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Inleiding
Op 22 februari 2019 heeft de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit de VNG-inzet op wonen vastgesteld. Dit 
heeft zowel onze bestuurders als de VNG-beleidsadviseurs houvast gegeven bij hun werkzaamheden op dit 
beleidsterrein. Inmiddels zijn we twee jaar verder. Het woningtekort is verder opgelopen. De coronacrisis leidt 
tot veranderingen. Er zijn veranderingen gekomen in wet- en regelgeving. Een deel van de VNG-wensen is 
gehonoreerd en een deel van de voorgenomen activiteiten is uitgevoerd. Genoeg redenen om de VNG-inzet te 
actualiseren. Bovendien nemen we in deze inzet ook het bredere beleid rond bouwen mee. 

Hoofdzaken
Gemeenten en regio’s zorgen dat op een zorgvuldige en voortvarende wijze voldoende woningbouwlocaties 
beschikbaar komen, zodat de tekorten in 2030 zijn ingelopen. Het Rijk investeert waar nodig in de bereikbaar-
heid van deze locaties.
Het Rijk stelt financiële middelen beschikbaar om onrendabele toppen op transformatielocaties te dekken, 
zorgt voor voldoende investeringscapaciteit van woningcorporaties, steunt gemeenten in geval van actief 
grondbeleid en draagt bij aan investeringen in wijken, kernen en gebieden waar de leefbaarheid onder druk 
staat.
De betaalbaarheid van wonen is voor steeds meer huishoudens een probleem, zowel in de huur- als koopsector. 
Gemeenten hebben daar tot op zekere hoogte invloed op via nieuwbouw en woningtoewijzing. De VNG heeft 
een aantal voorstellen voor verbetering van het instrumentarium, waarbij gemeenten maatwerkoplossingen 
kunnen hanteren.
Bij nieuwbouw is het zaak om goede locaties te kiezen en toekomstbestendig te bouwen. Voor bestaande 
woningen zijn energiebesparing en klimaatbestendigheid de grote uitdaging. Waarbij andere gewenste verbe-
teringen niet uit het oog mogen worden verloren.
Sommige doelgroepen vragen om extra aandacht van de gemeenten. De grootste daarvan zijn degenen die 
naast wonen ook zorg nodig hebben. Daarnaast geven wij specifieke aandacht aan het voorkómen van dakloos-
heid, de huisvesting van arbeidsmigranten en woonwagenlocaties.  
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1 Verstedelijking en 
woningproductie

1.1 Het Rijk stelt de gewenste omvang van de woningvoorraad per regio vast
Het versnellen van de woningbouwproductie is een gezamenlijke opgave van Rijk en regio’s. Gemeenten vor-
men zelf regio’s en deze ontwikkelen een visie op wat voor gebied ze willen zijn, welk woningbouwprogramma 
daarbij hoort en ontwikkellocaties er zijn. Het Rijk stelt de landelijke opgave vast en monitort of de optelsom 
van regionale programma’s toereikend is. De provincie heeft een coördinerende rol waar het gaat om de ruim-
telijke ordening en woningbouwplannen. Iedere regio voorziet in de eigen opgave, tenzij met het Rijk is over-
eengekomen dat de behoefte van een regio deels in een naastgelegen regio wordt opgevangen. De gemeen-
ten in de regio’s houden bij op welke locaties hoeveel bouwcapaciteit is en hoeveel woningen aan de voorraad 
worden toegevoegd of verdwijnen. Gemeenten komen in regionaal verband tot overeenstemming over bouw-
plannen.

1.2 Overheden sturen op de omvang van de woningvoorraad op basis van dezelfde definities
Uitgaande van voldoende financiële middelen en Uitgaande van voldoende financiële middelen gelden de vol-
gende uitgangspunten:
1. Er wordt gestuurd op het totaal gewenste aantal woningen. 
2. Dat aantal is gebaseerd op de bestaande voorraad, het beperken van het woningtekort tot maximaal 2% 

van de voorraad en de te verwachten groei van het aantal huishoudens. Daarbij wordt ook rekening gehou-
den met de op dit moment nog niet in te duidelijke invloed van de coronacrisis op de woningbehoefte. Op 
lokaal en regionaal niveau spelen ook de ruimtelijke mogelijkheden en politieke wensen van de gemeenten 
een rol bij het bepalen van de omvang van het woningbouwprogramma.

