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Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 8 maart 2016 
 
Portefeuillehouder:   dhr. H. Berends 
Behandelend ambtenaar: dhr. F.A. Rozema 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 812 
E-mail adres:                f.rozema@tynaarlo.nl 
 
Bijlagen:     
-  Raadsbesluit.   
-  rapport “Extra onderzoek ter voorbereiding op de prestatieafspraken gemeente Tynaarlo”  
   (Companen, 16 februari 2016). 
-  ontwerp oplegnotitie Structuurvisie Wonen 2013, betreffende sociale volkshuisvesting Tynaarlo 
 
Onderwerp 
Ontwerp oplegnotitie Structuurvisie Wonen (betreft Sociale volkshuisvesting) 
 
Gevraagd besluit 
1. Kennisnemen van het rapport Extra onderzoek ter voorbereiding op de prestatieafspraken gemeente 

Tynaarlo (Companen, 16 februari 2016). 
2. Instemmen met de ontwerp oplegnotitie Structuurvisie Wonen 2013, betreffende sociale volkshuisvesting 

Tynaarlo en deze vrij te geven voor inspraak. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Juli 2015 is de herziening van Woningwet in werking getreden. Deze wetswijziging brengt een wijziging in rol en 
verantwoordelijkheden van gemeenten en corporaties binnen de sociale volkshuisvesting.  

 
Woningcorporaties keren terug naar hun kerntaak: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen 
aan mensen met een laag inkomen, of aan mensen die om andere redenen moeilijk passende huisvesting 
kunnen vinden. In het verlengde hiervan mogen ze specifiek omschreven maatschappelijk vastgoed en 
bepaalde diensten voor leefbaarheid als 'diensten van algemeen economisch belang' (daeb) verrichten.  
 
De gemeente moet onder de nieuwe wet door middel van haar volkshuisvestingsbeleid sturing gaan geven aan 
het beleid van corporaties. Woningcorporaties dragen in redelijkheid bij aan het gemeentelijke 
volkshuisvestingsbeleid. Eén en ander wordt uiteindelijk vastgelegd in de in 2016 nieuw te maken 
prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurderverenigingen.  

 
De Structuurvisie Wonen uit 2013 is momenteel nog voldoende actueel. Echter deze structuurvisie is op het 
onderdeel sociale volkshuisvesting te summier om op een goede manier invulling te kunnen geven aan de ons 
wettelijk toebedeelde rol. Daarom is deze oplegnotitie (cq. aanvulling) op de Structuurvisie Wonen opgesteld. 
Deze maakt na vaststelling onderdeel uit van de Structuurvisie Wonen 2013. Middels het vaststellen van deze 
notitie geeft de raad beleidsmatig richting aan de gemeentelijke koers ten aanzien van de sociale 
volkshuisvesting.  



 

Waarom komen we nu met dit voorstel? 
1. Woningcorporaties dragen bij aan het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid. De gemeente kan in 

haar woonvisie of volkshuisvestingsbeleid thema's benoemen waarop de woningcorporatie volgens 
haar dient te presteren. 
De thema’s in het volkshuisvestingsbeleid kunnen gaan over nieuwbouw van sociale huurwoningen, 
de gewenste ontwikkeling van de woningvoorraad (onder andere de verkoop en liberalisatie van 
bezit), de betaalbaarheid en bereikbaarheid van de woningvoorraad, de huisvesting van specifieke 
doelgroepen en de kwaliteit, duurzaamheid en levensloopbestendigheid van de woningvoorraad en de 
woonomgeving. 
De bijdrage die corporaties gaan leveren aan het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid wordt 
uiteindelijk vastgelegd in prestatieafspraken tussen gemeente, bewonersorganisatie en de 
woningcorporatie. Het maken van deze prestatieafspraken is een wettelijke bevoegdheid van het 
college van burgemeester en wethouders. Het onderhavige beleid is hiervoor uiteraard 
richtinggevend. 
 

2. De Structuurvisie Wonen uit 2013 is momenteel nog voldoende actueel. Echter deze structuurvisie is 
op het onderdeel sociale volkshuisvesting te summier om op een goede manier invulling te kunnen 
geven aan de ons wettelijk toebedeelde rol. 
Daarom is er een oplegnotitie (cq. aanvulling) op de structuurvisie Wonen opgesteld. Deze maakt na 
vaststelling onderdeel uit van de Structuurvisie Wonen 2013 en geeft richting en koers aan het 
gemeentelijke beleid ten aanzien van de sociale volkshuisvesting. 
 

3. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek van adviesbureau Companen zijn in de beleidsnotitie 
verwerkt, namelijk: 
• Tynaarlo in trek bij gezinnen met kinderen en kleine huishoudens in de leeftijd van 30-54 jaar 
• Doorzettende vergrijzing en ontgroening 
• Omslag huishoudensgroei na 2030, eerst stabilisatie huishoudensaantal, daarna krimp 
• Kernen vooral op zichzelf gericht, weinig uitwisseling tussen de kernen 
• Trek senioren naar voorzieningenkernen Eelde-Paterswolde, Vries en Zuidlaren 
• Sociale woningvoorraad op langere termijn kwantitatief op peil, kwalitatief een forse opgave qua 

duurzaamheid en levensloopbestendigheid. 
• Er is momenteel een extra opgave in het kader van de huisvesting van statushouders. Onbekend 

is hoelang de verhoogde instroom van asielzoekers aanhoud en in hoeverre dit op de langere 
termijn tot een structureel hogere vraag naar sociale huurwoningen zal leiden.  

 
4. De belangrijkste partners en actoren op het terrein van de sociale volkshuisvesting zijn bij de 

voorbereiding van deze oplegnotitie betrokken en hebben vooraf hun input hiervoor kunnen leveren. 
 

Wat ging er aan vooraf 
Wij hebben als eerste stap in het proces door het adviesbureau Companen onderzoek laten uitvoeren naar de 
staat van de sociale volkshuisvesting in de gemeente Tynaarlo. De eerste uitkomsten uit dit onderzoek zijn op 
17 november jl. tijdens een informatiebijeenkomst aan uw raad gepresenteerd. Bij dit voorstel treft u de 
definitieve rapportage Extra onderzoek ter voorbereiding op de prestatieafspraken gemeente Tynaarlo 
(Companen, 16 februari 2016). 
Al in de voorbereiding op de onderhavige oplegnotitie hebben wij de belangrijkste actoren uit het 
maatschappelijk veld bij het proces betrokken. Dit hebben wij gedaan door ambtelijk gesprekken te voeren cq. 
interviews te houden met deze stakeholders.  



 

Er zijn gesprekken gevoerd met de volgende partijen: 
- Stichting Eelder Woningbouw 
- Woonborg 
- Huurdersbelangenvereniging Eelde-Paterswolde 
- Algemene Huurdersvereniging Woon 
- WMO Adviesraad (waarbij tevens uitgenodigd/betrokken VN Panel, WMMMT, WSGT)  
- Adviescommissie Platteland en Kleine kernen 
- Lokale afdeling(en) ANBO 

Vervolgens is aan de hand van de uitkomsten van de gesprekken en de eerdere woningmarktonderzoeken door 
Companen een concept oplegnotitie opgesteld. Deze conceptnotitie is vervolgens informeel om advies aan 
dezelfde stakeholders voorgelegd. Aan de hand van hun advies en opmerkingen het concept op enkele 
onderdelen verbeterd en aangevuld. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Onze procedurele insteek is dat de notitie na opiniërend door uw raad te zijn besproken in het kader van de 
gemeentelijke inspraakprocedure gedurende vier weken ter inzage wordt gelegd. Na afloop van de 
inspraakprocedure kan een definitieve oplegnotitie sociale volkshuisvesting worden opgesteld. E.e.a. na 
afweging van eventuele inspraakreacties en met in achtneming van de opmerkingen uit uw raad.  
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Het opstellen van gemeentelijk beleid betreffende de sociale volkshuisvesting heeft ten doel sturing te geven 
aan het beleid van de corporaties. Tegelijkertijd is het ook de bedoeling om in 2016 gezamenlijk te komen tot 
prestatieafspraken. Overigens is het maken van prestatieafspraken een wettelijke bevoegdheid van het college 
van burgemeester en wethouders. 
 
