
mogelijkheden om energie te besparen; 
- Jaarlijks worden de vorderingen van de verduurzaming van het corporatiebezit 
gemeld; 
- Jaarlijks maken we prestatieafspraken over concrete verduurzamingsprojecten; 
- Kwaliteit gaat ook om goede woningen die passen in de huidige tijd. Met corporaties 
maken we afspraken over hun renovatieprojecten en plannen voor sloop-nieuwbouw.  
Duurzaamheid: 
- Via duurzaamheidsprogramma’s wordt ingezet op inspirerende projecten en het 
ondersteunen van lokale initiatieven en verbinding tussen partijen en bewoners; 
- Via U10 samenwerking worden cursussen aangeboden voor VvE’s om hun 
complexen te verduurzamen; 
- Bij nieuwbouw al vroeg gesprek aangaan met initiatiefnemers, over bijvoorbeeld 
zonnepanelen en het al dan niet of wel aanleggen van een gasaanleiding; 
- Het delen van expertise en andere partijen uitdagen om met innovatieve 
oplossingen te komen (Energieprestatievergoeding; nul-op-de-meter woningen en 
een woonlastenwaarborg); 
- Groene wijken; voldoende speelvoorzieningen een aantrekkelijke openbare ruimte 
die ontmoeting stimuleert en toegankelijk is voor mensen die vanwege fysieke of 
financiële redenen minder mobiel zijn. 
Urgente doelgroepen: 
- 
 
 
Wonen en zorg: 
- Het aanpassen van bestaande woningen tot levensloopbestendige woningen; 
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- Het in voldoende mate creëren van gelijkvloerse woningen of woningen met een lift; 
- Domotica voorzieningen, zoals een alarmbel, automatische deuropener, 
deurintercom met beeldscherm, warmtesensoren, etc.; 
- Onderzoek naar de mogelijkheden van de Blijverslening: een instrument voor 
huiseigenaren om woningaanpassingen te financieren die gericht zijn op langer thuis 
blijven wonen; 
- Stimuleren en faciliteren van mantelzorgwoningen; 
- Stimuleren groepswonen in kleine verbanden (10 á 12 personen) waar je een beroep 
op elkaar kunt doen. Hierbij is het wonen in een “multi-generatie” sfeer nadrukkelijk 
in beeld (kangoeroewoningen bijvoorbeeld). Het stimuleren van wooneenheden met 
gezamenlijke 
ontmoetingsruimten (gezamenlijke galerij of tuin) kan hierbij een optie zijn; 
- Het creëren van woonunits die wat kleiner zijn en wat minder luxe (eventueel 
tijdelijk) kan interessant zijn; 
- Bij zelfstandig begeleid wonen behoefte aan ruimte voor o.a. ontmoeting; 
- Het nadrukkelijk aandacht geven aan voorzieningen in de buurt van de woningen 
(medisch, recreatief en commercieel); 
- We zetten in op regionale afspraken over de uitstroom vanuit instellingen en 
woningtoewijzing voor bijzondere doelgroepen. 
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Gemeente Utrechtse Heuvelrug 

Periode  2013 - 2020 

Status  Vastgesteld op 19 februari 2014 

Uitgangspunten  - het inzetten op doorstroming in de voorraad sociale woningen (huur en koop); 
- meer betaalbare huur- en koopwoningen (ver)bouwen of beschikbaar stellen voor 
de inkomensgroepen van € 34.085,- tot € 50.000,- (de scheefwoners); 
- levensloopbestendig wonen en wonen in combinatie met welzijn en/of zorg 
bevorderen en realiseren in alle dorpen; 
- klimaatbewust en duurzaam (ver)bouwen stimuleren. 
- dynamiek en groei met respect voor het landschap  
- een gemengde bevolking 
- passend voorzieningenniveau en goede leefomgeving 

Beleidskeuzes 
a. betaalbaarheid 
b. duurzaamheid 
c. urgente 
doelgroepen 
d. wonen en zorg 
e. overig 

