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8. Van woord naar daad: de uitvoering 

De gemeente Rijswijk heeft in deze visie de hoofdlijn voor het toekomstig woonbeleid 
geformuleerd. En zij heeft dat niet alleen gedaan. Vertegenwoordigers van de twee 
grootste verhuurders in de gemeente Rijswijk hebben meegepraat en meegedacht, zowel 
op ambtelijk al bestuurlijk niveau. Daarnaast zijn andere partijen gehoord en is tijdens 
twee Dagen van het Wonen de visie gedeeld met professionele partijen en de inwoners 
van Rijswijk: een transparant proces, met betrokkenheid van de belangrijkste partners. 
 
De woonvisie is echter niet het slotakkoord van een intensief proces, maar een doorstart 
van het werken aan goed wonen in de gemeente Rijswijk. En dan gaat het er om de 
woorden om te zetten in daden. Vijf zaken zijn dan met name van belang. We werken 
deze uit in de volgende paragrafen: 
1. De wijze van samenwerking tussen gemeenten en maatschappelijk 

middenveld (met name corporaties). De manier van werken aan de woonvisie 
is wat de gemeente betreft een voorbode voor het vervolg: op effectieve wijze 
samen werken aan de uitvoering van het beleid. In dit hoofdstuk beschrijven we 
hoe de gemeente haar rol en die van andere partijen in het maatschappelijk 
middenveld ziet. 

2. Instrumentarium. Welke instrumenten staan de gemeente ter beschikking om tot 
een effectieve uitvoering en sturing te komen? 

3. Monitoring en evaluatie. Hoe brengen en houden we de geleverde prestaties en 
ontwikkelingen op woongebied in beeld, voor beleidsevaluatie en mogelijke –
bijsturing? 

4. Uitvoeringsprogramma voor beleidsdoelen. Een uitvoeringsprogramma geeft 
aan welke maatregelen wanneer moeten worden opgepakt om de beleidsdoelen 
te verwezenlijken, wie de initiatiefnemers en betrokken partijen zijn, en in welke 
wijken de maatregelen specifiek aan de orde zijn. 

5. De investeringsagenda. De investeringsagenda, tot slot, is een uitnodiging aan 
partijen om een "bod" te doen op de opgaven in Rijswijk.  

 
8.1. Naar een effectieve samenwerking 

Verleden: van centrale regulering naar primaat van de gemeenten 
‘Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid’, zo 
eenvoudig staat het in onze Grondwet (artikel 22, lid 2). De praktijk is minder simpel. De 
afgelopen decennia heeft zich vrijwel een revolutie voorgedaan in de wijze waarop de 
overheid haar taak op het terrein van het wonen heeft vormgegeven. Tot de jaren '90 van 
de vorige eeuw werd het woonbeleid sterk centraal vanuit Den Haag gereguleerd. En dat 
kon ook, omdat het Rijk de financiële middelen verschafte in de vorm van rijksleningen en 
subsidies. De beleidsvrijheid op lokaal niveau was beperkt.  
In de jaren '90 heeft staatssecretaris Heerma hier met zijn Nota Volkshuisvesting vrij 
drastisch een einde aan gemaakt. Hij was van mening dat centrale leiding minder nodig 
was, omdat het eind van de naoorlogse woningnood in zicht kwam. Er moest volgens 
hem meer maatwerk worden geleverd. Het lag dan ook voor de hand het primaat in het 
woonbeleid bij de gemeenten neer te leggen.  
 



- 4 - 

Minder bevoegdheden en instrumenten, corporaties op afstand 
De verantwoordelijkheid voor het woonbeleid werd weliswaar gedecentraliseerd, maar 
bijbehorende bevoegdheden en instrumenten werden niet of slechts mondjesmaat 
bijgeleverd. Sterker nog, er was een tweede ontwikkeling in gang gezet, die directe 
gemeentelijke sturing juist een stuk moeilijker leek te maken: de verzelfstandiging van de 
woningcorporaties. 
 
Door deze verzelfstandiging kwamen de corporaties op afstand van de (lokale) overheid 
te staan. Zij werden partijen die niet langer rechtstreeks te sturen waren en waarmee 
onderhandeld moest worden. De afgelopen jaren hebben corporaties hun positie als 
onderhandelingspartner steeds verder versterkt, doordat zij zich hebben ontwikkeld tot 
maatschappelijke ondernemingen met - binnen het raamwerk van het BBSH - eigen 
ondernemingsdoelstellingen.  
 
