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1. Inleiding
Gorinchem is een stad met ambities. Als werk- en voorzieningenstad heeft zij een
belangrijke functie voor de omliggende Zuid-Hollandse, Gelderse en NoordBrabantse gemeenten. Daarnaast is Gorinchem een woonstad voor tal van huidige
inwoners en nieuwkomers van buiten de gemeente.
In haar woonvisie uit 2004 heeft de gemeente de gewenste ontwikkeling van het wonen
in de gemeente in beeld gebracht. De situatie op de woningmarkt is sindsdien fors van
kleur verschoten. De bomen leken jarenlang tot in de hemel te groeien, dat is zeker niet
meer het geval. Nieuwe regelgeving, gewijzigde hypotheekmogelijkheden en onzekerheden bij inwoners leiden tot nieuwe verhoudingen op de woningmarkt. Tegelijkertijd
vragen afnemende financiële mogelijkheden bij de gemeente en haar partners, waaronder Poort6 en Rivas, om scherpere keuzes: wat doen we nog wel, wat niet meer?
Het is dan ook tijd voor een nieuwe woonvisie: de woonagenda 2.0. Dit moet een
agenda opleveren voor de komende jaren, met de onderwerpen die opgepakt moeten
worden en het daarvoor beschikbare instrumentarium. De relaties tussen wonen-werken,
wonen-voorzieningen en wonen-welzijn-zorg behoeven hierbij de nodige aandacht.
Positie Gorinchem in de regio
Gorinchem heeft een regionale functie voor wonen, werken en voorzieningen. Hierdoor
hebben veel lokale vraagstukken een regionale component.
De woonaantrekkelijkheid van de gemeente wordt mede bepaald door de kracht van de
regionale economie. Specifiek voor de regio rond Gorinchem geldt dat de woonaantrekkelijkheid van de regio voor een belangrijk deel leunt op de werkgelegenheid en
voorzieningen in Gorinchem. De ontwikkelingen in de regio en Gorinchem kunnen
daarom niet los van elkaar gezien worden. In de regionale woonvisie vinden de
gemeenten hiertoe afstemming. In deze lokale woonagenda 2.0 positioneert Gorinchem
zich in dit regionale perspectief.
Instrumentarium / werkwijze voor actualiteit
De woonagenda 2.0 is niet het ‘beleidsdocument’ met beschrijvingen van wat is en wat
moet. Het is vooral kaderstellend met een opstelsom van acties, met bijbehorend
instrumentarium. De woonagenda biedt bovenal een uitvoeringsagenda: SMART voor de
eerste jaren (2 à 4 jaar), procesmatig voor de jaren erna. Daarmee is het een basis voor
prestatieafspraken en projectovereenkomsten.
Actualiteiten om rekening mee te houden
Allerhande ontwikkelingen in en om Gorinchem vragen om antwoorden.
• Woningbouwplannen stagneren doordat de consument minder snel tot aankoop van
een woning overgaat. Grondopbrengsten zijn lager en komen later, waardoor
exploitaties onder druk komen te staan. Tegelijkertijd blijkt het mede hierdoor moeilijk
om de consument goed te bedienen. De kunst is om juist in deze markt goed aan te
sluiten bij wat die consument wil.
• De gemeente heeft te maken met forse bezuinigingen. Zij zal minder taken zelf
kunnen uitvoeren. Hierdoor zullen ook hoge ambities naar een realistisch niveau bijgeschroefd moeten worden.
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En niet alleen de gemeente heeft hiermee te maken, maar ook Poort6 ziet haar
investeringsmogelijkheden verdampen door onder andere heffingen vanuit de
rijksoverheid. Ook hier zal in ambitieniveau een pas op de plaats gemaakt moeten
worden.
Vanuit het rijk (het regeerakkoord) zijn allerhande aanpassingen in het huurbeleid
voorgesteld. De introductie van de € 34.229-grens is al realiteit. Ook is er ruimte
gegeven voor extra huurverhoging voor inkomens tot €43.000 en boven €43.000 in
het sociale huursegment.
Ook voor kopers veranderen de financieringsmogelijkheden door hypotheekmaatregelen, beperking en gedeeltelijke afbouw hypotheekrenteaftrek. Door deze maatregelen komen vraag-aanbodverhoudingen anders te liggen, en zal (zeker op de
korte termijn) doorstroming nauwelijks aan de orde zijn.
Op het terrein van wonen met welzijn en zorg is onder meer de Kanteling (Wmo) van
betekenis voor het (langer) zelfstandig wonen van mensen met een zorgvraag.
Volgens de gedachte van de Kanteling zoekt de gemeente naar de eigen kracht van
inwoners: wat kunnen zij zelf doen of zelf organiseren? De gemeente heeft dit
uitgewerkt in de nota ‘Meedoen’. Daarnaast worden vanaf 2013 belangrijke stappen
gezet in de scheiding van wonen en zorg. Mensen met een lichtere zorgbehoefte
krijgen niet langer een indicatie en AWBZ-financiering voor verblijf in een
zorgcentrum. Zij zullen daardoor in de thuissituatie de noodzakelijke ondersteuning
moeten krijgen.

Raadsopdracht Wonen
Met deze woonagenda 2.0 wordt invulling gegeven aan de raadsopdracht Wonen. Deze
raadsopdracht is uitgewerkt in een startnotitie uit april 2011. De startnotitie geeft de
volgende richtingen mee voor de woonagenda 2.0:
• Aandacht voor de afvlakkende groei van de bevolking: recente prognoses laten zien
dat de bevolking minder snel groeit dan in het verleden, en in sommige gemeenten in
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zelfs krimpt. Dit laatste is in Gorinchem (nog) niet
het geval.
Ondertussen blijkt los daarvan dat ook in Gorinchem het aantal gebouwde woningen
achterblijft bij eerdere ambities. Deze onzekerheden zijn in scenario’s uitgewerkt.
• Staatssteun woningcorporaties: in 2009 is de doelgroep van corporaties strikt
afgebakend. Gevolg is dat de toewijzing van sociale huurwoningen aan (lage)
middeninkomens nog maar beperkt mogelijk is. In de woonagenda moet er dan ook
aandacht zijn voor die ‘secundaire’ doelgroep van (lage) middeninkomens.
• Regionale samenwerking: in regionaal verband (Alblasserwaard-Vijfheerenlanden)
wordt samengewerkt voor kwantitatieve en kwalitatieve afstemming van woningbouw.
Dit moet uitmonden in een regionale woonvisie. Afstemming met regionale
ontwikkelingen is daarom gewenst.
Verder zijn in de raadsopdracht de volgende uitgangspunten vanuit vigerend beleid
geformuleerd:
• Iedereen in Gorinchem moet kunnen wonen waar men wil en wooncarrière kunnen
maken binnen de stadsdelen, door gespreid en gevarieerd aanbod.
• Gorinchem kent een open woningmarkt.
• Woningen worden zo veel mogelijk aanpasbaar / toegankelijk gebouwd (NEN1814).
• Woningen worden zo veel mogelijk duurzaam gebouwd (GPR-gebouw).
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• In kaart brengen woonmilieus.
Deze punten waren input voor het proces om te komen tot de woonagenda 2.0.
Echter, sinds 2011 is er veel gebeurd in de samenleving, regelgeving en de economie.
Hierdoor is bijvoorbeeld de focus ook meer op de bestaande woningvoorraad komen te
liggen. In het vervolg is weergegeven hoe het proces is vormgegeven en wat hiervan de
resultaten waren.
Totstandkoming woonagenda 2.0
De stuurgroep stedelijke vernieuwing (Gemeente, Poort6 en Rivas) heeft opdracht
gegeven aan adviesbureau Companen voor het uitvoeren van een breed
woningbehoefteonderzoek en de begeleiding bij de woonagenda 2.0. Het
woningbehoefteonderzoek is in het voorjaar 2012 uitgevoerd, onder andere via een
enquête onder 1.500 inwoners (jong en oud).
Na afronding van dit onderzoek is gestart met de ontwikkeling van een visie op wonen in
Gorinchem. Centraal in dit proces stonden drie panels met primaire lokale partners
(belangengroepen, klankbordgroepen, Poort6, Rivas, andere zorg- en welzijnsaanbieders), secondaire partners (makelaars, ontwikkelaars, regio, buurgemeenten) en
gemeenteraadsleden. Uit deze panels kwamen de volgende resultaten:
• De primaire partners hadden vooral veel aandacht voor doelgroepen als ouderen,
starters en lage inkomensgroepen. Hoe kunnen we zorgen voor kwalitatief goed
aanbod voor deze groepen in verschillende buurten? Hoe borgen we de leefbaarheid
in de toekomst?
• In de bijeenkomst met secundaire partners lag het accent op een goede afstemming
in het aanbod. Hoe zorgen we ervoor dat nieuwbouw niet concurreert met het
bestaande aanbod en mogelijkheden in de regio? Wat is het effect van ingrepen in de
bestaande woningvoorraad? Hoe spreiden we accommodaties voor welzijn en zorg?
• De raadsleden hebben gesproken over de gewenste opbouw van de woningvoorraad, de (on)wenselijkheid van scheefheid, de kracht van Gorinchem en van de
buurten. Keuzes in de vorige woonvisie ten aanzien van spiegelbeeldig bouwen zijn
ter discussie gesteld. Ook is veel aandacht gevraagd voor reële betaalbaarheid van
het wonen. De beïnvloedingsruimte van de gemeente moet hierbij niet overschat
worden.
Vervolgens is samen met een projectgroep (gemeente, Poort6 en Rivas) uitwerking
gegeven aan de woonagenda. Deze uitwerking is aangestuurd door de stuurgroep
stedelijke vernieuwing. De gemeenteraad stelt uiteindelijk de visie vast. Onze partners
voelen zich verbonden met deze visie. Voor hen is dit de basis bij de uitvoering van
activiteiten rond woningvoorraad, zorg en leefbaarheid.
Leeswijzer
In het vervolg gaan we eerst in op de Rode Draad voor de woonagenda 2.0. Wat is de
hoofdlijn van de koers die gevolgd wordt. Omdat de uitvoering centraal staat, geven we
vervolgens in hoofdstuk 3 weer hoe we in samenwerking die uitvoering handen en voeten
willen geven. Vervolgens werken we de rode draad uit in de hoofdstukken 4 tot en met 6
naar beleidsvoornemens, met daarbij vooral inzicht in nieuw beleid.
In hoofdstuk 7 mondt dit uit in een uitvoeringsprogramma. Dit programma gaat in op de
inzet van instrumenten door partijen om de beleidsvoornemens te realiseren.
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2. Rode draad Woonagenda 2.0
Wat is de agenda om het wonen in Gorinchem nog aangenamer te maken? De
koers die de gemeente hiervoor samen met haar partners wil varen, is samengevat
in de Rode Draad. Deze rode draad geeft aan op welke onderwerpen de
woonagenda ingaat en wat daarin de ambities zijn. De gemeente onderbouwt dit
waar nodig (vanuit het woningbehoefteonderzoek) om de ambities te
concretiseren. In latere hoofdstukken vertalen we deze richtingen naar
agendapunten (SMART geformuleerd). De woonagenda kent de volgende pijlers:
1. Versterken centrumfunctie van
Gorinchem in de regio
2. Leefbare karakteristieke buurten
3. Een geschikte stad voor iedereen

2.1.

Versterken
centrumfunctie van
Gorinchem in de regio

Gorinchem heeft een belangrijke
regionale centrumfunctie. De stad is
herkenbaar
als
centrum
voor
werkgelegenheid,
stedelijke
voorzieningen en cultuur. Met de
historisch-strategische ligging bij het
samenkomen van Maas, Waal en Linge
in de Merwede, vervult de stad haar
centrumrol voor delen van NoordBrabant (Land van Heusden en Altena),
het
westen
van
het
Gelderse
rivierengebied
en
AlblasserwaardVijfheerenlanden.
Gorinchem heeft deze centrumpositie de afgelopen jaren weten te versterken. De
werkgelegenheid heeft zich sinds begin jaren ’90 verder geconcentreerd in de stad. Ook
biedt Gorinchem woonmilieus voor meer stedelijke leefstijlen, voor wie in de regio rondom
Gorinchem weinig passend aanbod is. Hierbij gaat het dus nadrukkelijk om een ruimere
regio dan de bestuurlijke regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Uit een analyse van
kwaliteiten van Gorinchem blijkt dat de gemeente de kwaliteiten heeft van een 100.000+
gemeente (voorzieningen, werkgelegenheid, woonmilieus, uitstraling). Keerzijde is dat zij
ook de lasten draagt van een 100.000+ gemeente.
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Woonaantrekkelijkheid van Gorinchem in perspectief
Gorinchem beter dan regiogemeenten

Regiogemeenten beter

Gorinchem beter dan
vergelijkbare gemeenten

Kansrijke kwaliteit Gorinchem
•
Historische binnenstad
•
Kinderpakket (basisonderwijs,
KDV / BSO)
•
Jongerenpakket (middelbaar
onderwijs)

Kansrijke kwaliteit regio
•
Natuur, rust en ruimte

Vergelijkbare centrumgemeenten beter

Kwetsbare kwaliteit regio
•
Cultuur
•
Recreatie
•
Sport en fitness

Kwetsbare kwaliteit Gorinchem
•
Overlast
•
Verkeersveiligheid

Bron: Bureau Louter.

De gemeente wil deze regionale functie versterken: zeker ook in de woonfunctie van de
gemeente. De gemeente pakt dit op vanuit een tweetal invalshoeken.
• Kenmerkend voor de woonaantrekkelijkheid van Gorinchem binnen de regio is in de
eerste plaats haar historische binnenstad. Een fraaie vesting met binnen de wallen
een centrumstedelijk woonmilieu dat uniek is voor de regio. Er is sprake van een
levendig centrum met tal van functies voor inwoners van de binnenstad, van de
buurten van Gorinchem en de regio.
• De centrumfunctie komt ook terug in een onderscheidend woonmilieu dat Gorinchem
biedt.
Gorinchem
biedt
Aantal woon-werkbewegingen vanuit en naar Gorinchem
huisvesting aan leefstijlen
die elders in de regio
beperkter aanwezig zijn.
Daarbij
biedt
zij
ook
bedrijven een aantrekkelijk
vestigingsklimaat.
Onderdeel
van
dit
vestigingsklimaat is ook een
Score
palet aan woonaanbod voor
(potentiële)
werknemers;
1500 of meer
voor lage-, midden- en
1000 tot 1500
600 tot 1000
hogere
inkomensgroepen
300 tot 600
minder dan 300
en arbeidsmigranten (zie
Gorinchem
ook “een geschikte stad
Bron: bureau Louter
voor iedereen”).

2.2.

