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1. Inleiding/aanleiding 

 

Het opstellen van een Regionale Woonvisie is een vereiste vanuit de provinciale Visie Ruimte en 

Mobiliteit. Als regionale woningmarkt wordt de Hoeksche Waard als regio aangesproken door de 

provincie.  

 
2. Situatiebeschrijving/context 

 

De huidige woonvisie heeft tot 1 juli 2015 rechtskracht. Wanneer wij op deze datum geen nieuwe 

woonvisie hebben moeten gemeenten per woningbouwplan de behoefte aantonen. Dit zorgt, 

verschillend per plan, voor extra werkzaamheden en een langere procedure met betrekking tot 

de afstemming met de provincie.  

Hiernaast vormt de woonvisie de basis voor de prestatieafspraken met HW Wonen. Aan de hand 

van de woonvisie wordt de opgave voor de regio bepaald en kan met HW Wonen worden 

onderhandeld over de bijdrage die de gemeenten en HW Wonen aan deze opgave gaan 

leveren. In de vorm van het strategisch voorraadbeleid heeft HW Wonen voor zichzelf al in beeld 

gebracht welke opgaven voor haar belangrijk zijn. De woonvisie en de hieruit voortkomende 

opgave maken duidelijk welke opgave de gemeenten voor de komende jaren zien. 

De woonvisie heeft ook een relatie met de huisvestingsverordening. De huisvestingsverordening 

bepaalt op welke wijze sociale huurwoningen worden toegewezen en wanneer sprake is van 

urgentie. Hiernaast kan in de woonvisie worden geconstateerd dat er sprake is van schaarste naar 

(een specifiek type) sociale huurwoningen en dat verdringen van kwetsbare groepen plaatsvindt. 

Door middel van de huisvestingsverordening kunnen in dat geval tijdelijke voorrangsregels worden 

opgesteld voor mensen met binding met de Hoeksche waard om deze verdringing tegen te 

gaan. In de woonvisie, opgave, prestatieafspraken en eventueel woningbouwprogramma 

moeten vervolgens maatregelen worden benoemd om de schaarste en verdringen weg te 

nemen. Vanwege de nieuwe Huisvestingswet hebben wij in de Hoeksche Waard vooruitlopend op 

de woonvisie al gesproken over het vraagstuk schaarste en verdringing van kwetsbare groepen. 

De uitgangspunten voor de huisvestingsverordening zijn in december 2014 vastgesteld. 

 
3. Doelstelling en resultaatverwachting 

 

Het resultaat is voor 1 juli 2015 een overzichtelijke en compacte woonvisie die voldoet aan de 

eisen van de provincie. Hiernaast worden de belangrijkste regionale vraagstukken behandeld.  

De volgende aspecten worden in de woonvisie opgenomen: 

 Demografische ontwikkeling, doel: visie op de opgave in de bestaande woningvoorraad in 

het licht van de veranderende woningbehoefte. Expliciet wordt aandacht besteed aan 

de gevolgen van de vergrijzing en het scheiden van wonen en zorg. 

 Ladder Duurzame Verstedelijking, doel: voldoen aan de provinciale vereisten. 

 Nieuwbouw, doel: vastleggen regionale werkwijze en doelstellingen.  
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 Betaalbaarheid en beschikbaarheid (sociale) woningvoorraad, doel: inzichtelijk maken 

van het vraagstuk, de sturingsmogelijkheden en verantwoordelijkheden van partijen. 

 De rollen en verantwoordelijkheden van gemeenten, corporatie, marktpartijen en inwoners 

bij de verschillende vraagstukken; 

 
4. (Bestuurlijke) Randvoorwaarden en afbakening beleidskaders/beleidsvelden 

 

Regionaal woonbeleid 

Het regionaal woonbeleid bestaat uit vijf documenten: woonvisie, woningbouwprogramma, 

opgave, prestatieafspraken en huisvestingsverordening. De documenten kunnen zowel in 

samenhang als afzonderlijke worden bezien. Los hebben zij allemaal een eigen functie binnen ons 

woonbeleid en gezamenlijk vormen deze documenten het woonbeleid van de Hoeksche Waard.  

 

Het regionaal woonbeleid loopt van het strategisch niveau van de woonvisie tot en met de 

concrete prestatieafspraken met HW Wonen.  De documenten worden steeds concreter. Doordat 

de producten ook los van elkaar kunnen worden bezien is het ook mogelijk om slechts een of 

enkele producten te actualiseren. Dit zorgt dat de woonvisie langer actueel blijft en dat met 

aanpassing van het woningbouwprogramma of de prestatieafspraken snel kan worden 

ingespeeld op wijzigingen op de woningmarkt. 

 

Hieronder een overzicht van de regionale woondocumenten en de relatie die deze documenten 

met elkaar hebben. 

 

 

  
 

De woonvisie staat centraal in ons regionaal woonbeleid. Direct hiermee verbonden is het 

woningbouwprogramma. Gezamenlijk vormen deze twee documenten het regionaal woonbeleid 

dat ter goedkeuring aan de provincie moeten worden voorgelegd om te voldoen aan de eerste 

stap van de ladder van duurzame verstedelijking.  

 

De opgave is de vertaling van de woonvisie naar de concrete opgave voor de Hoeksche Waard. 