Nu: naar regievoering 
Daarmee is in grote lijnen de positie van 
de gemeente ten aanzien van het lokale 
woonbeleid geschetst. Van bovenaf 
regeren met macht en dwang, letterlijk 
als overheid, kan niet meer. In dit 
verband is de term ‘regievoering’ 
uitgevonden: het woonbeleid waarin de 
spelers vrijwillig de richting uitgaan die 
de regisserende gemeente wil. Dat 
betekent een hele andere invulling van de overheidsrol dan in vroegere tijden. Niet 
opleggen maar overleggen. Niet verordenen maar streven naar afspraken, faciliteren, 
‘government by speech’. Daarmee verschuift de rol van de overheid van machthebber 
naar gezagverwerver, van verordenaar naar netwerker. Samenwerking is nodig. 
Een en ander heeft gevolgen voor de wijze waarop de gemeente de regierol invult: 
voorwaardenscheppend, initiërend, motiverend. Om de uitvoerende partijen mee te 
krijgen met het beoogde traject: 
• stelt de gemeente zich als regisseur open voor inbreng van de spelers;  
• motiveert mede daarop de verdere uitwerking van het programma;  
• stelt het vast en houdt het actief en levend (evaluatie, monitoring, e.d.).  
Deze interactieve benadering staat aan de basis van deze Woonvisie (inbreng vanuit de 
"stadsdebatten", maar ook inbreng op wijkniveau). 
 
Samenwerken met corporaties: traditie voortzetten, niet vrijblijvend 
Rijswijk kent op het gebied van wonen al jaren een vruchtbare manier van samenwerken 
met de corporaties. Deze wijze van samenwerken is onder meer herkenbaar in de 
volgende zaken: 
• Reguliere bestuurlijke overlegstructuren bestaan al sinds de jaren tachtig, 

prestatieafspraken worden sinds 1998 met elkaar gemaakt.  
• De wijkontwikkelingsplannen kwamen onder gezamenlijke regie tot stand, gevolg 

door een in 2000 gesloten uitvoeringsconvenant.  
• In 2002 & 2006 entameerden gemeente en corporaties gezamenlijk het 

woningbehoefteonderzoek op lokaal niveau.  

Wat is regie? 
Regisseren is vooral het stimuleren van 
samenwerking. 
• Stimuleren van interactie in netwerken 
• Complexe omgeving, veel betrokkenen 
• Komen tot visievorming en besluitvorming 
• Voortgang samenwerkingstraject bewaken 
Regisseren is ook pro-actief handelen. 
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• Ook het in juli 2005 afgesloten convenant Woonzorgzones getuigt van deze 
samenwerking. Laatstgenoemd convenant werd tevens door de verschillende in 
Rijswijk actieve zorgaanbieders ondertekend.  

 
Samenwerken is echter wel een containerbegrip. Het wordt vaak vrijblijvend gebruikt. 
Effectief samenwerken is alleen mogelijk als partijen zich ervan bewust zijn, dat door 
samenwerking doelen sneller en beter kunnen worden bereikt dan zonder. Als 
eindverantwoordelijke voor het woonbeleid gaat de gemeente na met welke partners de 
gestelde doelen kunnen worden gerealiseerd. Dat kan per onderdeel verschillen. Echter, 
een meerwaarde van samenwerking met de lokale corporaties is zeker aanwezig.  
 
Corporaties cruciale partners: samenwerking biedt meerwaarde 
Uitgangspunt is, dat gemeente en corporaties samen uitvoering willen geven aan het 
woonbeleid zoals dat is vastgelegd in de Woonvisie. De corporaties delen de doelen van 
de woonvisie. Gemeente en corporaties willen zich aan elkaar verbinden om die doelen 
te realiseren. En dan zijn de volgende zaken van belang:  
• Rijswijk kent een grootstedelijke problematiek, waarbij misschien wel de grootste 

opgave ligt in aanpak en investeringen in de bestaande voorraad ligt (eenzijdig 
samengestelde wijken). Daar waar de lokaal werkzame corporaties hun bezit hebben 
(sterke vastgoedpositie).  

• De doelen van de woonvisie betreffen echter veel meer dan het stapelen van stenen. 
Het vraagt om investeringen en beheer van woonomgeving en om een sociale 
aanpak. Investeringen waar de corporaties als maatschappelijke ondernemingen hun 
bijdragen aan kunnen leveren.  

• De lokale corporaties beschikken over veel maatschappelijk vermogen die zij willen 
inzetten voor de doelen van de woonvisie. Dat vermogen is niet onbeperkt aanwezig, 
dus zullen zij prioriteiten stellen. Bovendien is het niet vrij besteedbaar: de inzet van 
dit vermogen moeten zij intern en extern kunnen verantwoorden: het maatschappelijk 
vermogen moet effectief en efficiënt zijn ingezet. 

• De stedelijke doelen hangen samen met de doelen op gebiedsniveau: deze integrale 
aanpak is gebaat bij een langdurig commitment van partijen aan doelen en proces. 
Blijvende betrokkenheid bij de stad en haar bewoners is daarbij van belang, een 
betrokkenheid die de Rijswijkse corporaties bereid zijn te leveren: dat is een 
meerwaarde ten opzichte van andere partijen die projecten ook prima kunnen 
uitvoeren, maar verder geen spin-off hebben richting de rest van de stad en het 
sociale programma.  

