
Themabijeenkomst Wonen

Agenda  31 oktober 2019
19.30 uur Inloop
20.00 – 22.00 uur Uitwisseling (plenair raadzaal)

Voorzitter: Van der Ham; griffier: Van Veenendaal

1. Uitkomsten woningbehoeftenonderzoek (toelichting door Chantal Tiekstra, 
Companen) 
Door Companen is onderzoek naar de woningbehoefte in Leusden gedaan. Het 
rapport is de basis voor de update van de Woonvisie. Het rapport treft u bijgaand 
aan.
Aan de hand van de onderstaande punten worden de hoofdlijnen van het rapport 
toegelicht en wordt met u het gesprek gevoerd over te trekken conclusies en op 
basis hiervan te zetten accenten in de update van de Woonvisie.
- Trends
- Woningbehoefte naar doelgroepen
- Druk op de woningvoorraad in Leusden, Achterveld/Stoutenburg
- Wat betekent de extramuralisering voor de druk op de sociale woningvoorraad
- Wat is de input vanuit de “meedenksessie” naar aanleiding van de enquête? Het  

verslag hiervan treft u bijgaand aan
- richtinggevende conclusies

Hoe en langs welke weg komen we tot een update van de woonvisie?
Met u is afgesproken is dat gegevens over de woningmarkt in Leusden in een 
monitor (dashbord) worden gepresenteerd. Het idee is de aantallen gerealiseerde 
woningen naar woningtype t.o.v. de behoefte, de planvoorraad/geplande oplevering 
en de wachttijden voor sociale huurwoningen in beeld te brengen. 

2. WSL (toelichting door Arne van Overmeeren, WSL)
Door WSL wordt een toelichting op het beleid gegeven vanuit de volgende 
invalshoeken: 
- Taakopvatting WSL doelgroep en middeninkomens (w.o. goedkope 

koopwoningen)
- Financiële positie WSL
- Omvang voorraad sociale huur
- Huurbeleid
- Duurzaamheid
- Nieuwe doelgroepen

3. Prestatieafspraken (toelichting door Erik van Beurden)
De gemeenteraad heeft het college gevraagd ruimte te geven om mee te spreken 
over de gemeentelijke agenda voor de prestatieafspraken. De prestatieafspraken 
voor 2019 e.v. treft u bijgaand aan.
Erik van Beurden licht toe op welke thema’s en met welk doel de gemeente wil 
inzetten bij het maken van de afspraken. 

- Omvang voorraad sociale huurwoningen/extramuralisering
- Nieuwe doelgroepen (middenhuur, goedkope koopwoningen)
- Betaalbaarheid
- Duurzaamheid
- Samenwerking met betrekking tot leefbaarheid 
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