
Voorbereidingsmemo
Beeldvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 22 februari 2023

Betreft 
O Agendering 

O op initiatief van de agendacommissie (na afspraak in sessies)

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Strategische woningbouwprogrammering

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Hans Beringen (projectadviseur wonen), 06 29318670, hans.beringen@groningen.nl 
Marieke Eillert (bestuursadviseur weth Van Niejenhuis), 050 367 8718, marieke.eillert@groningen.nl 

Korte samenvatting:
In het voorjaar van 2022 deed toenmalig wethouder Van der Schaaf  de volgende toezeggingen, die 
vervolgens op de LTA terecht kwamen:

Wethouder van der Schaaf (Woonzorgvisie):
- Komt terug op de belemmeringen die er mogelijk weg te halen  zijn in het puntensysteem 

(woonruimteverdelingsmodel).
Wethouder van der Schaaf (Betaalbare woningbouw)
- Geeft aan met een instrumentarium te komen om de groepen die bezig zijn met 

wooncoöperaties te helpen.
- Geeft aan de voor- en nadelen van een woonruimteverdeelsysteem voor de middenhuur in 

beeld te brengen en komt hier voor de zomer op terug.

In de loop van 2022 blijkt er vertraging opgetreden te zijn, volgens de LTA ‘door 
capaciteitsproblemen en andere ontwikkelingen. In het najaar wordt een nieuw item opgevoerd op 
de LTA ‘Strategische woningbouwprogrammering’ en worden genoemde toezeggingen daaronder 
opgenomen. De wethouder kondigt daarover eerst een technische sessie aan. Ook de uitwerking van 
het initiatiefvoorstel 2500 betaalbare woningen en het rapport Twynstra en Gudde inzake het in het 
coalitieakkoord afgesproken eigen ontwikkelbedrijf worden hieraan gekoppeld. De sessie stond 
aanvankelijk gepland in januari, maar moest toen worden verschoven. In de tussentijd is er een 
agenderingsverzoek bij de agendacommissie binnengekomen van de PvdA en de SP inzake “Op peil 
houden van de betaalbare woningbouw in economisch onzekere tijden”. In overleg met de 
aanvragers heeft de agendacommissie dit verzoek aangehouden tot na sessie over strategische 
woningbouwprogrammering. Toegezegd is dat in de sessie ook kort aandacht gegeven zal worden 
aan deze problematiek.
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Wijze van behandeling 
Beeldvormend

Beeldvormende sessies zijn bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het 
genoemde onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later 
stadium. Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening,
stellen vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de 
mening van burgers of andere betrokkenen.

Tijdens deze beeldvormende sessie gaat het om ambtelijke informatie over het onderwerp 
Strategische woningbouwprogrammering

Programma in het kort:

1. Strategische woningbouwprogrammering

2. Ontwikkelingen Volkshuisvesting 

3. Instrumenten

Voorgeschiedenis / dossier
Bespreking discussienota https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-
Dag-agenda/2022/9-februari/10:30/Discussienota-Betaalbare-woningbouw-collegebrief-24-12-2021-
Huisvestingsverordening-2022-raadsvoorstel-12-1-2022 

Bespreking initiatiefvoorstel https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-
Dag-agenda/2022/22-juni/10:00/Initiatiefvoorstel-2500-betaalbare-woningen-extra-sociale-huur-
sociale-koop-PvdA-SP-PvdD-GL-14-3-2022 

Nadere informatie
n.v.t.
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