Betaalbaarheid: 
- In 2020 voldoende woningen voor het aantal huishoudens; 
- In 2020 voldoende sociale huurwoningen voor huishoudens met een lager inkomen; 
- In 2020 voorzien in voldoende woningen voor huishoudens met een inkomen tussen 
34.000 en 50.000 euro; 
- Kandidaten hebben komende jaren voor een nieuwbouwwoning meer invloed op 
hun woning; 
- In komende jaren krijgt (doorstroming) op woningmarkt nieuwe impulsen 
Duurzaamheid: 
- Inwoners wonen in 2035 klimaatneutraal; 
- In de Utrechtse Heuvelrug is geen energie armoede: energielasten blijven een 
betaalbaar onderdeel van de woonlasten; 
- Beschikbaarheid van duurzame energieproducten en diensten in de gemeente 
Urgente doelgroepen: 
/ 
Wonen en zorg: 
- In 2020 zijn inwoners in staat zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen; 
- In 2020 is er in ieder dorp een passende infrastructuur wonen-welzijn-zorg voor 
mensen met een zorgbehoefte (woonservicegebieden); 
- In 2020 worden mantelzorgers die een specifieke woonbehoefte hebben 
ondersteund met passende huisvesting 
Overig: 
/ 

Maatregelen Betaalbaarheid: 
- Aansturen op het toevoegen van 1.000 woningen in de periode 2013-2020; 
- Aansturen op het toevoegen van 35% in de sociale sector  
Duurzaamheid: 
- Gemeente brede communicatie, educatie en netwerkprojecten gericht op het bij 
elkaar brengen van vraag en aanbod: 3 jaarlijks klimaatevent; duurzame huizenroute; 
duurzame verbouwwijzers; uitlenen voorbeeldhuis Diederichslaan 
- Stimuleren energiebesparing met subsidie voor maatwerkadvies 
- Faciliteren en stimuleren dorps- en buurtaanpak 
- Faciliteren dorps- en buurt energie- expert team door vrijwilligers 
- Actualiseren duurzaam bouwen beleid 
- Onderzoeken mogelijkheden voor inzet duurzaamheidslening voor corporaties 
gericht op de lange inkomens ( minder dan 45.000 euro) 
- Faciliteren groene economieprojecten gericht op duurzaam bouwen en wonen, 
onder andere duurzame straat, heuvelrug energie, duurzaam E- platform 
- Faciliteren educatie kennis en competenties ondernemers ten aanzien van energie 
producten en diensten zoals meer met minder cursus 
- In 2016 stimuleren we bouw, installatie en woonbedrijven om energie producten en 
diensten aan te bieden. Idem makelaars. Afspraken maken met lokale bouw en 
klusmarkten.  
 
Urgente doelgroepen: 
/ 
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Wonen en zorg: 
- Prestatieafspraken maken met corporaties over opplussen bestaande huurvoorraad 
- Prestatieafspraken met corporaties over woningaanpassingen in het kader van de 
WMO 
- Een nieuwe sociale kaart opstellen met specifieke aandacht voor mogelijkheden van 
ontmoeting, activiteiten en informatievoorziening in ieder dorp 
- Een overlegplatform organiseren voor betrokken partijen in de gemeente (en regio) 
over consequenties scheiden wonen-zorg voor geschikte woonvormen en concepten 
- Regeling gericht op het flexibel inspelen op verzoeken voor woningaanpassing in 
verband met mantelzorg opstellen 
Overig: 
- Regeling om splitsing woningen en kavels toe te staan 
- Onderzoeken mogelijkheden transformatie en hergebruik van kantoren en 
zorgvastgoed voor wonen 
- In 2016 mogelijkheden gemeentelijke borging nieuwbouw en bestaande woningen 
in middeldure huursector onderzoeken 
- Borgen op projectniveau betrokkenheid woonconsumenten in overleg met 
ontwikkelaars 
- Collectief particulier opdrachtgeversschap faciliteren en bevorderen: 2 CPO- 
projecten tot 2020 
- Vigerende starterslening continueren 
- Team Binnenstedelijk Bouwen provincie Utrecht inschakelen om gestagneerde 
projecten vlot te trekken 
- Faciliteren organisatie Woonbeurs voor consumenten, door marktpartijen 
- Faciliteren pilot Het werken met een wooncoach in overleg met corporaties 
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