• Het woonprogramma in de locatie Rijswijk Zuid kan niet geheel los worden gezien 
van het programma in de bestaande wijken. Als in Rijswijk Zuid onvoldoende ‘sociaal’ 
wordt gebouwd is er geen schuifruimte voor herstructurering van de goedkope 
voorraad (in relatie tot regionale afspraken m.b.t. anti-segregatie). En als in Rijswijk 
Zuid geen dure koop (grondgebonden) wordt gerealiseerd, dan zal deze in de 
bestaande wijken ontwikkeld moeten worden. 

 
Gemeente, Rijswijk Wonen en Vidomes Rijswijk realiseren zich dat de hoge ambities in 
de woonvisie in omvang, kwaliteit en tijd alleen gerealiseerd kunnen worden als alle 
partijen zich tot het uiterste inspannen om de ambities financieel haalbaar te maken door 
hun vermogensposities te bundelen. Rijswijk Wonen en Vidomes willen graag een 
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investeringsbod uitbrengen op de woonvisie. Niet alleen op onderdelen, maar op een 
samenhangend pakket van ‘zoet en zuur’.  
 
Maar concurrentie is mogelijk 
Dat wil niet zeggen, dat er geen ruimte is voor andere partijen. Het moet mogelijk zijn om 
commerciële marktpartijen te betrekken bij projecten omdat zij op sommige terreinen 
expertise en financiële slagkracht kunnen ontwikkelen die de gemeente en de corporaties 
mogelijk niet hebben. In een aantal gevallen is dat zelfs onvermijdelijk, bijvoorbeeld als er 
grondposities zijn ingenomen of als er sprake is van herontwikkeling van vastgoed dat in 
handen is van private partijen. Ook moet het mogelijk blijven om naast de lokale 
corporaties ook andere partijen (regionale corporaties en commerciële ontwikkelaars) in 
competitie te laten dingen naar ontwikkelingsrechten om zodoende een optimale 
prijs/kwaliteitsverhouding te bereiken.  
 
Onderscheid naar situatie 
De ene situatie is de andere niet. Gelet op het bereiken van een optimaal 'gelijk 
speelveld' onderscheidt de gemeente Rijswijk 3 typen ontwikkelingen: 
1. gebiedsontwikkelingen in bestaand stedelijk gebied (o.a. wijkontwikkelingsplannen). 
2. gebiedsontwikkelingen in uitleggebieden. 
3. projecten in bestaand stedelijk gebied. 
 
1. Bestaand stedelijk gebied 
• Te Werve 
• Muziekbuurt (incl. Waldhoornplein) 
• Steenvoorde Zuid 
• Kleuren en Artiestenbuurt 
• Toekomstige integrale wijkplannen 
Kenmerken opgave en samenwerking 
Schaal    groot 
Productievolume   groot 
Aanpak    integrale gebiedsontwikkeling 
Vastgoed   woningen / commercieel vastgoed / maatschappelijk vastgoed 
Stedenbouwkundige opzet  bestaande structuur is uitgangspunt 
Sociaal profiel woningen  minimaal 30% sociaal (corporaties verantwoordelijk) 
Fysiek/sociaal   integraal, in samenhang 
Energieinfrastructuur  optioneel 
Trekker    de grootste vastgoedeigenaar (1 of meerdere corporaties) 
Rol gemeente   bestuurlijke regie, proces faciliteren (regelgeving) 
Rol corporaties   procesmanagement, mogelijk in samenwerking met private  
    partijen 
    plannen uitwerken voor renovatie, sloop/nieuwbouw en  
    maatschappelijke investeringen 
Gezamenlijk   communicatie en participatieprocessen 
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2. De uitleggebieden 
• Rijswijk Zuid (Sion/ ’t Haantje) 
• Eikelenburg 
Kenmerken opgave en samenwerking 
Schaal    groot 
Productievolume   groot 
Aanpak    integrale gebiedsontwikkeling 
Vastgoed   woningen / commercieel vastgoed / maatschappelijk vastgoed 
Stedenbouwkundige opzet  volledig nieuwe structuur 
Sociaal profiel woningen ca. 30% sociaal (corporaties verantwoordelijk, gezamenlijk 

besluit over uitbesteding aan derden mogelijk) 
Fysiek/sociaal   integraal, in samenhang 
Energieinfrastructuur  zo mogelijk standaard 
Trekker    de gemeente (WVG gevestigd 
Rol gemeente   bestuurlijke regie en proces management 
Rol corporaties partij als uitsluitend bouwer sociale woningen óf partij in 

consortium óf partij als ontwikkelaar van het plan of 
deelplannen. 

