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Geachte Raad,

Door raadslid Zoutendijk van de fractie Zoutendijk werd op 13 juli 2021 de motie ‘Collectieve en 
andere woonvormen’ (ID: 171) in de raad gebracht en vervolgens door de raad aangenomen. Naar 
aanleiding van de motie stuurde de Werkgroep Kleinschalig en Collectief Wonen (hierna genoemd: 
de Werkgroep) op 7 september 2021 een brief waarin zij een aantal overwegingen ten aanzien van 
collectieve woonvormen deelt. Vervolgens heeft raadslid Zoutendijk op dinsdag 21 september 2021 
per e-mail een vraag gesteld met betrekking tot de motie en brief van de Werkgroep. Tijdens de 
begrotingsraad van 26 oktober 2021 verzocht de fractie Zoutendijk om een stand van zaken met 
betrekking tot de motie en het aanbod van de Werkgroep. Door middel van deze brief wordt u 
geïnformeerd  over de wijze waarop wij invulling geven aan motie 171, zoals wethouder Wassenaar 
eveneens heeft uitgelegd tijdens voornoemde begrotingsraad.

Opvolging van de motie
De motie draagt het college op om het gemeentelijk beleid (verder) te concretiseren op het gebied 
van collectieve en andere woonvormen, geïnspireerd op de tien beleidssuggesties van het manifest 
‘Passend beleid voor collectieve en andere woonvormen’. 

De in maart vastgestelde Woonvisie 2021-2025 biedt in samenhang met de Verordening 
Inwonersparticipatie reeds voldoende mogelijkheid om plannen in te dienen voor collectieve en 
andere woonvormen. Ten aanzien van het inspelen op de woonwensen van verschillende 
doelgroepen legt de woonvisie uit dat (nieuwe) woonvormen zoals tiny houses en woningsplitsing 
mogelijk zijn. Als oplossing voor de doelgroep ‘uitstromers uit Beschermd Wonen’ noemt de 
Woonvisie als voorbeeld ‘geclusterd wonen’. Reguliere collectieve woonvormen of collectieve 
initiatieven hebben geen specifieke plek in de Woonvisie. Maar ze worden daarin ook niet 
uitgesloten.

Het aanpassen van de woonvisie of het opstellen van aanvullend beleid ten aanzien van de nieuwe 
collectieve woonvormen is daarmee nu niet noodzakelijk en bovendien niet budgettair voorzien. 
Initiatiefnemers hebben bovendien (al dan niet verenigd in een collectief) al de gelegenheid om 
met een plan voor woonvormen te komen. De Werkgroep zal separaat worden bericht over deze 
mogelijkheid en daarbij bedankt voor het meegeven van de overwegingen in hun brief.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange,
gemeentesecretaris burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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