
 

 

Samenvatting en preadvies motie “Eerlijk speelveld bij woningbouwfondsen” 

 

Indienende gemeenten: De Bilt en Zeist 

 

Ondersteunende gemeenten: M50-gemeenten.  

 

Strekking van de motie 

Oproep aan het bestuur om zich in bestuursakkoorden met het rijk, in samenwerking met de platforms 

G4, G40, M50, K80 en P10 en in lijn met provinciale en regionale afspraken met het rijk in te zetten 

voor: 

1. Rijksfinanciering voor gemeenten, zodat zij met voldoende slagkracht en expertise het 

woningtekort kunnen aanpakken 

2. Meer ondersteuning en medewerking van het rijk bij het realiseren van de woon- en 

bouwagenda  

3. Minder drempels en criteria voor de fondsenaanvraag en het versterken van bestaande 

initiatieven, zoals de Woondeals 

4. Een quickscan voorafgaand aan de fondsenaanvraag of een duidelijk weegmoment op basis 

van een eerste aanvraag om onzekerheden gedurende de aanvraag en onduidelijkheid over de 

uitkomst te verminderen 

5. Meer flexibiliteit bij de aanvragen voor omvorming winkels en bedrijventerreinen 

6.  Een integrale aanpak van wonen en bereikbaarheid waarbij door een optimalisering van het 

(h)ov (inclusief stations) efficiënte woningbouw kwalificeert. 

 

Preadvies VNG-bestuur: overnemen 

 

Toelichting 

Woningbouw is voor het nieuwe kabinet een van de prioritaire dossiers. De komende periode zullen 

rond de 100.000 woningen per jaar gebouwd moeten worden. Dat vraagt een inspanning van alle 

betrokkenen bij de woningbouw. Dat betreft zowel de (decentrale) overheden, als de marktsector. 

Ten aanzien de financiering van de plannen is er nog de nodige onduidelijkheid. Helder is dat de 

verhuurderheffing wordt afgeschaft. Dat geeft corporaties meer lucht. Andere instrumenten lijken te 

worden gefinancierd uit het gemeentefonds. Over de exacte hoogte van het gemeentefonds in de 

komende kabinetsperiode is nog geen helderheid. 

 

Tegen deze achtergrond verzoekt de M50 het bestuur van de VNG in nauwe samenspraak met 

gemeentelijke platforms en in lijn met bestaande provinciale en regionale afspraken, in 

bestuursakkoorden met het rijk ons in te zetten voor een aantal zaken die het realiseren van de 

woningbouw opgave bevorderen. Dat betreft onder andere meer investeringen in ambtelijke capaciteit, 

minder drempels voor beschikbare fondsen, meer helderheid aan de voorkant bij aanvragen voor 

fondsen, meer flexibiliteit bij herstructurering van winkel(gebieden) en bedrijventerreinen, meer 

flexibiliteit en integraliteit tussen de woningbouw en bereikbaarheid in het land en ten algemene meer 

ondersteuning en medewerking bij het realiseren van de opgave. 

 

Deze verzoeken kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan de bestaande knelpunten voor het 

realiseren van meer woningbouw en zullen door de VNG daarom - in nauwe afstemming met 

genoemde platforms - worden ingebracht in de gesprekken met het nieuwe kabinet. Of die gesprekken 

zullen leiden tot een bestuursakkoord is momenteel overigens nog sterk de vraag. 