Leefbare karakteristieke buurten

De stad wordt gevormd door de verscheidenheid van haar buurten. De Gorcumse
buurten onderscheiden zich van elkaar. Lingewijk, Haarwijk en Gildenwijk kenmerken
zich door ouder woningbezit met relatief veel sociale woningbouw. De bevolking is
doorgaans wat minder draagkrachtig en in enkele buurten wonen relatief meer inwoners
met een allochtone achtergrond. De oostelijke buurten tellen juist meer koopwoningen.
Het inkomensniveau ligt hier hoger, net als het aandeel gezinnen met kinderen.
In de vorige woonvisie is gezocht naar meer spreiding van huur en koop over de stad
(spiegelbeeldig ontwikkelen). Ook de komende jaren zet de gemeente hierop in, zij het
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met enige nuance. Enerzijds omdat de beïnvloedingsmogelijkheden hiervoor beperkt zijn,
anderzijds omdat het profiel van de buurten juist bijdraagt aan het zich thuis voelen van
bewoners. Verschillen in percentages sociaal, ontgroening en vergrijzing, functie voor
starters op de woningmarkt geven een buurt juist een specifieke positie in de lokale en
regionale woningmarkt. Waar mogelijkheden zich voordoen ondersteunt de gemeente in
de westelijke wijken bij voorrang de omzetting van huur naar koop (door verkoop of
sloop-nieuwbouw), terwijl in de oostelijke wijken juist toevoegingen van huurwoningen
worden ondersteund.
Uitgaande van de verschillen tussen buurten, zijn er universele waarden rond
leefbaarheid die voor alle buurten gelden. Het gaat dan om goede toegankelijke
woningen in een woonomgeving die schoon, heel en veilig is.
• De inzet is gericht op een stad waar buurten schoon, heel, veilig en volledig zijn. De
gemeente en Poort6 zullen beide vanuit hun beperkte (financiële) mogelijkheden
keuzes moeten maken voor buurten waar ingrijpen het meest urgent is.
Tabel 2.1: Voorkeur omgevingskenmerken
Levendige woonomgeving (buurt)

28%

21%

51%

Rustige woonomgeving (buurt)

Wonen aan de straat

32%

36%

32%

Wonen in een hofje

Wonen in het centrum

24%

21%

55%

Wonen in een wijk

Hoge bebouwingsdichtheden

5%

19%

76%

Veel lucht en ruimte in de buurt

Steegjes en pleintjes

31%

37%

32%

Brede, rechte straten

Traditionele architectuur

35%

45%

20%

Moderne architectuur

Voorzieningen om de hoek

74%

20%

7%

Voorzieningen buiten de wijk

Auto’s in de straat

39%

34%

27%

Autoluwe wijk

Parkeren aan de straat

27%

31%

43%

Parkeren in eigen garage / op eigen erf

Openbaar groen

30%

20%

51%

Eigen tuin

Drukte / gezelligheid

23%

31%

47%

Rust / privacy

Wonen met leeftijdgenoten

21%

28%

51%

Gemengd wonen met jong en oud

Wonen met mensen uit verschillende culturen

19%

41%

40%

Wonen met mensen uit dezelfde cultuur

Bron: Enquête Companen.

•

Bij leefbare karakteristieke buurten hoort ook een kwalitatief goed, eigentijds en
duurzaam woningbezit. De gemeente besteedt met eigenaar-bewoners en Poort6
aandacht aan een toekomstbestendige en duurzame woningvoorraad. Essentieel is
dat bewoners hierover worden geïnformeerd en in mee worden genomen.

2.3.

Een geschikte stad voor iedereen

Gorinchem wil als stad mensen in verschillende levensfases en inkomensniveaus
passend woonaanbod bieden. De gemeente wil er aan bijdragen dat er voldoende en
juiste woningen beschikbaar zijn. De gemeente voert dit niet uit, maar zorgt wel voor
afstemming tussen uitvoerende partijen als corporatie en projectontwikkelaars.
Belangrijke trends waar de ontwikkeling van het woningaanbod op moet inspelen, komen
voort uit de verwachte bevolkingsontwikkeling met een voortgaande vergrijzing:
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Figuur 2.1: Bevolkingsprognose (Trend) naar leeftijd, 2010 - 2030
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2010

tot 15 jaar

2015

15 tot 35 jaar

2020

35 tot 55 jaar

2025

55 tot 75 jaar

2030

75 jaar eo

Bron: Companen.

Het grootste deel van de toekomstige woningvoorraad van Gorinchem bestaat nu al.
Nieuwbouw is slechts een klein deel van het woningaanbod dat beschikbaar komt. Toch
is het wel een belangrijk deel, omdat die zorgt voor de noodzakelijke vernieuwing en
kwaliteitstoevoeging. De nieuwbouw staat momenteel in aantallen onder druk, doordat
mensen de aankoop van een huis uitstellen. De groei voor de komende jaren is onzeker.
Op basis van de huidige inzichten is volgens het lokale woningbehoefteonderzoek een
80-tal woningen per jaar haalbaar. Als de woningmarkt weer aantrekt kan dit uitkomen op
130 woningen per jaar (het minst gunstige scenario in de startnotitie). Deze bandbreedte
is voor de gemeente uitgangspunt bij de programmering van woningbouw.
Naast aantallen is de samenstelling van de nieuwbouw minstens zo belangrijk. Nieuwbouw is in een ideale situatie aanvullend op de bestaande woningvoorraad. Waar is
vraag naar en wat wordt in de bestaande woningvoorraad nu onvoldoende aangeboden?
• De gemeente Gorinchem pakt de verantwoordelijkheid op om het aanbod kwalitatief
af te stemmen op een aantal specifieke groepen, zoals starters op de woningmarkt,
gezinnen met kinderen en senioren (verschillende leefstijlen en verschillende
inkomensposities, laag / midden / hoog). Voor starters is er wel passend aanbod
(goedkopere koopflats), maar dat komt onvoldoende beschikbaar doordat de
doorstroming beperkt is. De gemeente wil de doorstroming van gezinnen met
kinderen en senioren in Gorinchem ondersteunen. Traditioneel zetten we daarbij in
op het hogere marktsegment. De huidige woningmarktcrisis leert dat dit niet meer
werkt. Om doorstroming op gang te brengen, moeten we samen met marktpartijen
heel nauwgezet de vraag van potentiële doorstromers leren kennen. Ook via herijking
van het regionale woonruimteverdeelsysteem kan regionale doorstroming bevorderd
worden. Voor koopstarters (met een inkomen tot €43.000) die een grondgebonden
koopwoning wensen, is er een beperkt aanbod. Verkoop van sociale huurwoningen
en beperkte nieuwbouw kan bijdragen aan extra aanbod in dit segment.
• De opdracht voor de gemeente is om mensen te helpen die een steun in de rug nodig
hebben. Enerzijds omdat zij zelf (financieel / maatschappelijk) niet in staat zijn een
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•

passend aanbod te vinden, anderzijds omdat ook aanbod ontbreekt. De formele
primaire zorg van Poort6 en de gemeente ligt bij de inkomensdoelgroep, zoals
afgebakend in de Herzieningswet (grens ligt per 1 januari 2013 op € 34.229).
Tegelijkertijd is een ruimere groep niet in staat om een woning te kopen. In
Gorinchem zijn voor gezinnen met kinderen koopwoningen beschikbaar vanaf circa
€ 175.000, voor kleine huishoudens vanaf circa € 125.000. Deze koopprijsgrenzen
passen bij middeninkomens van rond € 43.000. De gemeente en Poort6
beschouwen de groep tot €34.229 als de primaire doelgroep. Nu nog verhuurt Poort6
ook een substantieel deel van haar woningen aan hogere inkomens. Door wettelijke
beperkingen is dit in de toekomst niet meer op dezelfde wijze mogelijk. Om te
voorkomen dat de groep tussen € 34.229 en € 43.000 tussen de wal en het schip
valt, beschouwt de gemeente deze inkomens als de secundaire doelgroep. Onder
andere samen met Poort6 wil de gemeente werken aan nieuwe woonarrangementen
voor deze groep. Dit is niet van vandaag op morgen geregeld en vergt derhalve een
zorgvuldige overgangsstrategie die de gemeente samen met Poort6 vorm geeft.
Voor oudere inwoners biedt Gorinchem een passende woning en woonomgeving. Zij
besteedt met Rivas en Poort6 extra aandacht aan mensen die afhankelijk zijn van
bereikbaarheid van voorzieningen en aangepaste woningen. Daarom werkt de
gemeente samen met Rivas, Poort6 en welzijnsorganisaties aan een goede
bereikbaarheid van wonen, welzijn en zorg in de gehele stad. Voor haaldiensten
(waar nabijheid belangrijk is, zoals ontmoeting) ligt het accent de komende jaren
vooral op Gorinchem-Oost, waar nu weinig van dergelijke voorzieningen aanwezig
zijn.

Via een organische gebiedsontwikkeling, binnen heldere volkshuisvestelijke kaders, werkt
de gemeente het woningbouwbeleid voor de doelgroepen verder uit. Dit is geen
traditionele werkwijze met een blauwdruk hoe de toekomst er uit moet zien, maar een
aanpak die via kleinschalige initiatieven (ook bij grotere ontwikkelingen) steeds de markt
volgt, om uiteindelijk via een optelsom van gedifferentieerde plannen te komen tot
volkshuisvestelijke prestaties. Samenwerking met marktpartijen is bij deze ‘organische’
aanpak onontbeerlijk.
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3. Uitvoering door samenwerking
Om de geschetste ambities binnen gestelde kaders waar te maken, is het
noodzakelijk samen te werken in een proces dat ruimte biedt voor aanpassing als
gevolg van veranderende omstandigheden. De huidige sociaal-economische
ontwikkelingen, de situatie op de woningmarkt en de uitwerking van regelgeving
leiden tot onzekerheden en geven nu nog onvoldoende inzicht in de risico’s voor
de samenwerkingspartijen. Tegelijk biedt de crisis ook kansen om de gewenste
veranderingen in “het wonen in Gorinchem” door te voeren. Dit betekent dat de
gemeente Gorinchem, Poort6 en Rivas voor een belangrijke opgave staan. Hoe
deze exact vorm zal krijgen, verandert in de tijd. Dit vraagt om flexibiliteit,
monitoren en meer dan alleen een intentie om samen te werken.
Organiseren van flexibiliteit
De huidige onzekerheden maakt planvorming complex en risicovol. De realiteit van
vandaag zal over een jaar anders liggen. Dit is voor de gemeente Gorinchem geen reden
om stil te gaan zitten. Essentieel is om te leren omgaan met onzekerheden en risico’s. De
voorgenomen uitvoering van deze woonagenda staat dan ook niet in beton gegoten,
maar geeft wel de belangrijkste richtingen aan. Flexibiliteit is nodig om steeds een bij de
omstandigheden passend antwoord te vinden om doelen te bereiken.
Intermezzo: de onzekerheden van de nieuwe realiteit
In dit intermezzo geven we een overzicht van de belangrijkste onzekerheden in de economie en op
de woningmarkt. Maar ook ten aanzien van de inzet van de gemeente, Poort6 en Rivas voor deze
woonagenda.
Onzekerheden in de economie
•
Economische- en inkomensontwikkeling: Dominant in de huidige maatschappelijke
ontwikkeling is de recessie. Waar eerst de economische crisis tijdelijk van aard leek te zijn,
blijkt deze nu langduriger van aard. Voorspellingen over het einde van de crisis blijken keer op
keer te optimistisch. Signalen wijzen erop dat veranderingen als gevolg van de crisis
structureel zijn, al is nu nog niet aan te geven om welke veranderingen dat gaat. Voor
Gorinchem is de economische ontwikkeling een context waarbinnen gewerkt wordt, en die is
niet beïnvloedbaar.
•
Consumentenvertrouwen: In deze context specifiek ten aanzien van de koopwoningmarkt. In
het verleden functioneerde de koopwoningmarkt op basis van (schijnbare) zekerheden ten
aanzien van waardestijging van vastgoed. Door beperking van hypotheekmogelijkheden,
onzekerheid over beleid, stagnatie in prijsontwikkeling blijkt die zekerheid ineens minder
vaststaand. De woonconsument mijdt hierdoor speculatie- en risicogedrag. Mensen blijven
langer in de huidige woning zitten, stromen niet door en zetten zeker geen grote
kwaliteitsstappen. Dit geldt overigens voor huurders en kopers. De gemeente heeft zeer
beperkt invloed op het consumentenvertrouwen. Door in te zetten op woningbouwplannen die
niet concurreren met bestaand woningaanbod en door zekerheden te bieden bij verkoop van
woningen (garantstellingen) kan de gemeente de consument een zetje in de rug geven.
Onzekerheden over het functioneren woningmarkt en betaalbaarheid van het wonen
•
Doorstroming: Een belangrijk uitgangspunt in het nationaal volkshuisvestingsbeleid is het
bevorderen van doorstroming. Momenteel stagneert de doorstroming tussen de huur- en
koopsector door strengere hypotheekregels, gematigd huurbeleid (met in 2013 voorzichtig
meer ruimte voor huurverhoging), en het ontbreken van een kwalitatief segment tussen huuren koopsector in. Terwijl huurverhoging (liberalisatie) en striktere inkomenseisen (90%
toewijzing) juist leiden tot stagnatie van doorstroming in de huursector. Ook zien we dat de

- 12 -

•

•

marktdruk stap voor stap terugloopt. Bouwen is steeds meer een kwestie van kwalitatief
aanvullen en minder een kwestie van kwantitatieve noodzaak. Tot slot heeft de vergrijzing van
de bevolking een effect, doordat oudere huishoudens minder verhuizen. Dit zijn allemaal
ontwikkelingen waardoor de dynamiek op de woningmarkt eerder afneemt dan toeneemt.
Hierdoor blijven mensen langer in hun woning wonen. Onzeker is of in betere economische
tijden de doorstroming weer op gang komt, en of doorstroming nog een (beïnvloedbare)
beleidswens is.
Scheefheid en woonlasten: Door economische onzekerheid, toenemende werkloosheid en
stijgende eigen bijdragen krijgen bewoners te maken met (het risico van) relatief hogere
woonlasten ten opzichte van het inkomen. Verhuizing naar een duurdere woning is dan niet
logisch (noch bij huurders noch bij woningeigenaren), ook niet bij scheefwoners. In deze
onzekere tijden is bestrijden van scheefheid in de sociale huursector nog eens extra complex.
Het vraagt aanvullende maatregelen vanuit rijksoverheid. De inkomensafhankelijke
huurverhoging is een voorzichtige stap om bij hogere inkomens een reëler huurniveau te
vragen (en mogelijk ook te pushen om door te stromen). Of die maatregel voldoende krachtig
is om scheefheid in de sociale huursector te bestrijden, is onduidelijk. En of aanvullende
krachtiger maatregelen genomen worden, is onzeker en niet beïnvloedbaar.
Stijgende energieprijzen: Op dit moment stijgen energieprijzen nog voorzichtig. Van
verschillende kanten wordt een energieschaarste voorspeld, met als gevolg ‘energiearmoede’.
De verhouding tussen huur- en hypotheeklasten enerzijds en energielasten anderzijds zal
verschuiven. Dit is niet beïnvloedbaar. Het belang van energiebesparing en alternatieve
vormen van energieopwekking stijgt hierdoor. Dit is wel beïnvloedbaar.

