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Het raadslid de heer Balster heeft op 5 februari 2018 een brief met daarin acht vragen aan de 

voorzitter van de gemeenteraad gericht. 

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden 

van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt. Voor de beantwoording heeft afstemming 

plaatsgevonden met Haag Wonen en de Bewonersraad Haag Wonen. 

 

In Spoorwijk zal in 2019 worden gestart met de herstructurering van de straten Jonathanstraat, 

Schimmelweg, Van Meursstraat en de Dr. Schaepmanstraat. Een bewonerscommissie is het 

afgelopen jaar in gesprek geweest met HaagWonen over de sociale randvoorwaarden waarbinnen 

dit plaatsvindt. Een deel van de bewoners is van mening dat er onvoldoende garantie is om terug te 

keren en er onvoldoende betaalbare huurwoningen zullen worden teruggebouwd. De PvdA wil graag 

van het college weten wat de precieze afspraken zijn en welke garanties er zijn voor zittende 

bewoners die graag zouden willen terugkeren naar een betaalbare woning. 

 

Op grond van artikel 30 van het Reglement van orde, stellen wij het college de volgende vragen: 

 

1. Kunt u aangeven welke concrete bouwplannen er zijn, en daarbij aangegeven de reikwijdte van 

het gebied, het type woningen en de prijscategorie? 

 

Haag Wonen voert in genoemde straten een sloop/nieuwbouwproject uit. De reikwijdte van het 

plangebied is als volgt: 

  
 

De groene lijnen zijn de contouren van complex Jonathanstraat e.o. De oranje lijnen zijn de contouren 

van de woningen aan de Dr. Schaepmanstraat.  
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Het aantal woningen dat na de sloop op deze plek wordt teruggebouwd, is minimaal hetzelfde als het 

aantal woningen dat wordt gesloopt (te weten 28 eengezinswoningen, aangeduid als C109 en 109 

beneden-/bovenwoningen, aangeduid als C121). 

 

Haag Wonen gaat er van uit dat de huur van tenminste 75% van de nieuwe woningen onder de eerste 

aftoppingsgrens (€ 597,30 prijspeil 2018) valt en 25% een huurprijs tussen de eerste aftoppingsgrens 

en de liberalisatiegrens (€ 710,68, prijspeil 2018) krijgt. 

 

2. Kunt u het type woningen en de prijsrange van de huidige woningen afzetten tegen de nieuw te 

bouwen woningen? 

 

De woningen die er nu staan, zijn appartementen en eengezinswoningen voor kleine huishoudens in 

de prijsklasse onder de eerste aftoppingsgrens. De nieuw te bouwen woningen zijn voornamelijk 3 

kamerwoningen voor kleine huishoudens. Deels op de begane grond, deels beneden- en 

bovenwoningen (verdeeld over 2 etages dus) en deels appartementen. Voor de huurprijzen van de 

nieuwe woningen zie beantwoording vraag 1. 

 

Het college benadrukt dat Haag Wonen en de gemeente prestatieafspraken hebben gemaakt over de 

betaalbaarheid van de gehele voorraad (RIS297339). Het staat Haag Wonen vrij om hierbinnen eigen 

afwegingen te maken per project, zie beantwoording vraag 4. 

 

3. Kunt u aangeven hoe het inspraakproces met de bewoners is verlopen en hoe de tevredenheid van 

de bewoners over de gemaakte afspraken kan worden beoordeeld? Is de mening van alle 

bewoners in de betreffende straten gevraagd? 

 

Navraag bij Haag Wonen en de Bewonersraad Haag Wonen leert dat Haag Wonen in 2016 op een voor 

de bewoners georganiseerde informatieavond heeft verteld dat zij de woningen aan de Jonathanstraat 

e.o. gaat slopen. Een jaar later heeft Haag Wonen hetzelfde verteld aan de bewoners van de woningen 

aan de Dr. Schaepmanstraat, eveneens op een informatieavond die zij voor hen heeft georganiseerd. 

Na de informatiebijeenkomst hebben alle individuele huishoudens een brief ontvangen met informatie 

over de sloop en wat dit voor hen betekent. Ook heeft Haag Wonen spreekuren gehouden. Eind 

februari worden deze spreekuren voortgezet. Bewoners kunnen hier terecht met al hun persoonlijke 

vragen of zorgen. In aanloop naar het besluit tot actiegebiedaanwijzing bezoeken medewerkers van 

Haag Wonen alle bewoners individueel voor een persoonlijk gesprek, helpen zij hen bij het invullen 

van de voorrangsverklaring en bespreken ze of er persoonlijke omstandigheden zijn waar Haag Wonen 

rekening mee moet houden.  

 

Sinds september 2016 zijn de bewoners van de Jonathanstraat e.o. door Haag Wonen opgeroepen om 

deel te nemen in een op te richten bewonerscommissie. Alle bewoners hadden de kans zich aan te 

sluiten, tien bewoners hebben aan deze oproep gehoor gegeven en sindsdien is ook de Bewonersraad 

Haag Wonen betrokken bij het ondersteunen van deze bewonerscommissie. De bewonerscommissie 

heeft onder meer huis aan huis enquêtes gehouden, informatie verstrekt en met enige regelmaat 

bewoners persoonlijk benaderd. Deze bewonerscommissie is het gehele traject ondersteund door de 

Bewonersraad.  

Een jaar later is ook een bewonerscommissie Dr. Schaepmanstraat opgericht. De bewonerscommissie 

Dr. Schaepmanstraat heeft zich niet bij de Bewonersraad aangesloten en zij zijn dus ook niet 

bijgestaan door de Bewonersraad. 