3. Het gaat niet alleen om nieuwbouw en sloop, maar ook om andere veranderingen in de woningvoorraad, in 
het bijzonder transformatie. 

4. Er wordt daar waar sprake is van een groot woningtekort gestuurd op 130% plancapaciteit voor de eerstko-
mende vijf jaren in de planning.

5. In 2030 zijn de achterstanden ingelopen.
Voor harde en zachte plancapaciteit en voor bouwen binnen en buiten bestaand bebouwd gebied komen lan-
delijke definities.

1.3 Bouwen binnen bestaand bebouwd gebied krijgt de hoogste prioriteit
Er zijn voldoende bouwlocaties beschikbaar. Gezien de omvang van de woningbouwopgave moet een deel van 
de nieuwbouw buiten bestaand bebouwd gebied worden gerealiseerd. Wij onderschrijven voor de locatie-
keuze de voorkeursvolgorde verstedelijking van de NOVI. Maar wij benadrukken de noodzaak om binnenstede-
lijk te herstructureren. Het bouwen binnen bestaande kernen biedt voordelen op de lange termijn: het levert 
meer economische groei op, leidt tot afname van de mobiliteitsvraagstukken, biedt meer mogelijkheden voor 
het ontwikkelen van gemengde wijken, leidt tot een snellere duurzaamheidstransitie en de landschappelijke 
kwaliteiten van het buitengebied wordt beter behouden. Wij steunen de (vereenvoudigde) Ladder voor duur-
zame verstedelijking.
Aan de ene kant blijkt dat er de laatste jaren veel meer woningbouw binnen bestaand bebouwd gebied is gere-
aliseerd dan vooraf was bedacht. Ook is de binnenstedelijke plancapaciteit flink toegenomen. Aan de andere 
kant groeien het woningtekort en de woningbehoefte meer dan enkele jaren geleden voorzien. In de financie-
ring en ander instrumentarium wordt nu onvoldoende gestuurd ten gunste van herstructurering.
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1.4 Kleinschalige nieuwbouw aan de randen van kleine kernen blijft mogelijk
In kleinere kernen, zonder verouderde bedrijfslocaties, is de tegenstelling tussen bouwen in bestaand bebouwd 
gebied en ‘aan de rand van het dorp’ veel minder pregnant dan in de stad. Er zijn vaak weinig mogelijkheden 
voor herstructurering. Het gaat om kleine aantallen woningen. Vooral voor huishoudens die op deze kern of 
gemeente zijn georiënteerd. Voor de leefbaarheid is het goed om voor deze lokale vraag ruimte te geven aan 
de rand van een kern. Die afweging kan alleen lokaal of regionaal worden gemaakt.

1.5 Permanente woningbouw heeft de voorkeur boven tijdelijke gebouwen
De VNG vindt tijdelijke woningbouw een goede oplossing wanneer er sprake is van een tijdelijke vraag (piekop-
vang) of wanneer een locatie pas op termijn een definitieve invulling krijgt. In andere gevallen heeft perma-
nente bouw de voorkeur.

1.6 Stimuleren van seriematige / industriële bouw
We halen de bouwopgave niet en het wordt te duur wanneer voornamelijk op traditionele wijze wordt 
gebouwd. Overheden willen dit bevorderen door locaties aan te wijzen voor nieuwe bouwmethoden. De VNG 
onderzoekt samen met BZK en Aedes de mogelijkheden om industriële bouw te bevorderen.

1.7 Het Rijk heeft een grote rol in het bereikbaar maken van bouwlocaties
Rijksinvesteringen in mobiliteit zijn nodig om flexibel in te spelen op de bouwopgave (‘geen rails, geen 
woning’). Dit geldt niet alleen voor locaties buiten of aan de randen van de stad, maar ook voor de grote bin-
nenstedelijke locaties. Dit soort investeringen zijn voor medeoverheden niet te betalen. Op rijksniveau wordt 
de koppeling tussen mobiliteit en bouwen geborgd. Het huidige MIRT is hier niet op ingesteld. Tussen het Rijk 
en de regio’s worden concrete afspraken gemaakt en investeringsbudgetten in het vooruitzicht gesteld. Het 
openbaar vervoer buiten de grote steden mag niet verder worden aangetast. Wij vragen om een gebiedsge-
richte aanpak waarbij mobiliteit een belangrijke voorwaarde is voor economie, leefbaarheid, duurzaamheid, 
wonen etc. Daarbij kunnen ook kleinere investeringen in de regio de bereikbaarheid landelijk verbeteren.