Gezamenlijk   communicatie en participatieprocessen 
 
Aard van de samenwerking 
• In Rijswijk Zuid wordt door de gemeente een actief grondbeleid gevoerd. Er is een 

voorkeursrecht gevestigd. 
• De gemeente zal te zijner tijd partijen uitnodigen delen van het plan te realiseren.  
• Uitgaande van actief grondbeleid en een gemeentelijke grondexploitatie kan de gemeente voor 

Rijswijk Zuid nog kiezen uit verschillende modellen. 
• Voor Eikelenburg hebben diverse partijen, waaronder Rijswijk Wonen, grondposities 

ingenomen. Vermoedelijk zal in eerste instantie getracht worden een samenwerking tussen 
gemeente en het consortium van corporatie en marktpartijen tot stand te brengen. 

• In alle gevallen zullen de lokale corporaties uitgenodigd worden zich kandidaat te stellen om 
een actieve rol te spelen bij de ontwikkeling van de uitleggebieden. Op uitleglocaties wordt, 
naar de huidige inzichten, een woningbouwprogramma met ca. 30% betaalbare huur- en 
koopwoningen gerealiseerd. Daarvoor is de inschakeling van een woningcorporatie nodig. Er 
zijn dan vier opties denkbaar: 

1. De Rijswijkse corporaties profileren zich als partij die uitsluitend de sociale woningbouw 
realiseert; 

2. De Rijswijkse corporaties werken samen met één of meer commerciële ontwikkelaars, die 
het hele plan of deelplannen realiseren; 

3. De Rijswijkse corporaties werpen zich op als ontwikkelaar van de gehele locatie of een 
deellocatie en dus ook van duurdere woningen; 

Lukt het niet over één van deze drie opties overeenstemming te bereiken dan rest optie 4. 
4. De betaalbare woningen worden door een andere toegelaten instelling gerealiseerd in één 

van de drie voorgaande opties. 

 
3. Projecten bestaand stedelijk gebied 
Onder andere: 
• TNO 
• IMC 
• Stadhuislocatie 
• HBG.-locatie (Beatrixlaan) 
• De Drie Torens (Churchilllaan) 
Kenmerken opgave en samenwerking 
Schaal    klein, individueel 
Productievolume   klein 
Aanpak    projectontwikkeling 
Vastgoed woningen, incidenteel commercieel vastgoed en 

maatschappelijk vastgoed 
Stedenbouwkundige opzet  geen verandering structuur 
Sociaal profiel woningen gemeente bepaalt per project, ontwikkelaar realiseert 
Fysiek/sociaal   mogelijk, niet per definitie 
Energieinfrastructuur  locatiegebonden 
Trekker    ontwikkelaar 
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Rol gemeente Gemeente stelt kaders, proces- en projectmanagement door 
ontwikkelaar 

Rol corporaties partij als uitsluitend bouwer sociale woningen óf partij in 
consortium óf partij als ontwikkelaar van het plan of 
deelplannen. 

Aard van de samenwerking 
De overige projecten in Rijswijk betreffen meestal initiatieven van derden (vastgoedontwikkelaars) 
of herontwikkeling van instellingen (zorginstellingen, onderwijsinstellingen enzovoort).  
Per project gaat de gemeente na of het ge wenst en haalbaar is een aandeel betaalbare woningen 
in het programma op te laten nemen en daarmee een rol voor woningcorporaties te creëren. In 
principe ontstaat dan weer een keuze uit de vier opties bij de uitlegplannen. 
Voor de corporaties, die hun aandeel in de woningbouwproductie willen veiligstellen betekent dit, 
dat zij een aantal opties hebben: 
1. Zelf vastgoed verwerven en hiervoor plannen ontwikkelen. 
2. Samenwerken met marktpartijen die actief zijn in Rijswijk. 
3. Zelf of samen met een marktpartij meedingen naar de ontwikkelingsrechten van 

gemeentelijk vastgoed. 

 
Relatie met overige partijen 
Vanzelfsprekend zijn de corporaties niet de enige partijen in het maatschappelijk 
middenveld waar de gemeente Rijswijk een band mee heeft.  
Op diverse locaties heeft de gemeente te maken met projectontwikkelaars die 
woningbouwplannen willen ontwikkelen vanuit een grondpositie. In goed overleg, en met 
inzet van de ter beschikking staande instrumenten (zie de volgende paragraaf) zal de 
gemeente Rijswijk het door haar gewenste woningbouwprogramma en de gewenste 
kwaliteit per locatie inbrengen. Daar is op voorhand niet direct aan te geven wat dat zou 
moeten zijn. Immers, gewenste ontwikkelingen kunnen per locatie c.q. woonmilieu 
verschillen. De gebiedsgerichte uitwerking biedt mede richting. 
 
