
Bijlage 1. Reactie van het college op de discussienota CU/SGP 

In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 8 november heeft de fractie van de CU/SGP een 
discussienota ‘Voor een woonstad met toekomst’ (RIS301034) aangeboden. Onderstaand zullen we 
de tien punten uit de discussienota puntsgewijs kort bespreken.  

1. Introduceer een verhuurvergunning  
De verhuurvergunning genoemd in de discussienota komt in de woonagenda in iets andere vorm 
terug, namelijk als huisvestingsvergunning. Hiermee willen we meer sturen op de huursector tot 
€950. 
 
2. Zelfbewoningsplicht bij bestaande koopwoningen, tenzij...  
Een zelfbewoningsplicht bij woningen zien we al bij kleinschalig opdrachtgeverschap en bij verkoop 
door corporaties. Invoering voor alle (ver)kopers is juridisch erg moeilijk. We zullen deze maatregel 
verder moeten onderzoeken. 
 
3. Meer handhaven op overlast, woningkwaliteit en uitbuiting  
We gaan inderdaad door met de inzet van het huurteam en de Haagse Pandbrigade. 
 
4. Kansen vergroten voor starters en doorstromers  
De kansen van starters en doorstromers worden vergroot door het woonruimteverdeelsysteem aan 
te passen, door inzet van doorstroommakelaars en een doorstroompremie én door de komende 
jaren in te zetten op een toename van het aantal goedkope en middeldure huurwoningen door 
nieuwbouw. 
 
5. Corporatiewoningen met voorrang verkopen aan wooncoöperaties  
De verkoop van corporatiewoningen aan wooncoöperaties klinkt sympathiek maar is in de praktijk 
weinig kansrijk. Als het verkoop van sociale huurwoningen betreft is overname door een andere 
corporatie het eerst aan de orde. Bij verkoop van middenhuurwoningen betreft het meestal 
woningen die los worden verkocht, in plaats van complex-gewijs. Hier hebben wooncoöperaties niets 
aan. 
 
6. Gemengd bouwen op veen én zand  
Gemengd bouwen van sociale huurwoningen komt terug in hoofdstuk 3 van de Woonagenda. 
 
7. Meer zorg- en uitstroomwoningen  
De komende jaren zetten we in op extra woningen voor zorgdoelgroepen, in ieder geval 100 extra 
per jaar via reguliere verhuur door woningcorporaties en 50 via extra toevoegingen, bijvoorbeeld in 
particuliere ontwikkelingen. 
 
8. Leg het splitsen van woningen aan banden  
Om woningen die geschikt zijn voor gezinnen niet verloren te laten gaan, zullen we de komende 
jaren inderdaad woningsplitsing aan banden leggen. 
 
9. Beperk toeristische verhuur  
We zijn al streng op toeristische verhuur. Kortstondige verhuur is in principe alleen mogelijk als de 
bestemming van een pand ‘logies’ is. Hier handhaven we ook op. 
 
10. Bouwen met kwaliteit, voor een gezinsvriendelijke toekomst  
En als laatste geeft de CU/SGP terecht aan dat er toekomstbestendig gebouwd moet worden. We 
letten op dat wat we vandaag bouwen ook aantrekkelijk blijft in de toekomst. Daarom stellen we 
bijvoorbeeld grenzen aan de bouw van hele kleine woningen. 