1.8 Gezien de grote vraag is doorbouwen in tijden van crisis noodzakelijk
We zorgen dat we zijn voorbereid op anticyclisch bouwen. Voor de markt van koopwoningen kunnen tijdelijke 
maatregelen soelaas bieden, bijvoorbeeld een opkoopregeling wanneer het gewenste voorverkooppercentage 
niet wordt gehaald. Gewoonlijk wordt pas met de bouw gestart als minimaal 70% van de koopwoningen is ver-
kocht (en de huurwoningen worden afgenomen door een corporatie of belegger). Een project zou bij een lager 
voorverkooppercentage kunnen starten, wanneer een fonds de onverkochte woningen afneemt, tijdelijk ver-
huurt en daarna alsnog verkoopt. De sociale huurvoorraad is nauwelijks conjunctuurgevoelig en kan dus ook tij-
dens een crisis worden verbeterd en uitgebreid. Daar moet dan wel voldoende investeringscapaciteit voor zijn. 

1.9 Ook in gebieden met weinig groei of krimp is vernieuwing van de woningvoorraad belangrijk
In krimpgebieden speelt een andere dynamiek waarbij woningen (op termijn) leeg kunnen komen te staan of 
waarbij het type woningaanbod niet passend is. Maar krimp biedt ook kansen: het opruimen van verouderde 
gebouwen en ruimte voor andere functies (bijvoorbeeld toerisme of arbeidsmigranten). De VNG neemt deel 
aan netwerken rond bevolkingsdaling met als doel kennisdeling. In de lobby wordt krimp integraal meegeno-
men in de verschillende thema’s en daar waar nodig worden de verschillen - en samenhang - tussen groei- en 
krimpgebieden onder de aandacht gebracht. 
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2 Rijksfinanciering van 
herstructurerings- en 
woningbouwprojecten

Er is een hernieuwde bereidheid van het Rijk nodig om te investeren in wonen en leefbaarheid. In de nieuw-
bouw, maar zeker ook in de bestaande voorraad.

2.1 Maak de Woningbouwimpuls structureel en vergroot het budget
De Woningbouwimpuls dient een structurele subsidieregeling te worden. In het programma Stedelijke transfor-
matie is berekend wat de gemiddelde onrendabele top in herstructureringsprojecten is. Dat betekent dat er 
veel meer nodig is dan de nu beschikbare 1 miljard voor vier jaar. Aangezien de regeling niet alleen transforma-
tiegebieden betreft, maar ook uitbreidingslocaties, zal de omvang van de rijksbijdrage fors hoger moeten zijn. 
Aandachtspunten voor volgende tranches van de Woningbouwimpuls zijn: de minimale omvang van projecten; 
toepassing buiten gebieden met een woningtekort (ook daar is herstructurering nodig); de gevraagde 50% 
eigen bijdrage van de gemeente en derden in de dekking van het tekort; de effectiviteit van de gestelde criteria 
(welke tekorten worden wel en niet gedekt en voor welke projecten biedt de regeling geen oplossing); en een 
minder arbeidsintensieve aanvraagprocedure.

2.2 Naar een grondinvesteringsfonds
Gemeenten kunnen woningbouw bevorderen door een actief grondbeleid: het verwerven van gronden voor 
nieuwe projecten. Door de slechte financiële positie van gemeenten en de geringe eigen inkomsten zijn 
gemeenten hierin erg terughoudend. Dit zijn investeringen die vaak jaren eerder worden gedaan dan dat een 
beroep kan worden gedaan op de Woningbouwimpuls. Deelname van het Rijk in het innemen van grondposi-
ties voor woningbouwprojecten zou veel gemeenten kunnen helpen. Dit sluit aan bij het voorstel van een aantal 
bouwende partijen en de G40 voor een nationaal grondinvesteringsfonds. Een alternatief is de terugkeer van 
locatiesubsidies voor verwerving, sanering en bouwrijp maken van dure locaties.