 

Met de bewonerscommissie van de Jonathanstraat e.o. heeft Haag Wonen ruim een jaar overlegd en 

onderhandeld over het sociaal plan.  
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Toen een jaar later Haag Wonen ook met de bewoners aan de Dr. Schaepmanstraat een sociaal plan 

ging opstellen, hebben Haag Wonen en de bewonerscommissie Dr. Schaepmanstraat afgesproken om 

het (vergevorderde) sociaal plan van de bewoners aan de Jonathanstraat e.o. te gebruiken als 

uitgangspunt. Vervolgens heeft Haag Wonen met beide bewonerscommissies afzonderlijk een sociaal 

plan vastgesteld en in gezamenlijkheid ondertekend . Alle bewoners hebben individueel een kopie van 

het sociaal plan ontvangen, inclusief een begeleidende brief met uitleg en een samenvatting van de 

belangrijkste punten uit het sociaal plan. 

 

4. Is bij de te bouwen woningen rekening gehouden met de hoogte van de huidige huren en zijn 

mensen in staat gesteld om terug te keren als zij dat - na de bouwperiode van een jaar of twee - 

zouden willen? Kunnen mensen dan ook terugkeren tegen vergelijkbare huren? 

 

Een terugkeermogelijkheid is onderdeel van het sociaal plan zoals gesloten tussen bewoners en 

verhuurder, de gemeente is hierin geen partij. Wel ziet de gemeente bij het besluit tot actiegebied 

aanwijzing toe op een terugkeermogelijkheid .  

De optie terugkeermogelijkheid was een vast onderwerp binnen de gesprekken over de twee sociale 

plannen. Overeengekomen is dat Haag Wonen daarvoor woningen reserveert. Hierbij is geen rekening 

gehouden met de huidige huren. Haag Wonen bouwt op basis van haar portefeuillestrategie en de 

woningopgave in de toekomst.  

Een andere mogelijkheid voor bewoners is, wanneer de nieuwe woonomgeving niet bevalt, om binnen 

twee jaar na verhuizing via de spijtoptantenregeling alsnog de inschrijfduur terug te vragen, zodat ze 

meer kans maken op een andere woning. Ook dit gebeurt tegen de nieuwe huurprijs. 

 

5. Klopt het dat het te ontwikkelen gebied gedurende het inspraakproces is uitgebreid? Zo ja, heeft 

dit consequenties voor de terugkeerafspraken? Is het aantal woningen dat beschikbaar is om 

terug te keren uitgebreid of gelijk gebleven? 

 

Het is juist dat gedurende het inspraakproces het te ontwikkelen gebied is uitgebreid met de Dr. 

Schaepmanstraat (zie antwoord vraag 1 en 3). Hiervoor is een eigen bewonerscommissie in het leven 

geroepen en deze hebben los van elkaar gefunctioneerd (er zijn dus 2 sociale plannen, één voor de 

Jonathanstraat e.o. en één voor de Dr. Schaepmanstraat). Met de bewonerscommissie Dr. 

Schaepmanstraat heeft Haag Wonen in dat sociaal plan met de bewonerscommissie afgesproken dat zij 

6 woningen reserveert voor mensen die aan de Dr. Schaepmanstraat wonen en willen terugkeren. Dat 

is procentueel (ruim 20%) eenzelfde aantal als de 25 woningen voor de Jonathanstraat e.o. Haag 

Wonen heeft dus weliswaar het ‘te ontwikkelen gebied’ vergroot, maar ook het totale aantal 

gereserveerde woningen voor mensen die willen terugkeren naar rato uitgebreid. Uiteraard dienen de 

bewoners die willen terugkeren wel te voldoen aan de op dat moment geldende eisen (i.v.m. passend 

toewijzen). 

 

6. Hebben alle bewoners - niet zijnde de woningen die nu op een antikraak contract tijdelijk een 

woning huren in het plangebied - de mogelijkheid gekregen om terug te keren in een nieuw te 

bouwen huurwoning? Welk deel van de bewoners maakt hier gebruik van? 

 

In huisbezoeken wordt persoonlijk gevraagd of de bewoners willen terugkeren. Haag Wonen is gestart 

met de huisbezoeken, en is daar nog mee bezig. Inmiddels zijn twintig huishoudens bezocht, twee 

huishoudens hebben aangegeven terug te willen keren. 

 

De ervaring leert dat veel bewoners die oorspronkelijk van plan waren terug te keren na een tijd op een 

andere locatie te hebben gewoond daar gewend zijn en niet meer terug willen keren. 
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7. Is het juist dat op dit moment aan een nieuw Sociaal Statuut wordt gewerkt waarin de rechten 

voor bewoners worden gevat bij herstructurering? Zo ja, bent u voornemens om de raad bij het 

tot stand brengen van deze afspraken te betrekken? 

 

Zoals in oktober 2017 aan de raad gemeld (RIS297544) werken corporaties en huurdersorganisaties 

aan een nieuw sociaal statuut, de gemeente is hierin geen partij. In het tripartite overleg tussen 

corporaties, huurders en gemeente ontvangt de gemeente dit statuut. Wij verwachten de raad spoedig 

ter informatie de definitieve versie van het nieuwe sociaal statuut te kunnen sturen. 

 

8. Bent u bereid om bovengenoemde vragen voor de raadsvergadering van 15 februari te 

beantwoorden? 

 

Dit was niet mogelijk voor het college vanwege afstemming met Haag Wonen en de Bewonersraad 

Haag Wonen en tijd voor onderzoek. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,  de burgemeester, 

 

Peter Hennephof Pauline Krikke 
 