Onzekerheden bij de actoren
•
De gemeente is geconfronteerd met bezuinigingen op het Gemeentefonds. Tegelijkertijd krijgt
zij vanuit het rijk nieuwe taken toebedeeld, met een beperkt extra budget (efficiencykorting).
Centraal hierin staan de transities in de jeugdzorg, AWBZ en Wet Werken naar Vermogen.
Deze transities leggen extra taken bij de gemeente neer, hetgeen ook nieuwe competenties
vraagt. De gemeente zal deze taken niet zelf hoeven uitvoeren, maar zij moet die taken wel
initiëren en faciliteren. Hier gaat momenteel veel aandacht naar uit. Daarnaast verandert de
gemeentelijke rol in de ruimtelijke ordening en het wonen. Grondexploitaties zijn geen cashcow meer, waardoor de financiële ruimte om ruimtelijke ontwikkelingen vlot te trekken afneemt.
De samenleving verwacht ondertussen wel dat de gemeente sturing geeft aan het proces van
gebiedsontwikkeling. Dit zal echter vanuit andere (financiële) kaders ingezet worden. Een meer
faciliterende rol is gewenst. Deze herbezinning op de gemeentelijke rol vormt mede een basis
voor deze woonagenda. Tot slot speelt de regionalisering van taken een belangrijke rol, mede
onder invloed van overheveling van rijkstaken en de discussie over 100.000+gemeente. Dit
leidt tot een heroriëntatie op het type gemeente dat Gorinchem wil zijn en welke wijze van
samenwerking daar bij past. In regionaal verband zijn hierover afspraken gemaakt over
intensivering van de samenwerking rond de Regionale Sociale Dienst, reinigingsdienst
Waardlanden en de Avelingengroep. Ook rond de drie decentralisaties werken de zes
gemeenten samen. Los daarvan onderzoeken de gemeenten de gewenste bestuurlijke schaal.
•
De positionering en taakopvatting van corporaties wijzigt; dus ook bij Poort6. Door strakkere
wettelijke (Herzieningswet) en financiële (Heffingen) kaders, moeten prioriteiten heroverwogen
worden. Veel wetgeving zit in de pen, maar moet nog uitgewerkt worden. Dit leidt tot
onzekerheid en een striktere noodzaak van een goed risicomanagement. Wat doe je nog wel?
Hoe zorg je er binnen deze kaders voor dat huurders een goede betaalbare woning geboden
wordt? Maar ook: hoe zorg je samen met andere partijen en organisaties dat de wijken en
buurten leefbaar blijven? Zeker is dat ook voor Poort6 de financiële ruimte beperkter wordt en
de taken scherper afgebakend gaan worden. Maar ook hier geldt dat de samenleving (nieuwe)
vragen bij Poort6 neerlegt: hoe gaan we om met middeninkomens, hoe zorgen we ervoor dat
er voldoende passende huisvesting is voor zelfstandig wonende zorgvragers in leefbare,
karakteristieke buurten? Door deze ontwikkelingen en vragen is Poort6 genoodzaakt zich op
haar taak te beraden, zodat zij duurzaam haar bijdrage kan leveren aan de volkshuisvesting in
Gorinchem. Dit vraagt om het maken van keuzes binnen gestelde kaders en mogelijkheden.
•
Tot slot hebben ook zorginstellingen (waaronder Rivas) te maken met veranderende
regelgeving. Enerzijds krijgen minder mensen een indicatie voor intramurale verpleging of
verzorging (extramuralisering van zorg). Dit betreft vooral de laag geïndiceerde zorg zoals die
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gegeven wordt in de verzorgingshuizen. Hierdoor neemt de eerste jaren het aantal intramurale
cliënten in de huidige zorgcentra af, maar zal tegelijkertijd de vraag naar zelfstandige
zorgwoningen stijgen. Wie gaat deze woningen realiseren of bestaande woningen aanpassen,
en hoe voorkomen we in deze woningen negatieve effecten als vereenzaming? Op lange
termijn groeit het aantal cliënten met hogere indicatie waarschijnlijk onder invloed van de
vergrijzing. Deze verandering leidt tot een vastgoedexploitatie waarbij rekening gehouden moet
worden met minder aanbod op korte termijn (en mogelijke leegstand) en aantrekkend aanbod
op lange termijn, maar dan wel voor zwaardere zorg. Anderzijds verandert de bekostiging van
het zorgvastgoed: niet meer door financiering van het vastgoed, maar door een aan de
cliëntgebonden huisvestingsvergoeding. Leegstand in zorgvastgoed is hierdoor kostbaar
geworden. Dit vraagt voor sommige locaties een versnelde uitvoering van de
vastgoedstrategie.

Organiseren van samenwerking
De onzekerheid over de taken, de risico’s en de beperking van investeringsvolume liggen
dus niet bij één partij. Nauwe niet vrijblijvende samenwerking is nodig om daarmee
steeds adequaat in te kunnen spelen op veranderingen. Tevens geeft dit synergievoordelen.
Hoe gaan we dit oppakken?
Hoe komen we nu tot de gewenste samenwerking? Uitgangspunt is een gemeenschappelijk beeld van elkaars rollen, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in
het proces. In onderling overleg leggen partijen dit vast. Partijen dragen vervolgens vanuit
de eigen organisatiedoelen, binnen haalbare randvoorwaarden, bij aan de uitvoering van
deze Woonagenda. Uitgangspunt hierbij is dat de rol van de gemeente vanuit een
samenhangende visie op de ontwikkeling van de stad sturend en faciliterend is. Zij geeft
de kaders aan en gaat met partijen in gesprek om binnen die kaders de gewenste
plannen tot ontwikkeling te laten komen.
Afstemmingsproces integrale woonagenda
In de stuurgroep Stedelijke Vernieuwing is reeds een intensieve samenwerking tussen de
gemeente, Poort6 en Rivas. Het is zinvol deze samenwerking voort te zetten rond de
uitvoering van de woonagenda. Via periodiek overleg over de woonagenda wordt de
peilstok gestoken in de veranderingen in de samenleving, woningmarkt en wet- en
regelgeving. Als uitvoering van de woonagenda formuleren de drie partijen gezamenlijk
een jaaragenda (voor het eerst in 2014). Doel is om tot gezamenlijke oplossing van de
vraagstukken, die in de volgende drie hoofdstukken worden belicht, te komen. Dit biedt
houvast bij de cyclus van planning en control.
Afstemmingsproces rond woningbouwplannen
Naast dit overleg rond de woonagenda, krijgt deze samenwerkingsaanpak ook vorm in
overleg met (ontwikkelende / beleggende) marktpartijen (ontwikkelaars, aannemers,
financiers, Poort6) en makelaars. Ook met deze partijen wil de gemeente in een gesprek
om de peilstok in de markt te steken.
• Eerst moet overeenstemming tussen gemeente en ontwikkelende partijen verkregen
worden over de te kiezen aanpak bij afstemming over projecten.
De afstemming over projecten kenmerkt zich door een combinatie van langetermijnkaders en een inschatting van de korte-termijnhaalbaarheid van plannen. Dit is
weergegeven in de volgende figuur.
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Bijdrage lange-termijnambities
• Lange termijn behoefte woonmilieus en woningen
• Stedenbouwkundige en volkshuisvestelijke ambities
• Grondposities
Afzetbaarheid woningen
op korte termijn
• Typologie en
uitrustingsniveau
• Aangetoonde
koopkrachtige marktvraag
(kwantitatief en kwalitatief)
• Kwaliteit van de locatie
(leefbaarheid/ uitstraling/
voorzieningen/
bereikbaarheid)

•

•

Doorzetten

Herprogrammeren /
flexibiliseren

Uitstellen /
temporiseren

Stoppen /
herprogrammeren

Lange termijnkaders: De lange-termijnkaders worden bepaald op basis van de
ambities uit deze woonagenda, aangevuld met de jaaragenda, ruimtelijk ordeningsen grondbeleid. Hierbij spelen ook de regionale afspraken en afspraken in het kader
van de Provinciale Structuurvisie een rol. Daarnaast moet hier ook rekening
gehouden worden met risico’s ten aanzien van investeringen op termijn. Dit vormt de
‘lange-termijnas’ van het schema.
Korte termijnkaders: Voor de korte termijn brengt de gemeente met makelaars en
Poort6 de marktopnamecapaciteit in beeld, mede op basis van verkoopresultaten.
2
Per woningtype worden zo indicatoren als prijsniveau per m , etc. in beeld gebracht
(zie hoofdstuk 7). Dit vormt de ‘korte-termijnas’ van het schema.
Aan de hand van deze korte- en langetermijnkaders kunnen projecten die voor de
komende twee jaar in de planning staan, beoordeeld worden. De gemeente voert
over deze afstemming de procesregie.
Vervolgens wordt periodiek de peilstok in de woningmarkt en in de voortgang van
plannen gestoken.

Deze werkwijze betekent meer aandacht voor de juiste fasering (kwantiteit) en meer
flexibiliteit in invulling van plannen (kwaliteit). De werkwijze past in een benadering
waarbij de gemeente globale kaders bepaalt en faciliteert.
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4. Agendapunt 1: Versterken centrumfunctie van
Gorinchem in de regio
In hoofdstuk 2 hebben we de rode draad geschetst. Vervolgens is in hoofdstuk 3
aangegeven hoe we die rode draad willen waarmaken. Nu volgt in dit hoofdstuk (en
volgende twee hoofdstukken) de uitwerking van de agendapunten uit de rode
draad; te beginnen met de centrumfunctie van Gorinchem.
Het versterken van de regionale centrumfunctie van Gorinchem benadert de
gemeente vanuit een tweetal invalshoeken:
• Versterken historische binnenstad als huiskamer van de regio;
• Ruimte bieden aan een keur aan woonmilieus en leefstijlen, waarmee
Gorinchem zich onderscheidt van de regio.

4.1.

Versterken historische binnenstad

Onze historische binnenstad is een unique selling point. Het is prettig toeven in de
binnenstad. De waardering van de woonaantrekkelijkheid van Gorinchem kent een
stevige basis in de waardering van de kwaliteit van de binnenstad. Hiermee krijgt de stad
een eigen gezicht en karakter. Dit heeft betekenis voor de woonbeleving van alle
inwoners van Gorinchem en een ruimere regio rondom (meer dan enkel de bestuurlijke
regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden). Daarnaast heeft het ook een directe functie voor
mensen die in een binnenstedelijk woonmilieu willen wonen. Voor zowel inwoners van de
binnenstad, de overige buurten als de regio heeft de binnenstad een belangrijke functie.
Versterken van het woonmilieu van de binnenstad heeft dan ook prioriteit.
De laatste jaren is hiervoor het programma ‘wonen boven winkels’ ingezet. Vanuit
vastgoedeigenaren is aangegeven dat er boven winkels diverse woningen zijn toegevoegd of dat hiervoor plannen zijn. Ook vanuit Poort6 is de afgelopen jaren veel
geïnvesteerd in aankopen en herbestemmen van bestaand vastgoed in de binnenstad.
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Het binnenstedelijk woonmilieu wordt gekenmerkt door menging van functies: een
combinatie van niet-dagelijkse voorzieningen (winkelfunctie, horeca, cultuur), werkgelegenheid en wonen. Vanuit diverse stichtingen, particulieren, bedrijfsleven en de
gemeente is de afgelopen jaren ingezet op tal van aansprekende evenementen, zoals de
Zomerfeesten, het Winterfestijn, de Open Havendag, Boten- en Camperbeurs,
Jazzfestival, Hippiefestival, Lingehavenconcert, Muziek uit de Goot, OPEnRaamconcert,
Grimefestival en Korenfestival.
Een goede ruimtelijke kwaliteit ondersteunt deze functies. Vanuit binnenstadsmanagement zet de gemeente samen met winkeliers, horeca en vastgoedeigenaren
onder andere in op behoud en versterking van de winkelfunctie, met aandacht voor
kwaliteitsaanbod. Hierbij ligt ook een accent op het verder concentreren van
winkelvoorzieningen met daarbij oog voor de inrichting van de openbare ruimte in die
gebieden. In het momenteel in voorbereiding zijnde nieuwe bestemmingsplan
‘Binnenstad en omgeving’ wordt hier nadrukkelijk aandacht aan besteed.

Wat willen we bereiken?
•

•

Gorinchem wil de woonfunctie in de binnenstad versterken door toevoeging van
woningen. Dit unieke woonmilieu is namelijk schaars in de regio (er zijn meer
uitbreidingswijken dan stadscentra). Met name voor enkele specifieke leefstijlen
(zoals Postmaterialisten, zie paragraaf 4.2) is dit milieu uniek. De uitstraling is
regionaal, omdat Gorinchem met dit woonmilieu niet de concurrentie aankan met
grote steden als Utrecht. Voor jongeren biedt een centrumgebied doorgaans een
aantrekkelijk woonmilieu, dichtbij voorzieningen en de daarbij behorende
levendigheid. Al laat dat laatste in de ogen van jongeren soms te wensen over, onder
andere door het ontbreken van grotere jongerenvoorzieningen (disco).
Gorinchem wil daarbij de aantrekkingskracht van de binnenstad versterken. De focus
op enkele ruimtelijke dragers (hoofdwinkelstraten en pleinen) vergroot de centrumbeleving. Deels is dit een inzet op een goed beheer van de openbare ruimte, deels
betreft het ook een extra inspanning om strategische plekken in de stad ruimtelijk
vorm te geven, zodat die plekken bijdragen aan de kwaliteitsbeleving voor bewoners
en bezoekers van de binnenstad.
Het gaat echter niet alleen om een focus op de ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad, ook de activiteiten en voorzieningen in de binnenstad verdienen continu
aandacht.

Wat is aanvullend gewenst?
•

De gemeente zet in op het faciliteren van initiatieven die bijdragen aan een betere
benutting van lege (winkel)panden of woonruimten boven winkelpanden. De
herontwikkeling van leegkomende panden of lege locaties zal de komende jaren met
name door de markt opgepakt moeten worden. De Stichting Binnenstadsmanagement Gorinchem bewaakt dit en legt waar nodig contacten met potentieel
ontwikkelende partijen. Hierbij moet de afweging gemaakt worden of benutting voor
wonen zinvol en wenselijk is, op basis van de volgende uitgangspunten:
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Geschiktheid en wenselijkheid van de locatie voor wonen.
Geschiktheid en wenselijkheid van de locatie voor specifieke leefstijlen die zich
richten op de binnenstad.
o Voldoende ruimte in het openbaar gebied.
Een belangrijk aspect dat momenteel ontwikkelingen op binnenstedelijke locaties
belemmert, is de eis dat parkeren op dezelfde locatie opgelost moet worden. Dit
noodzaakt soms tot financieel onhaalbare oplossingen. De gemeente gaat mogelijke
alternatieven onderzoeken (bijvoorbeeld via een fonds).
De komende tijd wil de gemeente samen met ondernemers en het ‘culturele veld’ de
versterking van de binnenstad kracht bijzetten vanuit een gezamenlijke marketing
voor de Gorcumse binnenstad, zowel om te wonen als om te winkelen of uit te gaan.

o
o

•
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4.2.