2.3 Zonder wijkaanpak redt een deel van de wijken het niet
Voor de slechtste wijken is extra aandacht van de gemeente en extra geld van het Rijk nodig. Uit evaluaties van 
de wijkaanpak blijkt dat continue aandacht voor zowel de fysieke als sociale kant nodig is om verder verval 
tegen te gaan en om geleidelijke verbetering te bewerkstelligen. Het in 2020 aangekondigde Volkshuisves-
tingsfonds is een eenmalige bijdrage, voornamelijk gericht op 16 aangewezen wijken en krimpgebieden. Een 
structurele bijdrage is nodig. Aandachtspunten bij deze regeling zijn (net als bij de woningbouwimpuls) de mini-
male omvang van projecten; de gevraagde eigen bijdrage; de effectiviteit van de criteria; en de eenvoud van 
de aanvraagprocedure. Daarnaast is de conceptregeling vooral gericht op woningen van eigenaar-bewoners, 
terwijl juist in corporatiewijken hardnekkige leefbaarheidsproblemen spelen.

2.4 Stel voor krimpgebieden een sloopfonds in
De VNG pleit voor financiële steun bij sloop, wanneer de sloop niet wordt gevolgd door vervangende nieuw-
bouw van woningen, maar resulteert in een afname van de woningvoorraad. Het Volkshuisvestingsfonds is een 
eenmalige stap in de goede richting.



7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

3 Voldoende 
investeringscapaciteit 
woningcorporaties

3.1 De financiële positie van woningcorporaties moet beter
Leefbaarheid is de centrale opgave voor gemeenten als het gaat om de inrichting van de omgeving. Sleutel om 
de leefbaarheid te bevorderen is het werken aan gemengde wijken (inclusieve samenleving). Daarom streven 
gemeenten naar spreiding van woningtypen en prijsklassen. Corporaties hebben een grote rol in het realiseren 
van het gemeentelijk woonbeleid. Daarom is het noodzakelijk dat woningcorporaties genoeg investeringscapa-
citeit hebben. Die is nu onvoldoende. Met name door te vergaande fiscale maatregelen. Bijna alle corporaties 
hebben een grotere opgave dan de investeringscapaciteit toelaat. De eerste stap is het afschaffen van de ver-
huurderheffing (dat scheelt voor corporaties € 1,7 miljard per jaar). Dan nog is er niet genoeg geld voor investe-
ringen. Aanvullende middelen zijn voor specifieke corporaties en gebieden nodig.

3.2 Versterk de regionale basis van woningcorporaties door afschaffing van overdrachtsbelasting voor 
verkoop van woningen tussen corporaties

De Woningwet bevordert dat corporaties een regionale basis hebben. Er zijn nog steeds te veel corporaties die 
bezit buiten hun kernregio behouden. Het Rijk zou verkoop van dat bezit aan andere corporaties, die wel een 
regionale binding hebben, moeten bevorderen door in dat geval geen overdrachtsbelasting te heffen. Het-
zelfde geldt indien een armere corporatie bezit wil overdragen aan een rijkere corporatie, die dat bezit vervol-
gens gaat opknappen.

3.3 Verminder de scheefheid in de achtervang bij het WSW
De VNG heeft een voorstel richting WSW gedaan om de achtervang van gemeenten in de toekomst anders te 
verdelen. Er staat dan niet langer één gemeente per lening in de achtervang, maar alle gemeenten waar de cor-
poratie Daeb-bezit heeft. Hiervoor moeten de achtervangovereenkomsten tussen WSW en gemeenten worden 
vernieuwd. De VNG biedt gemeenten ondersteuning bij vragen hierover.
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4 Verbetering van de 
betaalbaarheid en de 
woonruimteverdeling

4.1 De huurders betalen genoeg
Een groeiende groep huurders heeft betalingsproblemen en meldt zich hiervoor aan gemeentelijke loketten. 
Huur- en woonquotes stijgen snel. Zowel in de sociale huur als de vrije huur. Een koopwoning is voor starters en 
middeninkomens in steeds meer delen van het land niet meer haalbaar. De doelgroep van woningcorporaties is 
de afgelopen jaren verder gestegen terwijl de sociale woningvoorraad in omvang gelijk is gebleven. De VNG 
steunt een inflatievolgend huurbeleid.