Aan de hand hiervan wordt in ieder geval met HW Wonen gesproken wat de gemeenten en HW 

Wonen kunnen bijdragen om aan deze opgave te voldoen. Wanneer hier overeenstemming over 

is wordt dit vastgelegd in prestatieafspraken. 

 

De huisvestingsverordening is het uitvoeringsdocument waarin staat hoe wij onze sociale 

huurvoorraad verdelen. Hier komt onder andere in te staan dat we het woonbonnensysteem 

hanteren en wanneer sprake is van urgentie.  
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Hieronder een overzicht van de regionale woondocumenten, de stukken die hiervoor de basis 

vormen en de momenten waarop deze herzien moeten worden. 
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Focus regionale woonvisie 

Met de bovenstaande inhoud kan tijdig voldaan worden aan de provinciale eis om op 1 juli 2015 

een nieuwe regionale woonvisie te hebben. De focus komt te liggen op de bestaande 

woningvoorraad , omdat deze opgave voor de toekomst het grootst is. Hierbij is ook expliciet 

aandacht voor de sociale woningvoorraad, betaalbaarheid en het langer thuis blijven woningen 

in relatie tot de vergrijzende bevolking. Het percentage nieuwbouw in verhouding tot de 

bestaande woningvoorraad is zeer gering.  

 

Betrekken partners 

Naast de genoemde punten is het betrekken van HW Wonen, marktpartijen, zorginstellingen en 

inwoners een essentieel onderdeel van de woonvisie. De woningmarkt laat zich slechts zeer 

beperkt sturen door gemeentelijk beleid. Wij zijn sterk afhankelijk van de inzet van andere partijen 

en onze inwoners. Het horen van hun visies is daarom een logisch gevolg. Hier wordt invulling aan 

gegeven door het houden van een marktconsultatie. 

 

Regionale opgave 

Na het opstellen van de woonvisie wordt met behulp van deze visie en het regionale 

woningbouwprogramma gewerkt aan een het uitwerken van de regionale opgave. Hierdoor 

moet een overzicht ontstaan van de opgaven in de bestaande woningvoorraad (bijv. 

levensloopbestendigheid, verduurzamen,  faciliteren mantelzorg) en de nieuwbouw (bijv. locaties, 

woningtypen, prijsklassen). Ook opgaven zoals betaalbaarheid en huisvesting van statushouders 

worden inzichtelijk gemaakt. 

 

Regionale prestatieafspraken 

Aan de hand van deze regionale opgave gaan we met HW Wonen in gesprek over hun bijdrage 

en onze bijdrage aan deze regionale opgave. De regionale prestatieafspraken zijn hier de 

uitkomst van. Naast de regionale prestatieafspraken blijft er ruimte voor aanvullende lokale 

afspraken. 
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5. Aanpak 

 

Proces regionaal woonbeleid 

Hiernaast staat de planning voor het gehele woonbeleid van de Hoeksche Waard. Op dit 

moment wordt al gewerkt aan de actualisatie van het regionaal woningbouwprogramma. De 

huisvestingsverordening wordt op dit moment, in lijn met de vastgestelde uitgangspunten, 

opgesteld.  De regionale opgave en de prestatieafspraken volgen na het opstellen van de 

woonvisie. Het proces van het opstellen van de regionale woonvisie wordt op de volgende 

pagina beschreven.   

 

 
 

 

 

Proces regionale woonvisie 
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6. Betrokken afdelingen en externe betrokkenen/collega’s projectgroep 

 

Programmamanager ruimte: Martin Roobol 

Projectleider wonen: Joost Hoogesteger 

 

Projectgroep wonen:  

SOHW: Martin Roobol 

Binnenmaas: Joost Ridderhof 

Cromstrijen: Ad Herweijer 

Korendijk: Henk Groeneveld 

Oud-Beijerland: Marloes Buitendijk-Campo 

Strijen: Joost Hoogesteger 

HW Wonen: Carline Qualm en Richard Polder 

Kerngroep Wonen-Welzijn-Zorg Hoeksche Waard: Marije Zijlstra 

 

Externe begeleiding 

Voor de procesbegeleiding en opstellen van de woonvisie wordt samenwerking gezocht met een 

deskundig bureau. Door het opstellen van de woonvisie uit te besteden aan een extern 

deskundige kunnen wij profiteren van de kennis en onafhankelijkheid van deze persoon. In het 

vervolg traject kan dit bureau ook gevraagd worden te helpen bij de vertaling van de regionale 

woonvisie naar de regionale opgave. 

 
7. Globale inschatting capaciteit in uren formatie en budget 

 

Uren programmamanager: 30 

Uren projectleider:  200 

Uren projectgroepleden: 50 

 

In totaal is voor de regionale woonvisie in het uitvoeringsprogramma 2015 een budget 

beschikbaar van €25.000.  

 
8. Tijdpad en procedure (inclusief communicatie Hoeksche Waard) 

 

Start december 2014 

Afronding mei 2015 

Besluitvorming juni 2015 

Presentatie en communicatie: juli 2015 
 

9. Risico’s 

 

De woonvisie moet in een periode van 6 maanden worden opgesteld. Dit is een krap tijdsschema.  