Om als gemeente Tynaarlo op basis van het onderhavige volkshuisvestingsbeleid te komen tot een concrete 
woonagenda (cq. programma) is een samenwerking en afstemmingsproces overeengekomen met de andere 
gemeenten binnen het werkgebied van Woonborg (Aa & Hunze, Haren, Noordenveld en Tynaarlo). De 
gemeentelijke woonagenda zal komende maanden aan de hand van het onderhavige ontwerpbeleid worden 
bepaald. 
 
Het uiteindelijke doel is om in afstemming te komen tot een gezamenlijke uitvraag van deze 4 gemeenten.  
Deze uitvraag zal medio mei 2016 bij Woonborg wordt neergelegd.3 Woonborg zal wettelijk uiterlijk 1 juli 2016 
moeten reageren op deze vraag, door middel van haar bod. In de periode juli-september kan eventuele nadere 
afstemming en overleg plaatsvinden om uiteindelijk in het najaar te resulteren in concrete prestatieafspraken 
tussen gemeente, corporatie en huurdersvereniging. Dit proces komt overeen met zoals dit in de Woningwet 
2015 is voorgeschreven.  
 
Na afloop van de inspraakprocedure zal een definitieve oplegnotitie sociale volkshuisvesting worden opgesteld. 
E.e.a. na afweging van eventuele inspraakreacties en met in achtneming van de opmerkingen uit uw raad. 
In juni 2016 willen wij de definitieve versie van deze beleidsnotitie ter besluitvorming aan uw raad voorleggen. 
Wij zullen u dan tevens terugkoppelen aangaande de programmatische uitwerking van dit sociale 
volkshuisvestingsbeleid in een concrete woonagenda voor Tynaarlo.  
 



 

Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
De kosten worden gedekt uit het reguliere budget van het programma Volkshuisvesting en stedelijke 
vernieuwing. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
                           



 

Raadsbesluit nr. 7 
 
Betreft: 
 
Ontwerp oplegnotitie Structuurvisie Wonen (betreft Sociale volkshuisvesting) 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 8 maart 2016  
 
Overwegende   

- dat de gemeente onder de Woningwet 2015 wet door middel van haar volkshuisvestingsbeleid sturing 
kan geven aan het beleid van corporaties, doordat zij de corporaties om een redelijke bijdrage aan dit 
volkshuisvestelijke beleid kan vragen; 

- dat de Structuurvisie Wonen uit 2013 nog voldoende actueel is, echter dat deze structuurvisie op het 
onderdeel sociale volkshuisvesting te summier is om richting en koers te kunnen geven aan de 
ontwikkeling van de sociale volkshuisvesting in Tynaarlo; 

- dat hierom een oplegnotitie (cq. aanvulling) op de structuurvisie Wonen noodzakelijk is, om zo op een 
goede manier invulling te kunnen geven aan de ons wettelijk toebedeelde rol; 

- dat op verzoek van de gemeente nader onderzoek is gedaan door adviesbureau Companen naar de 
staat van de sociale volkshuisvesting in Tynaarlo, is getiteld “Extra onderzoek ter voorbereiding op de 
prestatieafspraken gemeente Tynaarlo” (Companen, 16 februari 2016); 

- dat tevens gesprekken hebben plaatsgevonden met de diverse actoren en adviescommissies 
werkzaam op het terrein van de (sociale) volkshuisvesting; 

- dat aan de hand van de uitkomsten van zowel het voornoemde onderzoek, als deze gesprekken de 
onderhavige  oplegnotitie (cq. aanvulling) op de structuurvisie Wonen is opgesteld.  
 

 
Gelet op artikel 42 van de Woningwet en de betreffende artikelen van de Gemeentewet 
 
 

B E S L U I T: 
 
 

1. Kennis te nemen van het rapport Extra onderzoek ter voorbereiding op de prestatieafspraken gemeente 
Tynaarlo (Companen, 16 februari 2016). 

2. In te stemmen met de ontwerp oplegnotitie Structuurvisie Wonen 2013, betreffende sociale 
volkshuisvesting Tynaarlo en deze vrij te geven voor inspraak. 

 
 
 Vries, 22 maart 2016 

 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

drs. M.J.F.J. Thijsen,     
 
 
 
 
 

voorzitter 
 
 
 

J.L. de Jong,             griffier 
 