4.2 Kijk voor de financiële haalbaarheid naar de totale woonlasten van particulieren
Een punt van zorg is de betaalbaarheid van een stapeling van opgaven, in het bijzonder voor particuliere wonin-
geigenaren. Denk aan energietransitie, klimaatbestendigheid, funderingsherstel, asbestverwijdering, inspelen 
op vergrijzing. Financieringsfaciliteiten moeten worden gericht op een integrale aanpak. Mede vanwege de 
noodzakelijke energietransitie is het zinvol om bij toewijzing van woningen en de bepaling van de huurprijs te 
kijken naar de totale woonlasten in plaats van alleen de kale huur. Voor kopers gaat het niet alleen om de koop-
som, maar ook om exploitatielasten.

4.3 Herintroduceer de premiekoopwoning
Voor huishoudens met een lager inkomen heeft de overheid weinig ondersteuningsmogelijkheden. Er is de 
Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en de sociale koop (zie 4.9.). En er bestaat de mogelijkheid van startersle-
ningen. In het verleden was de premiekoopregeling een eenvoudige en veel ingezette manier om huishoudens 
aan een koopwoning te helpen. Met een subsidie voor huishoudens met een beperkt inkomen voor een woning 
met beperkte stichtingskosten zijn destijds veel nieuwe koopwoningen op de markt gezet. 

4.4 Verfijn de woningtoewijzing naar huishoudengrootte
De huur- en inkomensgrenzen bij toewijzing vraagt om een verdere verfijning naar eenpersoons-, tweeper-
soons- en drie- of meerpersoonshuishoudens. Naarmate een huishouden groter wordt nemen vaak de woonlas-
ten toe (onder meer omdat een grotere woning nodig is en er meer energie wordt verbruikt), terwijl het inko-
men niet verandert of zelfs afneemt.

4.5 De huurtoeslag blijft een rijksverantwoordelijkheid
Huurtoeslag heeft een nauwe relatie met het inkomensbeleid, hierop hebben gemeenten nauwelijks invloed. 
De gemeenten kunnen de financiële risico’s aan de huurtoeslag niet opvangen. Overdracht van de huurtoeslag 
aan corporaties is evenmin wenselijk: dit zorgt voor verschillen tussen corporaties; de financiële risico’s komen 
bij corporaties te liggen; en dit is geen oplossing voor de particuliere sector.

4.6 Maak overtreding van het Woningwaarderingsstelsel strafbaar
Regelmatig worden hogere huurprijzen gevraagd dan de maximaal redelijke huur volgens het WWS. De enige 
sanctie is verlaging tot maximaal redelijk. Dit stimuleert verhuurders niet om zich aan het WWS te houden.
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4.7 Werk achterstanden bij huurcommissies weg
In diverse regio’s zijn de wachttijden bij huurcommissies te lang.

4.8 Meer grip op de prijs-kwaliteitsverhouding van middenhuurwoningen
Het rijksbeleid voor middenhuur is voornamelijk gericht op nieuwbouw. Ook voor de bestaande middenhuur-
woningen moeten de gemeenten kunnen optreden tegen excessief hoge huur. De gemeente moet de boven-
grens van middenhuur kunnen vaststellen. Het Woningwaarderingsstelsel, de toegang tot de huurcommissie en 
de Huisvestingswet moeten van toepassing worden verklaard op de middenhuur (nieuwbouw en bestaand). De 
markttoets voor nieuwbouw van middenhuurwoningen door corporaties moet definitief worden afgeschaft. 
Voor bewoners van middenhuurwoningen is geen huurtoeslag verkrijgbaar. Leningen vallen niet onder borging 
van het WSW. De Daeb-grens hoeft niet omhoog, omdat corporaties middenhuurwoningen uit niet-Daebmid-
delen kunnen financieren en omdat het onwenselijk is om de Daeb-middelen breder in te zetten terwijl er een 
fors tekort aan sociale huurwoningen is.

4.9 We adviseren gemeenten om uit te gaan van residueel berekende grondprijzen
Wanneer gemeenten gronden verkopen ten behoeve van woningbouw is een residuele grondprijs het uit-
gangspunt. De residuele grondwaarde wordt berekend door de commerciële waarde (Vrij-Op-Naamprijs) als 
uitgangspunt te nemen en daarvan de btw, de bouwkosten en bijkomende kosten (inclusief winst) af te trekken. 
Het residu is dan de waarde die overblijft voor de gemeente, die de grond verkoopt. Extra kwaliteit werkt ener-
zijds door in de bouwkosten en anderzijds in de vrij-op-naamprijs en dus ook in de residuele waarde. Gemeen-
ten moeten marktconforme grondprijzen rekenen, anders is sprake van staatssteun. Een uitzondering is er 
alleen voor sociale woningbouw en maatschappelijke voorzieningen zonder winstoogmerk.