Een keur aan woonmilieus en leefstijlen

De woonmilieus die Gorinchem biedt,
Belangrijkste leefstijlen in de Gorinchem en de regio
zijn elders in de regio nagenoeg
GorinRegio
Nederafwezig. De regionale analyse van leefchem
AV
land
Moderne burgerij
24%
24%
22%
stijlen laat zo de eigenheid van
Traditionele burgerij
15%
29%
16%
Gorinchem zien: een afwijkend beeld
Opwaarts Mobielen
14%
12%
13%
ten
opzichte
van
andere
Postmaterialisten
8%
7%
10%
regiogemeenten, maar conform het
Nieuwe conservatieven
9%
7%
8%
landelijk gemiddelde. Hiermee biedt de
stad een breed palet leefstijlen een passend woonaanbod.
Figuur 4.1:
Leefstijlen volgens methodiek Motivaction / per postcodegebied indicatie van belangrijkste
aanwezige leefstijlen

Bron: Foto van de regio, regionale woonvisie Alblasserwaard - Vijfheerenlanden.
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In regionaal verband zijn de onderscheidende leefstijlen en woonmilieus in beeld
gebracht. Die regionale analyse bevestigt de veelkleurigheid van Gorinchem. De
gemeente hecht aan dit brede palet, omdat dit past bij een stad.
• Vanuit de visie op buurten (zie hoofdstuk 5) wil de gemeente hier nader inkleuring
aan geven. De regionale positionering is hierbij behulpzaam. Ook Poort6 zal bij haar
portefeuillestrategie rekening houden met de unieke positie van buurten.
• In hoofdstuk 6 is uitgewerkt hoe voor een aantal reguliere doelgroepen (sociale
doelgroep, starters, senioren) een passend woonmilieu geboden wordt. In deze
paragraaf belichten we de relatie wonen-werken vanuit het ruime regionale
economisch potentieel van Gorinchem.
Volgens het regionale onderzoek zijn de volgende ‘mentality-milieus’ richting 2020 het
meest relevant, met daarbij in enkele steekwoorden wat dit betekent voor het aanbod aan
woonmilieus.
Voor toekomst meest relevante mentality-milieus volgens regionaal onderzoek
Meest relevante
Mentalitymilieus richting
2020

Opwaarts mobielen

Moderne burgerij

Postmoderne hedonisten

Carrièregerichte
individualisten met een
uitgesproken fascinatie voor
sociale status, nieuwe
technologie, risico en
spanning

Conformistische,
statusgevoelige burgerij die
het evenwicht zoekt tussen
traditie en moderne waarden
als consumeren en
genieten.

Pioniers van de
beleveniscultuur, waarin
experiment en het breken
met morele en sociale
conventies doelen op
zichzelf zijn geworden.

Opgave naar
woonmilieus

Stelt hoge eisen aan zijn
woonomgeving
(bereikbaarheid,
voorzieningen en afstand tot
werk).

Wil aanvullend comfortabele
seniorenhuisvesting met
voorzieningen binnen
handbereik en de
leefbaarheid van bestaande
wijken.

Kiest voor een
onderscheidend
hoogstedelijk gebied

Bron: Motivaction, foto Regio

De beschrijvingen zijn breder en ‘zachter’ van aard dan traditionele doelgroepindelingen.
Ze geven een aanvulling op de keuze die Gorinchem de afgelopen jaren heeft gemaakt
voor een woningbouwprogramma dat sterk gericht is op het bevorderen van
doorstroming. Daarmee is ingezet op de veelzijdigheid in de stad en op aanbod voor
verschillende midden- en hogere inkomensgroepen: denk aan de ontwikkeling van Laag
Dalem-Zuid. De gemeente zal bij het vormgeven van plannen rekening houden met deze
kwalitatieve aanvullingen.
Dit is ook nodig omdat een sterke en veelzijdige regiopositie van Gorinchem bijdraagt aan
het aantrekkelijke vestigingsklimaat voor bedrijven. Naast voldoende bedrijfslocaties
hoort hierbij ook een (regionaal) voldoende woonaanbod voor medewerkers van die
bedrijven. Binnen de regio wil Gorinchem vanuit economisch perspectief middelbaar
opgeleiden aan de stad binden, en voor hen woonmilieus aanbieden. Uit de analyses
rond woon-werkpendel blijkt die groep werkenden in Gorinchem namelijk nu
verhoudingsgewijs vaak buiten de stad te wonen. Dit geldt ook voor hoger opgeleiden,
maar de analyses laten zien dat deze groep slechts beperkt in de regio woont. Zij
accepteren een langere reisafstand vanuit het stedelijk gebied rond Breda, Utrecht en
Rotterdam. Toch wil de gemeente ook voor deze groep op beperkte schaal woonmilieus
aanbieden.
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Wat willen we bereiken?
•

•

De veelzijdigheid van Gorinchem voor diverse leefstijlen is de kracht van de
gemeente, zeker ook in regionaal perspectief. Ook bij nieuwe ontwikkelingen blijven
de gemeente en Poort6 inzetten op deze stedelijke veelzijdigheid: een keur aan
woonmilieus en woningtypen. In de buurtaanpak krijgt dit nader inkleuring.
Vanuit het economisch perspectief voor Gorinchem is er een drietal groepen
waarvoor de gemeente in het bijzonder aandacht heeft. Hierbij ligt het accent voor
deze groepen op koopwoningen. In hoofdstuk 6 gaan we nader in op de positie van
de huursector.
o In de eerste plaats zijn dat de gezinnen met kinderen die tot op heden
verhoudingsgewijs vaak de gemeente verlaten. Deels is dit een bewuste keuze
voor een meer landelijk woonmilieu in de omgeving van Gorinchem. Voor een
deel komt dit ook door een tekort aan woonaanbod in het middensegment van de
koopsector (zo blijkt uit het woningbehoefteonderzoek).

Figuur 4.2: Saldo potentiële vraag en potentieel aanbod in koopsector rekening houdend met Staatssteunregels, 2012 - 2022
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De figuur is gebaseerd op woonwensen geuit in de enquête ten behoeve van het woningbehoefteonderzoek.
Hierin zijn woonwensen afgezet tegen het woningaanbod dat bij verhuizing beschikbaar komt. Het saldo van
woonwens en beschikbaar komende woningen is weergegeven in de figuur en zegt iets over de ‘theoretische’
frictie op de woningmarkt. Echter door allerhande belemmeringen laat de praktijk zien dat woonwensen niet
geëffectueerd kunnen worden, bijvoorbeeld doordat de huidige woning niet verkocht wordt en mensen daardoor
niet doorstromen.
Bron: Enquête Companen.

Hoe om te gaan met de uitkomsten uit deze figuur?
Het onderzoek geeft een beeld van de woonwensen van mensen, zoals die geuit zijn in de
enquêtes. Daarmee geeft het een richting aan waar de behoefte ligt. De aantallen kunnen echter
niet absoluut gezien worden. In het vervolg van de woonvisie wordt dit vertaald in bandbreedtes
voor een woningbouwprogramma. Deze bandbreedtes zijn een interpretatie van de uitkomsten uit
dit onderzoek aangevuld met beleidsuitgangspunten van de gemeente, Poort6 en Rivas.
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o

o

In de tweede plaats wil de gemeente (luxe) woonmilieus voor hoger-opgeleiden
aanbieden. Referentie hierbij zijn de bestaande woonmilieus in Nieuwe Hoven,
Laag Dalem-Zuid, Emmastraat en Haarwijk-Zuid. Ook hier is volgens het
woningbehoefteonderzoek een (beperkt) tekort aan. Dit wordt momenteel in de
markt niet zo ervaren door voorzichtig koopgedrag onder consumenten, zeker in
dit segment.
In de derde plaats wil de gemeente ruimte bieden aan (tijdelijke)
arbeidsmigranten.

Wat is aanvullend gewenst?
•

•

•

In de woningbouwplannen voor de periode 2013 - 2022 wil de gemeente ruimte
creëren voor toevoeging van minimaal 150 à 250 (ruime) koopwoningen tussen
€ 250.000 en € 350.000. Aanvullend op dit bestaande beleid vraagt vooral de
huidige woningmarktcontext aandacht. De ambitie van woningen voor deze
middengroepen is in het huidige tijdsgewricht (korte termijn) moeilijk te realiseren.
Enkel plannen die heel precies de vraag van de consument weten te raken, worden
momenteel nog verkocht. De
gemeente overlegt hiertoe met
ontwikkelaars over hoe de vraag
gevonden kan worden. Dit vergt
een continue afstemming van
kwaliteiten op de vraag van het
moment. Hierbij past ook een
flexibele aanpak van plannen:
niet vooraf stedenbouwkundig,
planologisch en volkshuisvestelijk
dichtspijkeren, maar werken met
uitvoeringskaders op hoofdlijnen.
Die kaders zijn in paragraaf 7.2
weergegeven.
Voor de hoge opleidingsgroepen
verwacht de gemeente dat er de
komende tien jaar ruimte is voor
75 à 125 woningen vanaf
€ 350.000.
Hierbij
gelden
dezelfde voorwaarden als bij de
middencategorie. Kansen liggen
in dit segment zeker ook in de
vorm
van
particulier
opdrachtgeverschap.
De
gemeente werkt beleid uit
omtrent particulier opdrachtgeverschap.
De laatste groep werkenden in Gorinchem en omgeving die de gemeente extra
aandacht wil geven, zijn de (tijdelijke) arbeidsmigranten. De gemeente wil deze groep
een plek geven, temeer daar het grootste deel van de groep voor langere tijd in

- 22 -

Gorinchem verblijft. De gemeente participeert hiertoe in de regionale aanpak hiervan
op basis van de regiovisie Economie. Hierbij hecht de gemeente ook waarde aan
betrokkenheid van het regionaal bedrijfsleven.
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5. Agendapunt 2: Leefbare karakteristieke buurten
Het vertrekpunt voor prettig wonen is de leefbaarheid van de buurt waarin mensen
wonen, meer nog dan de woning. Leefbare karakteristieke buurten zijn dan ook de
basis voor een goed woonklimaat in Gorinchem. Via de volgende invalshoeken
werkt Gorinchem aan leefbare buurten:
• Schoon, heel, veilig en volledig
• Eigentijdse kwaliteit van woningen

5.1.

Schoon, heel, veilig en volledig

Het is belangrijk dat mensen zich thuis voelen in de buurt waar zij wonen. Een belangrijk
aspect hierbij is dat mensen hun eigen straat en de straten er omheen (de buurt) als
prettig ervaren: vaak uitgedrukt in de termen schoon, heel en veilig. Wij voegen hieraan
toe het begrip ‘volledig’, omdat een leefbare buurt ook gediend is met een bereikbaar
woning- (variatie huur / koop) en voorzieningenaanbod; deels in de buurt (speeltuin,
groen, ontmoetingsmogelijkheden, basisonderwijs), deels op stadsdeelniveau (winkels,
zorgvoorzieningen) of op stedelijk niveau (ziekenhuis, voortgezet onderwijs,
centrumvoorzieningen). Voor Gorinchem is dit geen sinecure. Ook al heeft Gorinchem de
maat van een bescheiden provinciestad, door haar brede centrumpositie kent zij ook de
nadelen van een 100.000+ gemeente: met vraagstukken als overlast van buren, geluid,
stank, criminaliteit en verkeer. Dit neemt niet weg dat 84% van de Gorcumers tevreden is
met bijvoorbeeld onderhoud van groen in de eigen buurt en dat 93% zich veilig voelt in de
buurt (bron: burgerwaarderingsonderzoek 2011).
Deze positieve scores komen niet in alle buurten in gelijke mate voor. Zo ligt het gevoel
van veiligheid in Haarwijk en Gildenwijk met respectievelijk 83% en 86% een stuk lager.
Het zijn nog ruime voldoendes, maar wel ruim onder het gemeentelijk gemiddelde. Ook
zijn er blokken binnen buurten waar families het leven van buren zuur maken. Redenen
om te werken aan buurten, waarvoor een buurtvisie de gezamenlijke basis kan zijn.
Poort6 heeft inmiddels een buurtvisie voor de Haarwijk. De gemeente volgt dit proces
nauwgezet en haakt waar dit zinvol is hierop aan.
We hebben het naast buurten die schoon, heel en veilig zijn ook over buurten die volledig
zijn. Volledig in termen van een zekere keuze naar woningtypologie en huur- of
koopwoningen. De gemeente wil in de stadsdelen een iets gelijkmatiger verdeling van
huur- en koopwoningen. Nu zijn in het westelijk stadsdeel huurwoningen
oververtegenwoordigd, in het oostelijk deel juist koopwoningen. Daarnaast geldt
volledigheid voor aanwezige voorzieningen. Gorinchem heeft een mooi
voorzieningenpakket: op buurt- en stadsdeelniveau (winkels, scholen, kinderopvang). Dit
blijkt, in vergelijking met de regio en andere gemeenten met een vergelijkbare
centrumfunctie, een kwaliteit van Gorinchem. Door schaalvergroting en toegenomen
mobiliteit van mensen krijgen veel buurtvoorzieningen te maken met een afkalvend
economisch draagvlak. Door slimme planning en bundeling van voorzieningen kan
Gorinchem haar inwoners de nabijheid van dagelijkse voorzieningen in de eigen buurt
blijven bieden. Voor het ondersteunen van het voorzieningen- en activiteitenaanbod werkt
de gemeente aan welzijn nieuwe stijl vanuit de nota Meedoen. Uitgangspunt daarbij is
minder subsidiëren, meer tijdelijk ondersteunen.
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Wat willen we bereiken?
•

Gorinchem blijft zich inzetten voor buurten die schoon, heel en veilig zijn. Doel is om
daarmee de leefbaarheidsscore in alle buurten boven het landelijk gemiddelde
(volgens de Leefbaarometer) te brengen. Daarbij wil de gemeente wel recht blijven
doen aan de karakteristiek van die buurten. De gemeente maakt hierin keuzes, mede
gedwongen door de huidige financiële situatie. Deze keuzes behelzen dat een aantal
buurten de komende jaren extra aandacht krijgt om problemen in de toekomst te
voorkomen. De gemeente labelt hierbij geen buurten, maar zorgen ervoor dat de
preventieve aanpak gericht is op het gebied dat er toe doet, om zo onnodige
stigmatisering te voorkomen.

Figuur 5.1: Leefbaarheidsscores Gorinchem in vergelijking met landelijk gemiddelde

Bron: Leefbaarometer

•

•

In het verlengde van de vorige woonvisie blijft de gemeente inzetten op een
gelijkmatiger spreiding van huur- en koopwoningen over de stad. De
beïnvloedingsmogelijkheden zijn echter beperkt: de wijken bestaan immers voor het
grootste deel al. De gemeente wil samen met Poort6 afspraken maken over een
goede benutting van de beperkte sturingsmogelijkheden bij verkoop van
huurwoningen of bij herstructurering.
Voor voorzieningen in buurten rekent de gemeente primair op de verantwoordelijkheid die aanbieders (welzijn, zorg, verenigingen, stichtingen) en buurtbewoners zelf
nemen. Vanuit haar financiële positie zet de gemeente in op beperking van het aantal
algemene subsidies en meer op ondersteuning van activiteiten.