Vesteda is de grootste particuliere woningverhuurder van Rijswijk. Deze organisatie richt 
zich met haar woningen en woonconcepten op het hogere huursegment. Landelijk heeft 
deze vastgoedonderneming ruim 31.000 woningen, waarvan zo’n 975 in Rijswijk. Het 
aantal woningen in Rijswijk is de laatste jaren sterk afgenomen door uitponding van het 
bezit. Zo zijn complexen aan de Steenlaan en in de Kleurenbuurt massaal in de verkoop 
gezet.  
Vooralsnog volstaat goede communicatie met Vesteda over de wederzijdse plannen. 
Daarbij zal de gemeente, net als bij projectontwikkelaars, duidelijk verwoorden wat haar 
doelstellingen zijn en wat de rol van Vesteda hierbij zou kunnen zijn. 
 
In het kader van wonen-welzijn-zorg is naast de corporaties de relatie met de 
zorgaanbieders vanzelfsprekend cruciaal. Met name om adequaat invulling te kunnen 
geven aan de scheiding tussen wonen en zorg (de extramuralisering). Het eerste ei is 
wat dat betreft al gelegd. Immers in 2005 hebben de gemeente Rijswijk, Vidomes en 
Rijswijk Wonen samen met de zorginstellingen Florence en Onderwatershof en Stichting 
Welzijn Rijswijk een convenant ondertekend voor het ontwikkelen van twee 
woonservicezones vóór 1 september 2010 (Stervoorde binnen Steenvoorde-Zuid en Het 
Stationskwartier).  
In goed overleg met de betrokken partijen wil de gemeente Rijswijk de behoefte aan 
verschillende woonvormen in beeld brengen en een plan van aanpak opstellen voor een 
goede infrastructuur voor wonen-welzijn-zorg in de gemeente. 
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Niet vergeten moet worden waar de gemeente het uiteindelijk voor doet: haar inwoners. 
Rijswijk is zeer actief in het betrekken van inwoners bij haar beleidsvorming. Zie 
bijvoorbeeld de Dag van de Toekomst en de Publieksdag van het Wonen. Ook in het 
vervolg op de woonvisie zal regelmatig contact gezocht worden met de inwoners van 
Rijswijk. Verschillende middelen zijn hiervoor nuttig: communicatie via de website, 
nieuwsbrieven (bijvoorbeeld bij Wijkontwikkelingsplannen) en bijeenkomsten. 
 
 
8.2. Instrumentarium 

Naast de samenwerking en communicatie zijn de ter beschikking staande instrumenten 
van wezenlijk belang. En, zoals in het vorige hoofdstuk al beschreven, 
sturingsmogelijkheden van gemeenten zijn de laatste decennia sterk aan verandering 
onderhevig. De positie van de gemeente als regisseur heeft de laatste jaren sterk aan 
belang gewonnen ten opzichte van de positie van de gemeente als publiekrechtelijk 
lichaam. Dat wil echter niet zeggen dat de gemeente geen uitgebreid formeel 
instrumentarium ter beschikking staat bij de uitvoering van de woonvisie. Wat zijn nu de 
belangrijkste instrumenten die Rijswijk wil inzetten voor het bereiken van de 
doelstellingen? We sommen mogelijke instrumenten hier op. In de verder uitwerking van 
de woonvisie worden de instrumenten specifieker gemaakt.  
 
Hierbij hebben wij een indeling gemaakt in: 
1. Juridisch instrumentarium. 
2. Pseudo-wettelijke instrumenten (convenanten etc.). 
3. Financiële instrumenten. 
Daarnaast besteden we in paragraaf 8.3 aandacht aan monitoring en evaluatie. 
 
Juridisch instrumentarium 
 
Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) 
Met behulp van de Wet Ruimtelijke Ordening legt de gemeente de bestemmingen en de 
gebruiksvoorschriften vast in het gemeentelijk grondgebied (bestemmingsplannen). Voor 
de realisering van het nieuwbouw- en herstructureringsprogramma uit de woonvisie is dit 
een onmisbaar instrument. Verder is handhaving van de bestemmingsplanvoorschriften 
een belangrijk middel om de leefbaarheid van wijken en buurten op peil te houden.  
 
Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) 
Door dit instrument worden gemeenten weer in staat gesteld een actieve grondpolitiek te 
voeren. Door het vestigen van het voorkeursrecht op toekomstige bouwlocaties heeft de 
gemeente (onder bepaalde voorwaarden) het eerste recht van koop. Speculatieve 
grondaankoop of aankoop door ontwikkelaars kan daarmee worden voorkomen. Op deze 
manier kan de gemeenten beter een doelgroepenbeleid voeren, met name waar het gaat 
om woningbouw in de sociale sector. De gemeente Rijswijk heeft van dit instrument 
gebruik gemaakt in Rijswijk Zuid. 
 