4.10 Bevorder dat goedkopere koopwoningen terecht komen bij de gewenste doelgroepen
Voor de koopmarkt zou de grens voor de Nationale hypotheekgarantie en de daaraan gekoppelde grens voor 
startersleningen regionaal kunnen variëren. Daarnaast zou het mogelijk moeten worden om nieuwe koopwonin-
gen tot de NHG-grens onder de huisvestingsverordening te brengen, om te bevorderen dat deze woningen 
worden toegewezen aan doelgroepen als starters, doorstromers en lagere middeninkomens.
De regulering van sociale koop in het bestemmingsplan sluit niet aan op de Huisvestingswet. Gemeenten 
mogen de toewijzing van deze woningen op basis van de doelgroepenverordening niet uitvoeren. De Huisves-
tingswet moet hierop worden aangepast.

4.11 Regulering van vakantieverhuur
Gemeenten kunnen ervoor kiezen om beleid te ontwikkelen en instrumenten te gebruiken ter beperking van 
toeristische verhuur van woonruimte. De VNG gaat de modelhuisvestingsverordening aanvullen met vakantie-
verhuur. De uitwerking van de registratieplicht voor de aanbieder is in voorbereiding. VNG-Realisatie is betrok-
ken bij de totstandkoming van een registratiesysteem. 

4.12 De noodzaak voor regulering van veranderingen in de woningvoorraad speelt niet alleen bij 
schaarste

Regulering van vakantieverhuur in hoofdstuk 4 van de Huisvestingswet kan plaatsvinden wanneer er sprake is 
van schaarste op de woningmarkt, of wanneer de leefbaarheid dreigt te worden aangetast. Het is wenselijk dat 
het criterium leefbaarheid ook voor de andere instrumenten in dat onderdeel van de Huisvestingswet kan wor-
den gebruikt. Bijvoorbeeld om verkamering of permanent recreatief gebruik van reguliere woonruimte tegen te 
gaan.
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4.12 Maak het invoeren van een woonplicht mogelijk
In sommige gebieden worden bestaande en nieuwe woningen opgekocht door verhuurders. Hierdoor worden 
de verkoopprijzen opgedreven en zijn er minder woningen voor eigenaar-bewoners. Ook kan dit negatieve 
gevolgen voor de leefbaarheid in een buurt of straat hebben. Gemeenten willen de mogelijkheid hebben om 
een woonplicht voor de eigenaar in te stellen.

4.14 Maak het invoeren van een verhuurdervergunning mogelijk
Geef gemeenten de mogelijkheid om malafide verhuursituaties te voorkomen door een verhuurdervergunning 
verplicht te stellen in wijken of kernen waar de leefbaarheid onder druk staat. 
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5 Toekomstbestendige 
woningbouw realiseren

5.1 De nieuw te bouwen woningen zijn toekomstbestendig
Dat wil zeggen zoveel mogelijk:
a. Klimaatbestendig
b. Energieneutraal of energieleverend
c. Voorzien van CO2-neutrale verwarming en verkoeling (dus aardgasvrij, met gebruik van verschillende tech-

nieken, zoals aqua- en geothermie)
d. Circulair gebouwd.

Gemeenten hebben behoefte aan de mogelijkheid om met het oog op duurzaamheid nieuwe technieken uit te 
proberen en snel te kunnen invoeren. Het duurt vaak (te) lang voordat het Bouwbesluit in de pas loopt met 
nieuwe technische mogelijkheden. Daarom moet het verbod in de Woningwet voor gemeenten om aanvul-
lende technische eisen aan nieuwbouw te stellen worden opgeheven als het gaat om duurzaamheid.

5.2 Nieuwe bouwlocaties zijn klimaatbestendig
Klimaatbestendige nieuwbouw op het gebied van wateroverlast, hittestress en droogte begint bij toekomstbe-
stendige nieuwbouwlocaties. Deze worden daarom door de gemeenten, de provincies en de waterschappen 
voortaan in goed onderling overleg bepaald zodat onnodige overlast en kosten worden voorkomen. Hierbij 
wordt aangesloten bij het proces van het Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie (stresstesten, risicodialogen, 
uitvoeringsagenda).