Wat is aanvullend gewenst?
•

De gemeente, Poort6 en Rivas moeten keuzes maken bij de buurtaanpak, mede in
het licht van de bezuinigingen. De gemeente voert hiervoor buurtscans uit om goed
zicht te krijgen op onderscheidende kwaliteiten en het tijdig signaleren van
leefbaarheidsproblemen in buurten. Deze buurtscans gaan in op sociale, fysieke en
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•

•

•

economische aspecten van buurten. Op grond van deze scans zal een (preventieve)
aanpak uitgewerkt worden. Dit krijgt verdere uitwerking vanuit de raadsopdracht
Veiligheid. De buurtvisie Haarwijk van Poort6 is mede input voor deze buurtscans.
Afhankelijk van de uitkomsten van de buurtscans zal de gemeente samen met
bewoners, Poort6 en Rivas komen tot een bij de buurt passende aanpak. Het gaat
daarin niet om een standaardbenadering, maar een benadering die aansluit bij de
karakteristiek en vragen die in een buurt leven. Voor initiatieven is het van belang dat
de toegevoegde waarde voor een buurt zichtbaar moet zijn.
Onderdeel van de buurtenaanpak is een goed voorzieningenaanbod: afhankelijk van
het type voorziening op buurt,
gemeente
stadsdeel
of
gemeentelijk
Winkels
niveau. De verantwoordelijkheid
Ziekenhuis
voor dit aanbod ligt primair bij de
Sport / zwembad
Voorgezet onderwijs
aanbieders.
De
gemeente
Horeca / evenementen
faciliteert
aanbieders
door
stadsdeel
Zorg
aanbod van accommodaties in
Boodschappen
buurten. In geval voorzieningen
Park / gebruiksgroen
ontbreken,
stimuleert
de
gemeente aanbieders om te
Speeltuin
Groenvoorzieningen / plantsoen
komen met passend aanbod.
Ontmoetingsmogelijkheden
buurt
Primair onderwijs
De gemeente hecht hierbij aan
verdeling
van
de
sociale
huurvoorraad over de verschillende stadsdelen. Poort6 zal hiertoe de (financiële)
mogelijkheden onderzoeken om in oudere buurten door sloop het aantal woningen te
verminderen en ruimte te creëren in de stedenbouwkundige opzet van de wijk. De
waardecreatie hiervan biedt ruimte voor verkoop van huurwoningen en terugbouw
van een minder aantal nieuwe woningen.

5.2.

Eigentijdse kwaliteit van woningen

De woningvoorraad moet een eigentijdse kwaliteit hebben. Bij nieuwbouw gelden vanuit
het Bouwbesluit reeds behoorlijke eisen ten aanzien van kwaliteit. Aandacht voor
eigentijdse kwaliteit is dan ook primair aandacht voor de bestaande woningvoorraad. Dat
geldt met name voor Lingewijk, Gildenwijk, Haarwijk, Stalkaarsen en Wijdschild, waar
woningen bouwtechnisch gedateerd zijn. Eigentijdse kwaliteit van woningen betreft in
deze buurten zowel de huur- als koopsector. Gorinchem kent bovendien een nog
onbekend aantal goedkope koopflats, waar volgens makelaars het onderhoudsfonds van
de Vereniging van Eigenaren (VvE) onvoldoende gevuld is voor noodzakelijke kwaliteitsinvesteringen.
Vanuit de actualiteit komen de volgende kwaliteitsaspecten maatschappelijk of in het
beleid van organisaties naar voren:
• Energiebesparing: Voor de bestaande woningvoorraad zijn in het gemeentelijke
milieubeleidsplan de nodige ambities vastgelegd. Voor het corporatiebezit moet dit
leiden tot een besparing van CO2-uitstoot met 20% in de periode 2011 - 2020
(landelijk convenant Energiebesparing). Voor gemeentelijke gebouwen en de
particuliere woningvoorraad wil de gemeente vanuit haar milieubeleidsplan /
klimaatbestendige stad duurzaam renoveren ondersteunen, waarbij ook wordt
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•

gekeken naar interessante opties, zoals ESCo financiering (waarbij de aannemer de
investering overneemt en rendement haalt uit de exploitatie). In de regionale
woonvisie is rond dit onderwerp aangegeven dat het accent moet liggen bij
bewustwording van consumenten. Inzet daarbij is dat het investeren in het
energiezuiniger maken van de woning loont doordat (sneller stijgende) energiekosten
lager worden. In de huursector is dit extra complex, omdat de eerste investering ligt
bij de verhuurder, terwijl de revenuen terecht komen bij de huurder. De bereidheid
om mee te betalen aan de noodzakelijke investering vergt de nodige
overtuigingskracht.
Betaalbaarheid: Naast bouwtechnische zaken zijn ook lage woonlasten een kwaliteit,
zeker in deze tijd. Poort6 investeert in een goede basiskwaliteit van haar bestaande
woningaanbod. Elementen die daarin een rol spelen zijn: onderhoudsniveau,
duurzaamheid, levensloopgeschiktheid / multifunctionaliteit en spreiding over de stad.
In 2013 werkt Poort6 hiervoor haar plannen verder uit. Jaarlijks wil Poort6 gemiddeld
1% tot 1,5% van haar bezit verbeteren. Deels gebeurt dit door renovatie: voor de
periode tot 2022 is renovatie van circa 500 woningen voorzien.
De kwaliteitsnormering rond woningbouw zetn al decennia de betaalbaarheid onder
druk. Door onrendabele investeringen door woningcorporaties en huurtoeslag is de
betaalbaarheid gegarandeerd. Keerzijde is dat de prijs geen afspiegeling is van de
geboden kwaliteit. Door deze onevenwichtigheid is het niet haalbaar om
‘marktconform’ te investeren in huurwoningen (ook niet buiten het sociale segment).
Door de huursombenadering die vanaf 2015 mogelijk wordt, kan Poort6 een meer
gedifferentieerd huurbeleid voeren en prijs en kwaliteit van bestaande huurwoningen
meer in verhouding met elkaar brengen. Hoe dit invulling krijgt, is afhankelijk van de
exacte uitwerking van het rijksbeleid.

Wat willen we bereiken?
•

•

De gemeente Gorinchem hecht waarde aan betaalbaar en goed wonen. Primair
verdient hiertoe de bestaande woningvoorraad continu aandacht. Met de
teruglopende investeringsruimte van Poort6 is het belangrijk om het bestaande op
peil te houden en waar nodig te brengen. Daarbij is het zinvol om steeds goed oog te
houden voor een reële relatie tussen prijs en kwaliteit. De sociale huursector kent
een hoge kwaliteit ten opzichte van de prijs. In het onderhouds- en huurprijsbeleid is
het voor een beter werkende lokale woningmarkt essentieel om de verhouding tussen
prijs en kwaliteit meer marktconform te maken. Dit vraagt een duidelijker
segmentering van het woningaanbod naar kwaliteitsniveaus, met een daarop
afgestemd prijsniveau. Dit biedt huurders meer zicht op de werkelijke prijs van het
wonen, waardoor vraag en aanbod realistischer op elkaar worden afgestemd
(beperken overconsumptie van kwaliteit). Tegelijkertijd moet hierbij bovenal rekening
gehouden worden met de betaalbaarheid voor de laagste inkomens.
Aandacht verdient ook de relatie tussen betaalbaarheid en energielasten.
Energiebesparing heeft naast financieel nut ook waarde voor vermindering van CO2uitstoot en beperking van gebruik van fossiele brandstoffen. Daarom wil de gemeente
voor de sociale huursector met Poort6 prestatieafspraken maken over
energiebesparende maatregelen in de huurwoningen, hetgeen ook een plek krijgt in
de te definiëren basiskwaliteit. Voor de bestaande koopwoningvoorraad zet de
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gemeente in op energiebesparende maatregelen en gedrag, met een accent op
buurten die voor 1976 gebouwd zijn.
Figuur 5.2: Verdeling woningbezit Poort6 naar energielabels in 2012
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Bron: Klimaatbeleidsplan.

•

Een laatste thema betreft de kwaliteit van appartementen binnen een VvE. Hier
ontbreekt vaak een voldoende gevuld onderhoudsfonds en ook is er veelal geen
gemeenschappelijk gevoel van urgentie om appartementen goed te onderhouden. De
gemeente vindt het belangrijk dat juist dit deel (onderkant) van de koopwoningmarkt
ook een voldoende toekomstkwaliteit heeft en houdt. De gemeente heeft hier geen
eerste verantwoordelijkheid. Die ligt bij eigenaar-bewoners enerzijds en makelaars en
notarissen (voor informatievoorziening) anderzijds.

Wat is aanvullend gewenst?
•

•

Poort6 zal in het licht van haar afnemende investeringsruimte haar onderhouds- en
huurprijsbeleid herzien. Kapstok hiervoor is het te ontwikkelen strategisch
voorraadbeleid dat mede in overleg met huurdersorganisatie HP6 en de gemeente
vorm krijgt. De bestaande woningvoorraad verdient de komende tijd prioriteit.
Aandachtspunten hierbij zijn: gezond binnenmilieu, passend kwaliteitsniveau en reële
verhouding tussen prijs en kwaliteit. Om investeringen te kunnen dragen, zet Poort6
in op verkoop van bestaande huurwoningen die niet strikt noodzakelijk zijn voor de
toekomstige kernvoorraad.
De gemeente wil in aanvulling op het milieubeleidsplan samen met Poort6 komen tot
een gestructureerde informatievoorziening over het energiezuiniger maken van
woningen: voor huurders en eigenaar-bewoners. Richting woningeigenaren zet de
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gemeente in op het treffen van energiebesparende maatregelen en op gedrag.
Richting huurders zet de gemeente samen met Poort6 in op energiezuiniger gedrag.
Tabel 5.1: Voorkeur energiebesparende maatregelen per doelgroep en huurders / kopers
Investeren in
energiemaatregelen

Koop

Huur

Klein huishouden
tot 55 jaar

Gezin met
kind(eren)

Klein huishouden
55 jaar eo

Starters

Ja

46%

38%

34%

58%

Misschien

45%

40%

39%

38%

Nee

9%

22%

27%

4%

Ja

21%

35%

20%

25%

Misschien

52%

38%

39%

56%

Nee

28%

28%

41%

20%

Bron: Enquête Companen.

•

De gemeente wil zicht krijgen op het functioneren van de VvE’s. Nu is nog onvoldoende zichtbaar of er een probleem is, en of de gemeente hierin een verantwoordelijkheid dient te nemen. De inventarisatie hiervan wil de gemeente samen met
makelaars, Poort6 waar het om haar VvE-bezit gaat en VvE-beheerorganisaties
oppakken om de omvang van dit vraagstuk in beeld te brengen, en te zien in welke
buurten / bij welke VvE’s dit het meest speelt. De verantwoordelijkheid voor het
nemen van maatregelen ligt vervolgens primair bij de VvE’s.
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6. Agendapunt 3: Een geschikte stad voor
iedereen
Samenhangend met het palet aan woonmilieus voor een breedte aan leefstijlen dat
Gorinchem biedt, kiest de gemeente ervoor om voor alle fases in de levensloop een
passend woonaanbod te bieden. Voorop staat hierbij de zorg voor mensen die niet
op eigen kracht in huisvesting kunnen voorzien, de sociale opgave. Via de
volgende vier invalshoeken werkt Gorinchem aan de geschikte stad voor iedereen:
• Kansen voor wooncarrière voor alle Gorcumers,
• Een voldoende aanbod sociale huur- en koopwoningen,
• Ruimte bieden aan jongeren die willen starten op de woningmarkt,
• Wonen met welzijn en zorg.

6.1.

Kansen voor wooncarrière voor alle Gorcumers

De woningvoorraad van Gorinchem kent in vergelijking met in omvang gelijke gemeenten
relatief veel (sociale) huurwoningen en appartementen, en nog altijd relatief weinig
duurdere koopwoningen. Uit het woningbehoefteonderzoek blijkt voor Gorinchem
ondanks de huidige malaise op de woningmarkt nog altijd behoefte aan duurdere koopwoningen. Die behoefte wordt ondanks de reële mogelijkheden niet geëffectueerd, door
moeilijke verkoopbaarheid van de huidige woning en onzekerheden. Ambitie is dat
inwoners de door hen gewenste carrièrestap in Gorinchem kunnen maken: gezinnen met
kinderen en senioren.
Figuur 6.1: Voorkeursgebied bij verhuizing
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Bron: Enquête Companen.

Uit het woningbehoefteonderzoek blijkt dat met name voor gezinnen met kinderen (met
midden of hoge inkomens) die een comfortstap in hun wooncarrière willen maken
onvoldoende passend aanbod is. Dit is ook de groep die momenteel juist per saldo uit
Gorinchem vertrekt de regio in. De ontwikkeling van Hoog Dalem speelt in op de behoefte
van deze doorstromers.
In mindere mate geldt dit streven naar meer doorstroming ook voor ‘empty-nesters’,
huishoudens waarvan de kinderen recent het huis verlieten. Zij vragen op beperkte
schaal duurdere koopappartementen.
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De huidige tijd laat echter een beperkte koopkracht op de woningmarkt bij deze groepen
zien. Zij krijgen of hun huidige woning niet verkocht, of zien hier tegenop. De vraag is
echter wel aanwezig en zal vroeg of laat actueel worden. Wanneer is onzeker. Voor de
korte termijn heeft de gemeente voor deze groep een Garantieregeling No Risk. Die
regeling houdt in dat de gemeente de aankoop van de te verlaten woning garandeert
tegen 90% van taxatiewaarde. Tot op heden hebben verschillende mensen zich aangemeld voor deze garantstelling. Feitelijk zijn er uiteindelijk met deze regeling drie
woningen aangekocht. De meeste woningen blijken echter tijdig verkocht. Daarmee
bewijst de garantstelling zijn waarde. Het is vooral een zekerstelling die de doorstroming
ondersteunt.