Grondexploitatiewet 
In voorbereiding is de grondexploitatiewet. De wet voorziet in een basis voor contracten 
tussen de gemeente en de marktpartijen op punten als exploitatiekosten, kostenverdeling 



- 10 - 

en kwaliteitseisen. Gemeenten krijgen een goede stok achter de deur om ‘free riders’ 
(partijen die wel profiteren van algemene voorzieningen, maar hier niet aan meebetalen) 
aan te pakken. Het wetsvoorstel biedt daarnaast ook de mogelijkheid om locaties aan te 
wijzen voor sociale woningbouw en vrije kavels. De wet treedt waarschijnlijk in de loop 
van 2007 in werking. 
De Grondexploitatiewet is een uitermate belangrijke toevoeging aan het bestaande 
instrumentarium om de doeleinden van de woonvisie van de gemeente Rijswijk via 
nieuwbouw en herstructurering te realiseren. De gemeente zal bij invoering van de wet 
de toepassing ervan verder uitwerken. 
 
Besluit Beheer Sociale Huursector 
Dit besluit is gebaseerd op de Woningwet en regelt het functioneren van woning-
corporaties (‘toegelaten instellingen’). Het Besluit vormt voor de gemeenten het 
belangrijkste aangrijpingspunt voor het maken van prestatie-afspraken met corporaties 
en voor het beoordelen van de prestaties van de corporaties. Het is dus onmisbaar voor 
de uitvoering van de woonvisie. 
 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
Deze wet beoogt het beleid ten aanzien van wonen, zorg en welzijn integraal door de 
gemeenten te laten formuleren en uitvoeren. De eerste tranche van de wet is per  
1 januari 2007 van kracht. Van gemeenten wordt verwacht dat zij in 2007 een integrale 
visie ontwikkelen voor wonen en zorg, woonservicezones, woningaanpassing (vroegere 
Wet Voorzieningen Gehandicapten) en welzijnsvoorzieningen (vroegere Welzijnswet) en 
voor ondersteuning die voorheen via de AWBZ werd vergoed.   
De gemeentelijke WMO-visies hebben belangrijke relaties met woonvisies en prestatie-
afspraken en andersom. De voorgenomen verdere uitwerking van intentieovereenkomst 
en prestatieafspraken met de Rijswijkse corporaties en van het beleid met betrekking tot 
wonen-welzijn-zorg in Rijswijk zijn cruciaal voor de uitvoering van de ambities van de 
Woonvisie. 
 
Huisvestingswet 
De Huisvestingswet ziet toe op het verstrekken van huisvestingsvergunningen, woning-
vordering etc. in die gevallen waarin een huisvestingsverordening is opgesteld. Met deze 
verordening wordt beoogd de goedkopere huur- en koopwoningen primair ten goede te 
laten komen van de plaatsgebonden woningbehoefte. Dit alles binnen het (door de EU 
ingegeven) uitgangspunt van vrije vestiging. Reeds geruime tijd ligt een voorstel tot 
wijziging van de wet bij de 1e Kamer. Vooral de gemeenten in het westen van het land 
beschikken over huisvestingsverordeningen.  
De Huisvestingswet is slechts van beperkte betekenis, omdat de goedkope huur-
woningen door de corporaties worden verdeeld (vaak op basis van afspraken met de 
gemeente), terwijl de wettelijk toegestane maximale koopprijsgrens de toepassing de 
meeste koopwoningen onmogelijk maakt. Rijswijk zal waar mogelijk aanvullende 
toewijzingsregels opstellen ten behoeve van huisvesting van jongeren/starters op de 
woningmarkt en herhuisvesting van stadsvernieuwingsurgenten.  
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Pseudo-wetgeving 
Er zijn diverse regels, hetzij landelijk, hetzij regionaal vastgesteld, die geen wettelijke 
status hebben, maar waaraan gemeenten zich vrijwillig (kunnen) binden. Deze hebben 
veelal betrekking op de kwaliteit van de woningbouw. De belangrijkste zijn: 
• het Woonkeur: een samenvoeging van bestaande eisen- en wensenpakketten van 

diverse belangenorganisaties. In het WoonKeur-basispakket staan: 
- het onderdeel woningen van het Handboek voor Toegankelijkheid;  
- een groot deel van de eisen voor woning en woongebouw uit de VAC (Vrouwen 

Advies Commissies)-kwaliteitswijzer;  
- praktisch alle eisen van het (inmiddels als zelfstandig keurmerk opgeheven) 

Seniorenlabel;  
- de basiseisen ('100% eisen') van het Politiekeurmerk Veilig Wonen; alle overige 

eisen van het Politiekeurmerk staan in het facultatieve pluspakket Veiligheid. Dit 
pluspakket vormt samen met het basispakket het gehele Politiekeurmerk Veilig 
Wonen Nieuwbouw  