5.3 Naar een toekomstbestendige bestaande bouw: klimaatbestendig en energiezuinig
Knelpunten ten aanzien van toekomstbestendig bouwen doen zich vooral voor in de bestaande bouw. Hierbij 
liggen er kansen door een koppeling te maken met de uitwerking van het Klimaatakkoord voor de gebouwde 
omgeving. Hierbij ontwikkelen gemeenten een op een Transitievisie warmte gebaseerde wijkgerichte aanpak 
waarbij synergie gevonden kan worden tussen de verschillende duurzaamheidsthema’s. In een pilot van UvW/
Stowa in Amersfoort is bijvoorbeeld de synergie tussen aquathermie en klimaatadaptieve maatregelen op wij-
kniveau aangetoond. Bij de proeftuinen aardgasvrije wijken is klimaatadaptatie een belangrijk item. 

5.4 Naar een toekomstbestendige bestaande bouw: andere kwaliteitsverbeteringen
Er zijn ook andere opgaven, zoals funderingsherstel, bodemdaling, asbestverwijdering, vervanging van loden 
leidingen. Of woontechnische verbeteringen, wegwerken van achterstallig onderhoud, veiligheidsmaatregelen 
en herstel van architectonische waarden. Ga niet uit van een gesegmenteerde benadering.

5.5 Ondersteun gemeenten bij het tegengaan van verloedering en ongewenste leegstand
De VNG heeft recent een handreiking over het tegengaan van verloedering en leegstand geactualiseerd. Deze 
bevat een nieuwe modelleegstandverordening. Uit het onderzoek volgt een aantal adviezen voor verbeterin-
gen in de Leegstandwet. De handreiking gaat alleen zijdelings in op leegstand van woningen en vrijkomende 
agrarische bebouwing. In 2021 willen we hem hierop aanvullen. 
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5.6 Bevorder menging van bewoners en functies op wijkniveau
Eenzijdige en monofunctionele wijken zijn soms een verklaring voor maatschappelijke problemen. Bij het ont-
werp van een nieuwe wijk, herstructurering van een bestaande wijk of transformatie, is het mogelijk om de een-
zijdigheid te doorbreken door te bouwen voor andere doelgroepen of door het toevoegen of behouden van 
nieuwe functies.

5.7 Aanpak van verouderde vakantieparken
Permanente bewoning op vakantieparken is niet de bedoeling, maar komt veel voor. In het bijzonder op verou-
derde parken. Soms heeft transformatie naar een gebied voor permanente bewoning de voorkeur. De VNG 
pleit voor gemeentelijke beleidsvrijheid en een passend instrumentarium, zowel wanneer wordt gekozen van 
handhaving als recreatiepark, als wanneer gekozen wordt voor legalisatie van permanent wonen. 



13 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

6 Wonen-zorg en andere 
doelgroepen

6.1 Toenemende behoefte aan woon-zorgcombinaties
Gemeenten maken een integraal beleid voor alle kwetsbare en bijzondere doelgroepen: ouderen, statushou-
ders, beschermd wonen en starters. Nieuwbouw en doorstroming uit bestaande woningen zijn nodig om meer 
aanbod voor deze specifieke doelgroepen te krijgen. Er zijn diverse strategische opgaven. De focus op de 
groeiende groep senioren neemt toe en krijgt landelijk aandacht via de Taskforce zorg en wonen. Echter kwets-
bare groepen van alle leeftijden maken steeds minder kans om zelfstandig te wonen met passende zorg of 
begeleiding. Het is voor het volgende kabinet van belang om “goed wonen voor iedereen” hoger te priorite-
ren. 
Het jaar 2021 kan worden gezien als een jaar waarin de basis wordt gelegd voor een gemeentelijke meerjarige 
aanpak waarin de VNG de afspraken met andere partijen verstevigt over de instroom, doorstroom en uitstroom. 
De volgende trends en uitdagingen zijn daarbij van belang:
• Ouderen blijven langer thuis wonen en dat betekent meer zorg en ondersteuning in de wijken, maar ook 

meer nieuwe betaalbare en aangepaste woonplekken en geclusterde woonvormen creëren. Acute com-
plexe zorgvragen en verhoogde druk op Wmo en WLZ diensten en producten zijn het gevolg en creëren 
een verhoogde vraag in het sociaal domein. 