Wat willen we bereiken?
•

•

De gemeente Gorinchem wil voor doorstromers een passend opvolgend woningaanbod organiseren, zowel voor 1. jonge gezinnen en 2. empty-nesters. Anders dan
in het verleden gaat het bij jonge gezinnen om kleine geleidelijke stappen in de
wooncarrière, meer op basis van inkomensgroei dan op basis van overwaarde van
de huidige woning. Het accent moet liggen op ruime woningen vanaf € 250.000 en in
beperkte mate rijwoningen tot € 250.000. Het aanbod voor empty-nesters is reeds
eerder aan de orde geweest: een combinatie van sociale huur- en vrije sector huurappartementen en koopappartementen. Essentieel is wel dat de prijs-kwaliteitsverhouding van de nieuwe woningen aansluit bij dat van bestaande woningen.
Doorstroming komt niet vanzelf, zeker niet in de huidige tijd. Terwijl de vraag wel
aanwezig is. De gemeente Gorinchem wil daarom haar inwoners faciliteren die deze
stap willen maken. Zij wil zo actief de doorstroming binnen de gemeente aanjagen.
Deze doorstroming zorgt er namelijk voor dat mensen uiteindelijk de woning vinden
die bij hen past. Dit draagt bij aan de waardering van het wonen en zo ook aan de
leefbaarheid van buurten.
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Wat is aanvullend gewenst?
•

•

Het programma in Hoog Dalem sluit goed aan bij de ontwikkelingsvisie. De gemeente
houdt daarom vast aan dit programma, zij het dat de fasering met enige flexibiliteit ter
hand wordt genomen, gelet op de huidige marktsituatie.
De gemeente wil met marktpartijen zoeken naar nieuwe ontwikkelmodellen om
woningbouw vlot te trekken. Te denken is aan het zoeken naar nieuwe investeerders
voor de woningmarkt (beleggers, banken, vermogende particulieren, verzekeraars).
De gemeente zoekt hiervoor nadrukkelijk samenwerking in haar netwerk. Samen met
partijen die de consument goed kennen en partijen die inzicht hebben in vermogensposities wil zij experimenteren met dergelijke ontwikkelmodellen. Onderdeel van zo’n
nieuw ontwikkelmodel is om via een vraaggerichte benadering doorstroming te
ondersteunen. Hierbij past de ingezette Garantieregeling No Risk, die zijn waarde al
heeft bewezen. De gemeente behoudt daarom deze garantstelling als faciliteit voor
doorstromers. Daarnaast kan ook gedacht worden aan de uitwerking van
vraaggestuurde strategieën om “treintjes” te maken.

6.2.

Voldoende aanbod sociale huur- en koopwoningen

De wettelijk doelgroep voor sociale huisvesting is
Sociale
huurwoningen
afgebakend tot de groep met een belastbaar
hebben een huurprijs van
jaarinkomen tot € 34.229 (prijspeil 2013). Deze groep is
maximaal
€681.
Sociale
voor de gemeente en Poort6 de primaire doelgroep voor
koopwoningen hebben een
verkoopprijs
(v.o.n.)
van
de sociale huursector. Onder de huurders van Poort6
maximaal €200.000 (prijspeil
vallen ook de nodige huishoudens met een hoger
2000).
inkomen. Een relatief grote huurvoorraad in Gorinchem,
in combinatie met een ruimhartiger toewijzingsbeleid aan hogere inkomens hebben eraan
bijgedragen dat ook veel inkomens boven €34.229 huren bij Poort6. Volgens het recente
rijksbeleid zouden inkomens boven € 34.229 in beginsel buiten de sociale huursector
hun huisvesting moeten zoeken. Dit is niet van vandaag op morgen de praktijk. De
praktijk leert dat ook de groep met een net iets hoger inkomen (tussen € 34.229 en
€43.000) tot op heden beperkte kansen buiten de sociale huursector hebben : hun
inkomen is te laag voor een hypotheek en de particuliere huursector is klein. En met het
nieuwe rijksbeleid komen zij niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning. Voor
deze groep zijn in de nabije toekomst alternatieven gewenst die er nu nog niet zijn. De
gemeente beschouwt het als haar zorgplicht om die alternatieven voor deze groep te
vinden.
Uit het woningbehoefteonderzoek blijkt dat de ontwikkeling van de primaire doelgroep (tot
€ 34.229) afhankelijk is van de economische groei. Bij een nulgroei groeit het aantal
huishoudens met een inkomen tot €34.229. Bij een beperkte economische groei (1,2%
per jaar) daalt de doelgroep op termijn.
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Tabel 6.1: Gorinchem, omvang doelgroep in sociale huurvoorraad bij economische 0-groei tot 2016 en 2
economische scenario’s vanaf 2016 .
2012
Omvang doelgroep (<€34.229): 6.350
Waarvan in sociale huur:
5.000

2016 (0% economische groei)
Omvang doelgroep (<€34.229): 6.500 (+150)

2020 (0% economische groei)
Omvang doelgroep (<€34.229): 6.550 (+200)

2020 (+1,2% economische groei)
Omvang doelgroep (<€34.229): 6.250 (-100)

Bron: CBS, gemeente Gorinchem, Companen.

Het aantal sociale huurwoningen in Gorinchem bedraagt ruim 7.000 woningen; ruim meer
dan de 5.000 huishoudens uit de primaire doelgroep in deze woningen.
De gemeente en Poort6 delen de verantwoordelijkheid om te blijven zorgen voor een
voldoende aanbod sociale huurwoningen voor de primaire doelgroep (sociale
huurwoningen zijn Diensten van Algemeen Economisch Belang, ofwel DAEB). Niet alleen
in aantallen, maar ook in samenstelling. De invulling van deze verantwoordelijkheid blijkt
afhankelijk van de economische ontwikkeling. Maar ook van wettelijke veranderingen.
Door een striktere juridische afbakening van de primaire doelgroep en taakafbakening
voor sociale verhuurders (Herzieningswet in voorbereiding), is de sociale huursector
meer exclusief voor de primaire doelgroep bedoeld, waar in het verleden een bredere
doelgroep hiervoor in aanmerking kwam. Gelet op de relatief grote sociale huursector
(naar de omvang van Gorinchem en van de primaire doelgroep) betekent dit dat in de
toekomst het benodigde aantal woningen in de sociale huursector per saldo afneemt.
Naast aantallen is het ook van belang dat de sociale voorraad de juiste samenstelling
heeft. Het woningbehoefteonderzoek laat zien dat er vooral behoefte is aan
eengezinswoningen, terwijl er meer dan voldoende appartementen zonder lift zijn.
Figuur

6.2:Saldo

potentiële vraag en potentieel aanbod in huursector rekening houdend met
Staatssteun-regels en inkomensscheefheid in huursector op huidig niveau, 2012 – 2022
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Bron: Enquête Companen.

Deze ontwikkeling in het sociale huursegment neemt niet weg dat voor een bredere
doelgroep een vorm van ondersteuning bij het verkrijgen van een passende woning nodig
is. Voor de secundaire doelgroep (€34.229 tot €43.000) geldt dat zij momenteel niet
meer in een sociale huurwoning terecht kunnen, maar dat de mogelijkheden in de
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koopsector beperkt zijn tot appartementen in het prijssegment tot €175.000.
Eengezinskoopwoningen tot €175.000 en (particuliere) huurwoningen ontbreken
nagenoeg voor deze groep.
In de sociale huursector wonen momenteel 2.000 huishoudens met een inkomen boven
€34.229, waarvan circa 800 met een inkomen tot €43.000. Strikt genomen zouden deze
huishoudens als scheefwoners aangeduid kunnen worden. Praktisch hebben de
scheefwoners met een inkomen tot €43.000 momenteel weinig alternatieven. De per
saldo afname in het sociale segment zal dan ook gepaard moeten gaan met het
ontwikkelen van nieuwe alternatieven voor de secundaire doelgroep: door bijvoorbeeld
aanbod van huurwoningen buiten het sociale huursegment (particuliere huur), verkoop
van huurwoningen tegen lage prijzen of nieuwbouw in het sociale koopsegment. Hierbij
geldt een koopprijsgrens van maximaal €200.000, omdat dit realistischer is.

Wat willen we bereiken?
•

•

•

•

De gemeente wil samen met Poort6 dat er enerzijds voldoende aanbod van sociale
huurwoningen in de verschillende stadsdelen is en anderzijds dat dit aanbod ook zo
veel mogelijk bewoond wordt door de sociale doelgroep hiervoor (tot €34.229).
Kijkend naar de primaire doelgroep, kan de sociale huurvoorraad afnemen van 7.067
naar circa 6.000 woningen in 2022. Daarbij is er enige ruimte voor scheefwoners met
een middeninkomen (gebaseerd op wettelijke norm van 10% toewijzing boven EUdoelgroep en verwachte druk, ondersteund met regelgeving, om scheefwoners in
beweging te brengen).
Naast de sociale doelgroep kan ook de groep met een middeninkomen (tussen
€34.229 en € 43.000) niet volledig op eigen kracht de woningmarkt betreden. Ook
deze groep verdient in de gemeentelijke woonagenda aandacht. Formeel behoort
deze groep dus niet tot de doelgroep voor de sociale huursector van Poort6. Laat
onverlet dat zeker de eerste jaren een deel van de huidige huurders toch een hoger
inkomen hebben.
In samenwerking tussen gemeente en Poort6 zullen alternatieven gevonden moeten
worden voor de middeninkomens. Te denken is aan: verkoop van huurwoningen en
het omzetten van sociale (DAEB) huurwoningen naar een andere (niet-DAEB)
entiteit. Die oplossingen zijn niet van vandaag op morgen gevonden. Dit vraagt een
overgangsperiode waarin de sociale huursector steeds meer een functie heeft voor
de sociale doelgroep, scheefheid van midden- en hogere inkomens wordt afgebouwd
en alternatieven voor deze groepen geboden worden.
Inkomens boven €43.000 kunnen in Gorinchem op eigen (financiële) kracht
huisvesting vinden. De scheefheid van deze groep willen de gemeente en Poort6
tegengaan. Enerzijds door aan hen minimaal de kostendekkende huur te vragen,
anderzijds door woningen te koop aan te bieden.
Naast de aantallen woningen voor de verschillende inkomensdoelgroepen is ook de
kwaliteit van de woningen belangrijk. Daarbij maken we onderscheid naar de
bouwtechnische kwaliteit en aansluiting van de woningkenmerken bij de vraag van de
klant. Ten aanzien van de bouwtechnische kwaliteit geeft Poort6 prioriteit aan het
opknappen van woningen in bestaande buurten, inclusief oog voor de uitstraling van
de buurt. Investeringen in nieuwbouw zijn volgend op deze investeringen.
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Ten aanzien van de aansluiting bij de vraag zal met name het aantal
meergezinswoningen (appartementen) verminderd moeten worden. Waar zich
kansen voordoen, is vervanging met (multifunctionele) grondgebonden woningen
gewenst.

Wat is aanvullend gewenst?
•

•

•

Deze keuzes ten aanzien van de inkomensdoelgroepen en de sociale huurvoorraad
leiden tot een afname met per saldo circa 1.000 sociale huurwoningen. Dit gebeurt
door:
o Verkoop van sociale huurwoningen aan de zittende bewoners en complexgewijs
aan beleggers. Dit biedt middeninkomens mogelijkheden buiten de sociale
huursector. Bij het vormgeven van een doelmatig verkoopbeleid is afstemming op
de wensen van middeninkomens noodzakelijk.
o Daarnaast is Poort6 voornemens woningen uit haar sociale segment (DAEB)
over te hevelen naar het vrij-sectorsegment (niet-DAEB). De ontwerpHerzieningswet biedt ruimte om naar verwachting 10% van de sociale
huurvoorraad hiervoor te labelen.
De geschetste ontwikkelingen zullen zonder een goede begeleiding onvoldoende
effectief zijn voor middeninkomens. Immers, bij omzetten naar huurwoningen in het
vrije-sector huursegment horen doorgaans huurprijzen die voor deze (lage)
middeninkomens moeilijk op te brengen zijn. Daarbij komt dat als beleggers dit
zouden overnemen, zij doorgaans inkomenseisen bij toewijzing stellen waardoor
middeninkomens buiten de boot vallen.
De gemeente en Poort6 staan daarom een geleide ontwikkeling naar een vrije-sector
woningaanbod (huur en koop) waar middeninkomens profijt van hebben. Dit segment
is in de huidige kaders nog niet ontwikkeld. Hiertoe gaat Poort6 een businesscase
onderzoeken. Zij betrekt de gemeente en huurdersvereniging HP6 bij dit onderzoek.
Bouwen aan een passende en toekomstbestendige sociale huurvoorraad behoeft
een set van maatregelen: om te zorgen voor een modern woningaanbod, voor het
verkrijgen van investeringsruimte en het bieden van huisvesting aan
middeninkomens. Dit is schematisch weergegeven op basis van de kennis en
inzichten van eind maart 2013.
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2013

2023
Nieuwbouw:
270 sociale
huurwoningen
Sloop: 350
sociale
huurwoningen

4.900 à 5.200 huurders met
inkomen tot €34.229
1.000 huurders met inkomen
boven €34.229 (frictie)

Circa 6.000 sociale huurwoningen

5.000 huurders met inkomen
tot €34.229

PM naar
niet-DAEB

800 huurders met inkomen
tussen €34.229 en €43.000
1.300 huurders met inkomen
boven €43.000

550
verkoop

Circa 1.100 Niet-DAEB voor
inkomens boven €34.229

7.100 sociale huurwoningen

•

•

De gemeente wil met Poort6 prestatieafspraken maken over de voorraadstrategieën
in het sociale segment, conform de vereisten hierover in de Herzieningswet.
Daarnaast moeten de prestatieafspraken ook inzicht bieden in de wijze waarop
vinger aan de pols gehouden wordt, zodat er voldoende sociale huurwoningen blijven
voor de primaire doelgroep en ook middeninkomens in de eerder genoemde
transitiefase niet in de knel komen.
Naast aantallen voor de bestaande voorraad wil de gemeente bij nieuwbouw ruimte
blijven bieden voor sociale woningbouw. Enerzijds omdat daarmee de druk op dit
deel van de woningvoorraad beperkter kan worden, anderzijds om zo ook nieuwe
wijken, zoals Hoog Dalem, gedifferentieerd te kunnen ontwikkelen. Op deze locatie
houdt de gemeente vast aan een percentage van 30% sociale woningbouw. Het
accent bij deze toevoegingen ligt op:
o Toevoeging per saldo 200 à 300 eengezinswoningen
o Toevoeging per saldo 50 à 100 appartementen met lift
Indien Poort6 niet in staat is deze woningen te realiseren, zoekt de gemeente andere
partners om hier invulling aan te geven.

6.3.

Ruimte bieden aan jongeren die willen starten op de
woningmarkt

Voor jongeren die willen starten op de Gorcumse woningmarkt (die nu dus nog niet
zelfstandig wonen) is er in Gorinchem een redelijk aanbod goedkope
koopappartementen. In de huursector is de wachttijd voor jongeren tot 23 jaar twee jaar.
Ook vervult Gorinchem een regionale opvangfunctie voor deze groep. Door deze situatie
is de keuzemogelijkheid beperkt; zeker voor jonge starters met een zeer bescheiden
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inkomen. Volgens jongeren die deelnamen aan de voorbereidende conferentie is het
soms onduidelijk wanneer je je moet inschrijven voor een woning en ontbreekt het vooral
aan woningen in een voor jongeren aantrekkelijk binnenstedelijk (levendig) woonmilieu.
Nu ligt overigens voor deze groep de wachttijd op circa tweejaar. Dat is lager (en dus
gunstiger) dan bij andere doelgroepen.
Jonge starters tot 30 jaar zijn primair aangewezen op de goedkoopste huurwoningen (tot
€ 366, prijspeil 2012). Bij deze woningen hebben zij recht op huurtoeslag. Poort6 heeft
als strevenl dat voldoende woningen voor jongeren bereikbaar zijn.