 Duurzaam Bouwen  
De gemeente Rijswijk heeft in 2007 nieuw geactualiseerd Duurzaam Bouwen beleid 
aangenomen. Dit beleid geldt zowel voor nieuwbouw als voor bestaande bouw. De 
ambities van dit beleid worden uitgedrukt m.b.v. het instrument GPR-gebouw .  
Uitgangspunt is dat er evenredig aandacht is voor de thema’s energiebesparing, 
waterbesparing, afval, materiaalgebruik, waterbesparing, gezondheid en 
woningkwaliteit. De ambitie van Rijswijk is dat het gemiddelde rapportcijfer over deze 
thema’s een 7 dient te zijn. Een extra eis is er verder m.b.t het gebruik van FSC 
gecertificeerd hout en het gebruik van vervangers voor zink en koper wanneer 
uitloging naar het oppervlaktewater mogelijk is. 
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Financiële regelingen 
 
GSB/ISV 
Specifiek voor de gemeenten met grote stedenproblematiek geldt het Grote Stedenbeleid 
(GSB) van het Rijk. Op basis hiervan worden gelden ter beschikking gesteld aan 
gemeenten en provincies. Het belangrijkste onderdeel daarvan in het licht van de 
woonvisie is het investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV). Het Rijk deelt de 
middelen van het ISV rechtstreeks toe aan de grootste gemeenten (G31) en voorts aan 
de Provincies die de middelen weer doorverdelen naar de grotere gemeenten in de 
provincie. 
 
Voor Rijswijk is het indicatieve ISV-budget voor de tweede periode (2005 – 2009) 
vastgesteld op € 5.329.094,= (inclusief budgetten voor geluid en bodem en de bijdrage 
voor de Vinac bodemsanering).  
Rijswijk kiest bij de inzet van middelen voor een prioriteit voor de prestatievelden “fysieke 
voorwaarden voor een aantrekkelijke, sociale en veilige omgeving” (prestatieveld 4) en 
“omgevingskwaliteit” (prestatieveld 2). Het gaat hier bij uitstek om gemeentelijke taken, 
die ook direct zichtbaar zijn voor de burgers. In een door de provincie verlangde 
aanvulling zijn de totaalbedragen per prestatieveld opgegeven, d.w.z. de kosten ter 
realisering van de opgenomen maatregelen en de dekking van die kosten onderverdeeld 
naar reserveringen uit het investeringsprogramma en reserveringen uit het ISV2-budget. 
In het verdeelbesluit ISV2 zijn vervolgens concrete bedragen uit het ISVbudget 
gekoppeld aan concrete projecten. In november 2006 heeft de raad dit verdeelbesluit 
vastgesteld.     
 
Besluit Locatiegebonden Subsidies 
Ter bevordering van de woningbouwproductie heeft het Rijk met de stedelijke regio’s eind 
2004 afspraken gemaakt. Voor de regio Haaglanden zijn deze afspraken neergelegd in 
het ‘convenant woningbouwafspraken 2005 tot 2010 Stadsgewest Haaglanden’. Het 
Dagelijks Bestuur van het Stadsgewest heeft dit convenant, tezamen met de provincie 
Zuid-Holland en de gemeente Den Haag, op 24 december 2004 ondertekend: vóór 1 
januari 2010 zullen er binnen Haaglaanden 34.000 woningen gerealiseerd worden. Als 
tegenprestatie voor de bouw van deze 34.000 woningen stelt het Rijk € 54,6 miljoen 
beschikbaar (€ 1.607,-- per woning), de zogenaamde ‘BLS-Vinacsubsidies’. 
In vervolg hierop heeft het AB van Haaglanden in februari 2005 de verdelingsmethodiek 
voor deze BLS-Vinac gelden vastgesteld en dit vervolgens in november 2005 in een 
verordening vastgelegd. 
In deze documenten is bepaald deze gelden primair uit te keren voor de sociale 
woningbouwtaakstelling, zijnde 30% van de totale taakstelling. Onder sociale 
woningbouwtaakstelling wordt binnen Haaglanden verstaan: sociale nieuwbouw, zowel 
koop als huur, en ingrijpende woningverbetering aan bestaande sociale huurwoningen. 
Voor Rijswijk ligt de totale woningbouwtaakstelling op 1300 stuks, de sociale taakstelling 
derhalve op 390. Om überhaupt voor enige subsidie in aanmerking te komen dient 
Rijswijk minimaal 83% van die 390 (= 324) ook daadwerkelijk gerealiseerd te hebben. Het 
indicatieve budget voor Rijswijk is bepaald op € 2.237.268,--. 
 