• De volkshuisvesting is minder toegankelijk voor jongere en volwassene kwetsbare doelgroepen. 
• Het normaliseren, integraal wijkgericht en ketengericht werken naar zelfstandigheid betekent een stevige 

herijking voor de woonzorgopgaven die meerpartijen samenwerking eist en schotten moet doorbreken. 
• Nieuwe samenwerkingsverbanden en afspraken op gebiedsgericht niveau zijn nodig tussen wonen, zorg en 

welzijn en innovatie in de bouw en technologie die zorg aan huis vergemakkelijken.
• Voor woonvormen met zorg is het belangrijk dat deze zich nabij voorzieningen bevinden. Een actief 

gemeentelijk grondbeleid kan daarbij helpen.

6.2 Voorkom dakloosheid door spoedzoekers snel aan woonruimte te helpen
Er zijn mensen die met spoed (tijdelijk) een woning zoeken - maar géén urgentie krijgen voor een sociale huur-
woning en ook geen (lange) inschrijftijd hebben. De corporaties moeten zorgdragen voor een flexibel segment 
in de voorraad dat kan dienen als een tussentijds vangnet of voorlopige overstap op de woningmarkt. De 
woningen in het flexibele segment geven de spoedzoeker snel een dak boven het hoofd. De VNG gaat in de 
nieuwe modelhuisvesting aparte aandacht aan spoedzoekers besteden.

6.3 Huisvesting van arbeidsmigranten
Arbeidsmigranten die besluiten zich permanent of voor lange tijd te vestigen maken doorgaans gebruik van de 
bestaande woningvoorraad. De huisvesting van arbeidsmigranten, voor verblijf op korte en middellange ter-
mijn, vindt echter veelal buiten de bestaande voorraad plaats bijvoorbeeld in een aparte concentratie van 
wooneenheden specifiek voor arbeidsmigranten.
Gemeenten hebben regelruimte en flexibiliteit nodig om ook op plaatsen waar gezien de bestemming geen 
huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk is dit toch mogelijk te maken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de huis-
vesting op bedrijventerreinen en aan de randen van stedelijk gebied. Dit vraagt om maatwerk, waarbij kwalita-
tief goede huisvesting het uitgangspunt is.
Er is behoefte aan een goede registratie van arbeidsmigranten, mede om de ruimtevraag te kunnen bepalen.  
Er ligt ook een relatie met woonfraude. Er wordt misbruik gemaakt van arbeidsmigranten door het vragen van 
te hoge huren voor huisvesting van lage kwaliteit en er wordt misbruik gemaakt van de onwetendheid van de 
Nederlandse huurwetgeving. Handhaving door Rijk en gemeenten moet worden versterkt.
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Het is van belang dat gemeenten in regionaal verband, in samenspraak met bedrijven, afspraken kunnen maken 
over huisvesting van arbeidsmigranten. Deze opgave is niet vrijblijvend en vraagt om dialoog. Deze dialoog 
vormt de basis van regionale afwegingen op het gebied van ruimtelijk ordening, huisvesting, economie en 
arbeidsmarkt. Dit moet zich vertalen naar regionaal beleid voor het huisvesten en goed faciliteren van de beno-
digde arbeidsmigranten. 
De VNG vindt met de commissie Roemer dat er landelijk één keurmerk moet komen met een sluitende kwali-
teitscontrole voor de kwaliteit van de huisvesting van arbeidsmigranten. Het is wenselijk dat gemeenten dit 
keurmerk als randvoorwaarde stellen om een vergunning te verlenen die het mogelijk maakt om huisvesting 
aan arbeidsmigranten te verhuren.

6.4 Versterking van het gemeentelijk woonwagenbeleid
Begin 2021 komt de VNG-handreiking woonwagenbeleid uit. Deze bevat een werkwijze om te komen tot lokaal 
beleid voor woonwagens en standplaatsen. Ook wordt een aanvulling op de modelhuisvestingsverordening 
voor de toewijzing opgenomen. In 2021 gaan we regionale workshops organiseren. We overwegen om 
gemeenten te ondersteunen met een helpdesk. Ook zijn we aan het kijken of een monitor van woonwagenbe-
leid kan worden opgezet. Van het Rijk verwachten wij een actieve bijdrage, ook in financiële zin, bij de realisatie 
van het gemeentelijk woonwagenbeleid.
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