Wat willen we bereiken?
•

•

•

De gemeente Gorinchem wil haar aantrekkelijke regiopositie voor jonge starters
behouden door aanbod in het goedkope segment te behouden. Met Poort6 wil zij
nagaan hoe het aanbod goedkoopste huurwoningen (tot € 366, prijspeil 2012) zo
veel mogelijk behouden kan blijven. Herstructurering in dit segment, zal deels
gecompenseerd kunnen worden door kamergewijze verhuur of tijdelijke benutting van
leegkomende panden als woonruimte voor jonge starters; niet alleen te realiseren
door Poort6 maar ook door andere marktpartijen. Hierbij kan ook door samenwerking
met Poort6 en een zorgorganisatie ruimte geboden worden aan jongeren die
(woon)begeleiding nodig hebben, via het concept Kamers met Kansen.
Voor jongeren die in de koopsector willen starten is toevoeging van
eengezinskoopwoningen tot circa €170.000 gewenst. Dit kan door verkoop van
sociale huurwoningen en beperkte mate door nieuwbouw gerealiseerd worden.
Een aantrekkelijk woonklimaat voor jongeren is niet alleen afhankelijk van voldoende
woningaanbod, maar ook van een voor jongeren aantrekkelijk woonmilieu. Dan gaat
het om een woonmilieu waarin activiteiten zijn voor jongeren, waarin zij plek hebben
voor ontmoeting (horeca) en die bereikbaar is voor werk en studie. Aan de laatste
voorwaarde voldoet Gorinchem. De levendigheid, jongerenevenementen en horecafunctie laat volgens jongeren die hebben meegepraat over de woonagenda te
wensen over.

Wat is aanvullend gewenst?
•

•

•

Nieuwbouw in het goedkoopste segment (tot € 366) is niet haalbaar. De gedeeltelijke
compensatie moet vooral gevonden worden door kansen te zoeken in tijdelijke
verhuur van bijvoorbeeld vrijkomende (kantoor / winkel / …) panden of door kamergewijze verhuur. De gemeente wil de mogelijkheid voor toevoeging van kamers
onderzoeken. De realisatie van kamers ligt bij ontwikkelende partijen.
Het is nuttig dat jongeren die 18 jaar worden, geïnformeerd zijn over de mogelijkheden van inschrijving voor een woning. De regionale woonruimteverdeling wordt
digitaal vormgegeven. Via inzet van moderne media (een app) kunnen jongeren
hiervoor beter benaderd worden. Deze toepassing zou bij de digitalisering in 2013
meteen meegenomen kunnen worden.
De gemeente wil haar aantrekkingskracht vergroten door inzet van stadspromotie en
het blijven werken aan een aantrekkelijk evenementenaanbod in de stad (zie ook
hoofdstuk 4).
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6.4.

Wonen met welzijn en zorg

De gemeente ondersteunt het beleid van lang zelfstandig wonen van ouderen en
zorgvragers. Zij legt de verantwoordelijkheid hiervoor primair bij inwoners zelf. Zij moeten
er zelf voor zorgen dat hun woonsituatie aansluit bij hun levensfase.
• In het woningaanbod is
aanpassing van bestaande
woningen
gewenst
om
bewegen
in
huis
te
vergemakkelijken als de
mobiliteit
van
mensen
afneemt, en daarmee onder
andere valongelukken te
voorkomen. Dit geldt voor
huurders en de groeiende
groep oudere eigenaarbewoners.
• Belangrijke ontwikkeling is
voorts de extramuralisering
van zorg, daarmee samenhangend
het
langer
zelfstandig
wonen
van
zorgvragers.
Dit
leidt
namelijk tot nieuwe vragen
ten aanzien van het aanbod
wonen-welzijn-zorg. Grootschalige complexen in een
intramurale setting zijn uit
de
tijd.
Top-down
planologische concepten als
woonzorgzones komen niet
meer van de grond. Een meer organische vraaggestuurde benadering (aansluitend
bij de bestaande infrastructuur van diensten en welzijnsaanbod, aangevuld met
thuiszorg) komt op, en sluit beter aan bij de normale woon- en leefsituatie van
mensen. Over deze buurtgerichte benadering voert de gemeente momenteel overleg
met onder andere Rivas en VGZ.
Deze ontwikkeling komt nu in een stroomversnelling: de lagere intramurale
zorgindicaties vervallen (V&V, verstandelijk gehandicapten en mensen met
psychiatrische aandoening). In 2013 gaat het om Zorg-Zwaarte-Pakketten (ZZP) 1 en
2, in 2014 om ZZP-3. De stap die in 2013 wordt gezet heeft praktisch weinig effect,
omdat veel mensen met ZZP1 of ZZP2 reeds zelfstandig wonen. De stap naar ZZP3
in 2014 en ZZP4 in 2016 hebben wel effect (= verschuivende vraag), omdat voor hen
dan geen AWBZ-financiering voor huisvesting meer beschikbaar is. Voor die groepen
zal wonen op eigen kosten moeten. Hierdoor blijven mensen langer zelfstandig
wonen en verhuizen pas later naar een intramurale instelling. Rivas werkt daarom
aan het omklappen van een deel van haar zorgvastgoed naar zelfstandige
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e

•

appartementen. De complexen Bannehof, Kop van de Ijsbaan, De Schutse en 7
Bastion zijn zo al gebouwd.
Een andere ontwikkeling is dat de gemeente verantwoordelijk wordt voor de
extramurale begeleiding van zelfstandig wonende zorgvragers (nu valt dat nog onder
de AWBZ). In haar beleid kiest de gemeente ervoor inwoners de vrije keuze te geven
om te kiezen voor vormen van begeleiding. De inwoners krijgen hierdoor meer ruimte
om dit zelf te organiseren, waarbij de gemeente alleen nog activiteiten faciliteert.

Wat willen we bereiken?
•

•

•

De gemeente wil met haar partners Rivas en Poort6 de extramuralisering actief
begeleiden door een adequaat aanbod van geschikte / toegankelijke woningen in een
toegankelijke woonomgeving. Bestaande woningen zullen hiervoor meer geschikt
gemaakt moeten worden. Veel ouderen blijven namelijk wonen in de huidige
(eengezins)woning. Die woning is niet altijd geschikt om ook met een zorgvraag of
functiebeperking te bewonen, terwijl door de extramuralisering van zorg meer
mensen met een zorgvraag thuis blijven wonen. De gemeente financiert soms via
individuele verstrekkingen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
woningaanpassingen. Met de bezuinigingen en verandering in het verstrekkingenbeleid (vanuit de Wmo) wordt de eigen verantwoordelijkheid voor woningaanpassingen belangrijker, zoals uitgewerkt in de nota ‘Meedoen’.
Preventief aanpassen van woningen kan daarbij onder andere valongelukken
voorkomen en zo de behoefte aan individuele aanpassingen verminderen. Een groter
deel van de bestaande woningvoorraad moet hiertoe preventief aangepast worden.
Voor het verbeteren van de toegankelijkheid van bestaande woningen wordt in het
kader van de regionale woonvisie in regionaal verband een ‘comfortcampagne’
opgestart, om mensen te overtuigen van het nut om tijdig hun woning geschikter te
maken voor langer zelfstandig wonen.
Ook de woonomgeving zal toegankelijk moeten zijn (openbare ruimte, maar ook
vervoersvoorzieningen). Deze aanpassingen dragen bij aan het ‘verlengd-thuis’concept.
Daarnaast is aanvullend aanbod gewenst van wooncomplexen waar zorg in de
directe nabijheid is georganiseerd (woonzorgcomplex), zodat mensen met een
intensievere zorgvraag (met name huidige ZZP3 en ZZP4) hier zelfstandig kunnen
wonen.
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Figuur 6.3:
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•

Tot slot zal de gemeente inzetten op een voldoende bereikbaar zorg- en welzijnsaanbod in de buurten van Gorinchem. Zorgaanbod is in alle delen van de stad
redelijk aanwezig. Voor welzijn gebeurt dit volgens het principe dat bereikbaarheid
belangrijker is dan nabijheid: dus niet elke buurt een eigen voorziening, maar
voorzieningen op strategische goed bereikbare plekken in buurten.

Wat is aanvullend gewenst?
•

•

De gemeente wil bereiken dat mensen hun woning preventief aanpassen (niet altijd
tot het hoogste aanpassingsniveau, maar vooral ook praktisch). Door dit actief aan te
moedigen kunnen toekomstige claims op individuele verstrekkingen vanuit de Wmo
voorkomen worden. Via verschillende kanalen worden cliënten nu hierover benaderd:
door Rivas via haar thuiszorgmedewerkers, de gemeente vanuit haar Wmo-beleid en
door Poort6 bij onderhoudswerkzaamheden. Stroomlijnen van de voorlichting
hierover versterkt de boodschap en verdient daarom de voorkeur. Dit zal in de
regionale comfortcampagne ingevoegd moeten worden. Tevens kunnen hierin
efficiencyvoordelen worden behaald. Kansrijke kanalen voor deze ‘marketing’aanpak
zijn Wmo-consulenten, thuiszorgmedewerkers, woonconsulenten, maar ook
medewerkers bouw- en woningtoezicht (het moment van vergunningverlening is
immers vaak een belangrijk contactmoment, daar men toch al bezig is met de
woning).
Het preventief geschikt maken van woningen zal niet in alle gevallen mogelijk blijken.
Nieuwbouw van levensloopgeschikte woningen en doorstroming naar die woningen
zorgt ook voor een betere match van vraag en aanbod. Deze doorstroming komt
echter zeer moeizaam op gang, zo leert de praktijk. De nieuwe woning is vaak (veel)
duurder dan de huidige woning en mensen zijn zeer gehecht aan de huidige (sociale)
omgeving. Samen met Poort6 wil de gemeente komen tot een doorstroompilot naar
levensloopgeschikte woningen. Ervaringen die in de regio zijn opgedaan kunnen
hierbij behulpzaam zijn. Zo heeft Kleurrijk Wonen recent een experiment uitgevoerd
met de inzet van een verhuiscoach en behoud van huurprijs bij verhuizing.

- 40 -

•

•

•

Rivas zal vanuit haar vastgoedstrategie de komende jaren de herpositionering van
zorgcomplexen voortzetten om aan te sluiten bij nieuwe functies, afhankelijk van de
effecten van de aanpassing in de regelgeving.
Naast goed woningaanbod is ook een bereikbare, toegankelijke en bruikbare woonomgeving essentieel. In de onderhoudsplanningen van de openbare ruimte heeft dit
een plek. Bij ontwikkelingen rond wonen-welzijn-zorg in Gorinchem geeft de
gemeente invulling aan een goede inrichting van de openbare ruimte.
Het aanbod welzijnsvoorzieningen in Gorinchem is onderwerp van het gemeentelijk
Wmo-beleid. Zij werkt aan bereikbare welzijnsvoorzieningen vanuit alle buurten. Zij
zoekt hierbij afstemming met zorgaanbieders, om zo te komen tot een passend
vangnet voor de meest kwetsbare zorgvragers. Hier is wel aansluiting gewenst bij de
leefstijlen die in het oostelijk deel van Gorinchem wonen (met name nieuwe
conservatieven).
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7. Uitvoering en programmering
De woonagenda 2.0 moet gestalte krijgen via een concreet uitvoeringsprogramma.
Dit programma valt in twee delen uiteen. In de eerste plaats een overzicht van
acties die voortkomen uit de ambities die in voorgaande hoofdstukken zijn
beschreven. Het college stelt dit uitvoeringsprogramma op na vaststelling van de
Woonagenda. In de tweede plaats door een actieve sturing van de gemeente op de
fasering en (flexibele) invulling van de woningbouwplannen.

7.1.

Uitvoeringsprogramma ambities woonagenda 2.0

Voor de verschillende ambities uit de woonagenda 2.0 zullen de gemeente en haar
partners activiteiten ontplooien. In het vervolg beschrijven we de belangrijkste
uitvoeringsambities.

Agendapunt 1: Versterken centrumfunctie van Gorinchem
•

•

Versterken historische binnenstad
1. Faciliteren marktpartijen die woonontwikkelingen in de binnenstad willen opzetten
2. Met partners werken aan binnenstadsmarketing
Een keur aan woonmilieus en leefstijlen
3. Ruimte voor particulier opdrachtgeverschap in het dure koopsegment.
4. Uitwerken aanpak voor (permanente) huisvesting van (tijdelijke) arbeidsmigranten.

Agendapunt 2: Leefbare karakteristieke buurten
•

•

Schoon, heel, veilig en volledig
5. Vaststellen waar de leefbaarheid meest urgent aandacht vraagt, om zo te komen
tot een passende leefbaarheidsaanpak.
Eigentijdse kwaliteit van woningen
6. Informatiecampagne voor een energiezuinige woningvoorraad.
7. Stimuleren VVE’s tot goed onderhoud van woningen en complexen.

Agendapunt 3: Een geschikte stad voor iedereen
•

•

Voldoende aanbod sociale huur- en koopwoningen
8. Prestatieafspraken over voorraadstrategieën, voor lage- en middeninkomens
(inclusief Beperken scheefheid en splitsing van Diensten van Algemeen
Economisch Belang (DAEB) en niet-DAEB).
9. Een deel van de nieuwbouw realiseren in het (sociale) huursegment voor lageen middeninkomens, waarbij ingespeeld wordt op de vraag naar levensloopgeschikte woningen en meer eengezinswoningen.
Ruimte bieden aan jongeren die willen starten op de woningmarkt
10. Onderzoek uitvoeren naar wenselijkheid inzet kamergewijze verhuur. Vervolgens
inzet van ontwikkelende partijen voor realisatie (tijdelijke) verhuur van
vrijkomende (kantoor / winkel / …) panden en kamergewijze verhuur ten behoeve
van jongeren, met mogelijkheden voor Kamers met Kansen (begeleid wonen
jongeren).
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•
•

11. Via woonruimteverdeling oog houden voor minimaal gelijkblijvende kansen van
jongeren / starters.
Kansen voor wooncarrière voor alle Gorinchemerss
12. Experiment opzetten voor nieuwe ontwikkelmodellen bij nieuwbouw
Wonen met welzijn en zorg
13. Informatiecampagne voor een levensloopgeschikte woningvoorraad.
14. Goede benutting bestaande levensloopgeschikte woningvoorraadvoor ouderen.
15. Transformatie zorgcomplexen.
16. Inzet voor toegankelijke woonomgeving.

7.2.

Uitvoeringsprogramma woningbouw

Naast de voorgaande ambities heeft de gemeente ook een sturende verantwoordelijkheid
ten aanzien van het woningbouwprogramma. Zeker in de huidige tijd. De woningbouwontwikkeling staat namelijk momenteel op een (te) laag pitje. De ervaring leert echter dat
plannen die goed aansluiten bij de vraag (marktopnamecapaciteit) nog wel verkocht
kunnen worden. Daarbij is het essentieel dat er ook in omvang een passend aanbod is,
zodat plannen elkaar niet dermate beconcurreren dat geen enkel initiatief tot uitvoering
kan komen (verwatering van de vraag en daarmee investeringsvermogen).
Samenwerking bij uitvoering woningbouw
De gemeente wil hiertoe werken aan een samenwerkingsproces waarin zij met projectontwikkelaars (inclusief Poort6) komt tot prioritering en aansluiting bij de kwantitatieve en
kwalitatieve marktopnamecapaciteit, en tegelijkertijd aansluit bij de lange termijnbeleidsdoelen. Doelstelling is een optimale benutting van de plancapaciteit. Elementen in deze
samenwerking zijn:
• Monitoring van marktontwikkelingen.
• Afstemming tussen ontwikkelende partijen en maken van afspraken.
• Anterieure overeenkomsten sluiten en bestemmingsplannen opstellen die ruimte
laten om flexibel in te spelen op marktveranderingen.

Overzicht kaders
Bij het woningbouwprogramma gelden de volgende uitgangspunten:
• Kwantitatief: Bij planbeoordeling en RO-procedures gaan we uit van een productie
tussen 800 en 1.300 woningen in de eerste 10 jaar. Een hogere productie is niet
uitgesloten als de praktijk uitwijst dat een hoger aantal haalbaar is.
In de startnotitie heeft de gemeente drie woningbouwscenario’s uitgewerkt: versnelling
woningbouw (275 woningen per jaar), voortzetten huidig tempo (250 woningen per jaar) en
minderen tempo (130 woningen per jaar). Gelet op de huidige marktopnamecapaciteit lijkt het
derde scenario het maximaal haalbare. In het huidige tijdsgewricht kiest de gemeente ervoor
om op een haalbaar programma in te zetten. Dit voorkomt dat de vraag verwatert over teveel
plannen, waardoor ook kansrijke woningbouw niet van de grond komt.
Tegelijkertijd is ook vanuit de regio een plafond van 3.500 woningen voor de AlblasserwaardVijfheerenlanden (iets andere periode: 2010 – 2019) vastgelegd, waarvan in 2010 en 2011
1.000 gerealiseerd zijn. In regionaal verband wil Gorinchem inzetten op 1.300 woningen
(scenario verminderen tempo), met ruimte om meevallers in woningbouw op te vangen. De
hiervoor benodigde plancapaciteit zal nog 30% hoger moeten liggen in verband met planuitval.
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•

Kwalitatief, aandeel sociaal: Het gewenste aandeel sociale nieuwbouw bedraagt
30% van het totale programma. In dit programma is essentieel dat er een realistische
match is tussen kwaliteit en prijs.
Nieuwbouw moet ruimte bieden aan vernieuwing van de bestaande sociale huurvoorraad
(nieuwe typologieën, modern aanbod), enige mate van scheefheid voor lage middeninkomens
en differentiatie in nieuwe wijken.

•

Kwalitatief,
toekomstbestendig:
Nieuwbouw
moet
zo
veel
mogelijk
levensloopgeschikt gebouwd worden, volgens NEN 1814. Dit geldt in het bijzonder
op locaties nabij primaire voorzieningen. Ook is extra inzet op duurzaamheid een pré.

•

Kwalitatief, aansluiten bij de vraag: Buiten het sociale programma is de
marktopnamecapaciteit leidend: naar fasering, invulling van locaties en prijskwaliteitsverhouding. Voor dit moment zijn die weergegeven in de volgende tabel:
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Tabel 7.1: Indicatie marktopnamecapaciteit 2013 – 2022 (exclusief onttrekking herstructuringslocaties)

Sociaal programma:
• Eengezinshuur
• Huurappartement met lift / nultreden
Subtotaal sociaal programma
Marktprogramma:
• Huurappartement
• Grondgebonden koopwoning (basis)
€ 150 – 250.000
• Grondgebonden koopwoning (ruim)
€ 250 – 350.000
• Grondgebonden koopwoning (zeer
ruim) > € 350.000
• Appartementen > € 250.000
Subtotaal marktprogramma
Totaal

Korte termijn
(2013 tot 2015)

Lange termijn
(2013 tot
2022)

Binnenstad
centrum-kleinst.

West /
kleinstede-lijk

Oost / groenkleinstede-lijk

Doelgroep / beleidsdoel

Aandeel programma

Tbv starters en jongen gezinnen
Vooral tbv senioren
saldo

+200 / 300 (ca 25%)
+50 / 100 (<10%)
+250 / 400 (30%)



+75 / 100



+200/ 300










Vooral tbv senioren
Tbv koopstarters en jonge (middenklasse) gezinnen
Tbv gezinnen

+75 / 125 (ca 10%)
+200 / 300 (ca 25%)
















+150 / 250(ca 20%)









Tbv (oudere / rijkere) gezinnen

+75 / 125 (ca 10%)

Tbv (jonge) senioren / empty-nesters
saldo

+50 / 100 (<10%)
+550 / 900 (70%)
+800 / 1.300



+100 / 125
+150 / 200




+600 / 1.000
+800 / 1.300







Prijs-kwaliteitverhouding
< € 150.000

€ 150 – 250.000

€ 250 – 350.000

vanaf € 350.000

Binnenstad
•
Grondgebonden (€ / m2)
•
Appartement West (€ / m2)

PM
PM

1.500-2.000
2.000-3.000

1.500-2.000
2.500-3.000

2.000-2.500
3.000-4.000

•
•

Grondgebonden (€ / m2)
Appartement Oost (€ / m2)

1.500-2.000
1.500-2.000

1.500-2.000 (ref.kavel 150-200m2)
1.500-2.000

2.000-2.500 (ref.kavel 200-300m2)
PM

afh. van kavelgrootte
PM

•
•

Grondgebonden (€ / m2)
Appartement (€ / m2)

PM
2.000-2.500

2.000-2.500 (ref.kavel 150-200m2)
PM

ca 2.000 (ref.kavel 200-250m2)
PM

2.500-3.000 (ref.kavel va 400m2)
PM
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Dit programma zetten we af tegen de nu in de gemeentelijke planningslijst bekende
plannen voor de periode 2013 tot en met 2022. Door deze vergelijking krijgen we een
indicatie van gewenste bijstelling van die plannen voor de bestaande voorraad en voor
nieuwbouw.
Tabel 7.2:

Gewenste bijsturing planning op basis van beleidskaders afgezet tegen bekende plannen, stand
van zaken juli 2013
Plannen
Plannen
nieuwbouw
nieuwbouw
Restant
Aandeel programma
2013-2015
2016-2022
ambitie
Sociaal programma
• Eengezinshuur
+200 / 300 (ca 25%)
+77
+130
+
• Huurappartement met lift /
+50 / 100 (<10%)
+51
+200
-nultreden
Subtotaal sociaal programma
+250 / 400 (30%)
Marktprogramma
• Vrije sector huur (voorkeur
+75 / 125 (ca 10%)
+77
+50
0
appartementen)
• Grondgebonden koopwoning
+200 / 300 (ca 25%)
+140
+430
-(basis) €150-250.000
• Grondgebonden koopwoning
+150 / 250(ca 20%)
+75
+290
-(ruim) €250-350.000
• Grondgebonden koopwoning
+75 / 125 (ca 10%)
+30
+150
(zeer ruim) >€350.000
• Appartementen >€250.000
+50 / 100 (<10%)
+90
+80
• Overig
+90
+150
-Subtotaal marktprogramma
+550 / 900 (70%)
Totaal
+800 / 1.300
+630
+1.480
--

Er zijn te veel plannen in de koopsector (vrijwel over de volle breedte). Deze woningen
staan ook grotendeels voor de eerste drie jaar gepland, terwijl de vraagverwachting
vooral op de langere termijn is: met andere woorden te veel en te snel.
In de huursector zijn plannen en ambities redelijk in evenwicht, zij het dat het aantal
huurappartementen zeker op termijn fors is.
In het samenwerkingsverband wordt een monitoringsinstrument ontwikkeld om de
plannen en vraag continu op elkaar af te stemmen.
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Bijlage: begrippenlijst
Aanpassingen in

Ingrepen of voorzieningen in de woning om deze geschikt te maken voor mensen met een

huis

functiebeperking, zoals de aanleg van een hellingbaan.

BBSH

Het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) regelt de uitvoering van de woningwet ten
aanzien van de toelating van woningcorporaties, de taken en het toezien van deze
instellingen. Volgens het besluit dienen hun werkzaamheden op het terrein van de
volkshuisvesting te liggen.

DAEB

Dienst van Algemeen Economisch Belang. Deze dienst wordt aangeboden met staatssteun.
In de sociale huursector gaat het om woningen tot €681 (prijspeil 2012) waarvoor door het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) borging wordt gegeven voor leningen aan
woningcorporaties.

DAEB-sociale

Huurwoning verhuurt door een sociale verhuurder (toegelaten instelling) met een huurprijs

huurwoning

van maximaal €681,02

Doorstromer

Een verhuizend huishouden. Voor en na de verhuizing is het huishouden de hoofdbewoner
van een woning. De vorige woning is na de verhuizing beschikbaar voor nieuwe huishoudens.

Eengezinswoning

Ook wel grondgebonden woning, de typen lopen uiteen van een tussenwoning en
hoekwoning tot twee onder een kap, villa en landhuis.

Extramuralisering

De maatschappelijke tendens om wonen in zorginstellingen (intramuraal) zoveel mogelijk te
vervangen door wonen in zelfstandige woningen, waarin zorg wordt verleend.

Huishouden

Elke alleenstaande en tevens elke groep van twee of meer personen die in huiselijk verband
samenleven.

Huisvestings-

Een huisvestingsverordening biedt gemeenten de mogelijk om regels vast stellen voor de

verordening

verdeling van woonruimte.

Huurtoeslag

Bijdrage van de rijksoverheid in de huur voor mensen die in een huurwoning wonen en die in
verhouding tot hun inkomen te veel huur betalen; uitbetaald door de belastingdienst.

Inbreidingslocatie

(Her-)ontwikkeling van lege plekken binnen bestaand gebouwd gebied.

Intramuraal wonen

Het traditionele verzorgings- en verpleeghuis waar wonen en zorg niet gescheiden zijn en
waar zorg, toezicht, welzijn, dienstverlening, maar ook behandeling en (intensieve) verpleging
in een integraal pakket worden aangeboden tezamen met verblijf.

Kamers met Kansen

Kamers met Kansen biedt jongeren van 18 tot 25 jaar met problemen thuis, op school en/of
werk een (nieuwe) woonplek met individuele coaching. Aan de hand van die coaching gaan
de jongeren op zoek naar werk of een opleiding, zodat ze vervolgens zelfstandig verder
kunnen.

Kernvoorraad

De kernvoorraad betreft de voorraad huurwoningen van de woningcorporaties met een
zodanige huurprijs dat deze woningen geschikt zijn voor de primaire doelgroep. Het betreft
alle huurwoning in de sociale sector tot €681.

Kleinschalig

Wonen, welzijn en zorg zijn sterk met elkaar verweven. Zorg en toezicht zijn 24 uur per dag

beschermd wonen

aanwezig. Begeleiding en huisvesting van cliënten is groepsgewijs georganiseerd. De
zorgverlening is meestal volledig inpandig beschikbaar.

Koopstarter

Een huishouden dat voor het eerst hoofdbewoner van een koopwoning wordt.

Levensloopgeschikt

Woningen die geschikt zijn of eenvoudig geschikt te maken zijn voor rollator- of
rolstoelmanoeuvres en gelegen in een woonomgeving met essentiële dagelijkse
voorzieningen op loopafstand.

Meergezinswoning

Ook wel aangeduid als gestapelde woning. Een deel van een gebouw met meerdere
woningen, zoals een flatwoning, appartement, galerijflat, etagewoning, boven- en
benedenwoning, portiekwoning of maisonnette.

Nultredenwoning

In nultredenwoningen zijn fysieke aanpassingen gepleegd om de woningen geschikt te maken
voor levensloopbestendig wonen. De woningen zijn zonder traptreden bereikbaar vanaf de
openbare weg (externe toegankelijkheid) en kennen geen traptreden of vergelijkbare
hoogteverschillen binnenshuis (interne toegankelijkheid). Zij zijn geschikt voor rollator- of
rolstoelmanoeuvres.
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Opplussen

Opplussen is het verbeteren van bestaande woningen zodat ze bruikbaar en veilig zijn voor
oudere mensen of mensen met een lichte handicap.

Particuliere

Huurwoningen die niet in bezit zijn van een toegelaten instelling, zoals Poort6. Het grootste

huursector

deel van de particuliere huursector heeft een prijs boven €680

Plancapaciteit

Bekende locaties voor woningbouw en het aantal woningen dat naar verwachting daar
gebouwd kan worden, ongeacht de procedurele status. Plancapaciteit leidt niet altijd tot
realisatie.

Primaire doelgroep

Inkomens tot €34.229 die volgens de Herzieningswet (in voorbereiding) de doelgroep zijn
voor de sociale huursector.

Scheefheid

Dit betreft huishoudens niet behorend tot de doelgroep voor sociale huurwoningen (inkomen
tot €34.229 belastbaar per jaar) gehuisvest in een sociale huurwoning. Hierbij wordt nog
onderscheid gemaakt naar inkomens tussen €34.229 en €43.000 en boven €43.000. In het
laatste geval wordt scheefheid breed als onwenselijk gezien.

Secundaire

Inkomens tussen €34.229 en €43.000. Zij hebben een te hoog inkomen voor de sociale

doelgroep

huursector, maar beperkte financiële mogelijkheden een woning te kopen.

Sociale huur- en

Sociale huurwoningen zijn woningen die binnen de DAEB-regels vallen, ofwel een prijs

koopsector /

hebben tot €681 (prijspeil 2012). Sociale koopwoningen zijn woningen met een verkoopprijs

nieuwbouw

tot €200.000 (prijspeil 2012, vrij op naam).

Starter

Huishouden dat voor verhuizing niet zelfstandig woonde en daarna hoofdbewoner van een

Verzorgd wonen

Bij verzorgd wonen is zorg 24 uur per dag op afroep beschikbaar. Nodig zijn: geschikte /

woning is. Een jonge starter definiëren we als iemand tot 30 jaar.
aangepaste woningen, dienstverlening, een zorgunit in de omgeving of binnen het complex
(zorgverleners moeten immers voortdurend paraat zijn). Het wonen kan individueel of samen
zijn.
Woonzorgcomplex

Cluster van zelfstandige zorgwoningen waar zorg thuis geleverd kan worden. Vaak voorzien
van multifunctionele ruimten voor dagbesteding en recreatie. Welzijn en dienstverlening
behoren tot het servicepakket van het complex. Veilige en beschutte bouwvorm met soms
een bewaakte entree.
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