Rijswijk zal nader uit gaan werken op welke wijze deze gelden daadwerkelijk ingezet 
zullen gaan worden. Mogelijkheden zijn er zowel op het gebied van stimulering van de 
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woningbouwopgave als geheel, als op het gebied van de sociale woningbouw in het 
bijzonder. Het behoeft daarbij niet alleen te gaan om een directe, aan fysieke 
maatregelen gekoppelde bijdragen te gaan. Ook procesmatige stimulansen kunnen 
worden overwogen. 
 
 
 
Overige regelingen 
Voorts kan nog worden genoemd: de starterslening, die gemeenten kunnen verstrekken 
om starters tegemoet te komen bij het verwerven van een koopwoning. . 
 
Last but not least noemen wij hier het gemeentelijke grond(prijs)beleid. Weliswaar 
gaat het hier niet om een (publiekrechtelijke) regeling, maar om een privaatrechtelijk 
instrument. Niettemin kan dit heel wezenlijk kan zijn voor de realisering van de woonvisie. 
Door de grondeigendom kan de gemeente maximale invloed op het bouwprogramma en 
de toewijzing uitoefenen en daarmee prioritaire doelgroepen van huisvesting voorzien. 
Belangrijke voorwaarde is natuurlijk wel dat de gemeente over bouwgrond beschikt of 
kan gaan beschikken door grond van projectontwikkelaars te verkrijgen in ruil voor 
bouwrechten.  
 
8.3. Monitoring en evaluatie 

Direct gekoppeld aan het samenwerken en communicatie is het monitoringsproces. Het 
in beeld brengen en in beeld houden van geleverde prestaties (voortgang) en 
ontwikkelingen op woongebied zijn onmisbaar voor beleidsevaluatie en mogelijke –
bijsturing. Het Vademecum1, in aangepaste vorm, sterk aansluitend op de woonvisie) kan 
daartoe dienen. Om het proces van beleidsevaluatie en daaruit volgend mogelijke 
beleidsbijstelling adequaat en beargumenteerd te kunnen vormgeven, moet worden 
gezocht naar een handzaam kwaliteitszorgsysteem (monitor) voor woonbeleid. Daartoe 
dient ook beschouwd te worden in hoeverre periodieke monitoringsinstrumenten als 
bijvoorbeeld “Lemon’ geïncorporeerd kunnen worden. 
 
De maatregelen in deze Woonvisie en de prestatieafspraken moeten op hun effectiviteit 
gevolgd worden. Deels kan dat door gegevens over de bevolkingsopbouw, het 
functioneren van de woningmarkt en de wonen-welzijn-zorgsituatie te verzamelen. Ook 
gegevens van de partijen 
betrekt de gemeente hierbij. De 
gemeente brengt deze 
gegevens bij elkaar. Daartoe 
stelt zij een beknopte notitie op, 
met puntsgewijs een weergave 
van de belangrijkste 
ontwikkelingen. 
Niet alle maatregelen laten zich 
echter in cijfermatige gegevens 
uitdrukken. Daarom wil de 

                                                      
1 Bijlage bij de startnotitie “Woonvisie Rijswijk” d.d. 9 augustus 2005 

Evaluatie volgens vast patroon 
Dit kan bijvoorbeeld als volgt worden georganiseerd: 
• Gehele jaar verzamelen enkele relevante cijfers 
• Januari/februari bijeenbrengen cijfers 
• Februari rapportage cijfers 
• Maart in structureel overleg kwalitatieve aanvulling op 

rapportage  
• April/mei terugmelden resultaten naar besturen 

gemeente/corporaties 
• Juni/ juli eventuele voorstellen voor actualisering 
• September/oktober vaststellen actualisering door besturen 

gemeente/corporaties. 
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gemeente Rijswijk ook met partijen de voortgang van de uitvoering bespreken. Dit doet zij 
in het structureel overleg. De volgende vragen staan dan centraal: 
• Is een maatregel uitgevoerd? Zo ja, hoe dan? 
• Welke effecten heeft de uitvoering en zijn dit de beoogde effecten? 
• Is bijstellen van maatregelen nodig? Waarom en hoe dan? 
 
Acties 
• Gekoppeld aan de woonvisie een handzaam periodiek "Vademecum" opzetten 

(afstemmen met andere periodieke monitoringsinstrumenten). Met als doel: 
o Stroomlijnen van informatie. 
o Actueel houden van informatie. 
o Voortgang van uitvoering van de Woonvisie meten. 
o Koers van de visie periodiek herijken en indien nodig bijstellen. 

 
Deze evaluatie verschaft duidelijkheid over nieuwe ontwikkelingen of inzichten die bij-
stelling van beleid nodig maken. De resultaten van de evaluatie worden teruggemeld aan 
de raad. Desgewenst kan deze het beleid bijsturen.  
 
Evaluatie en aanpassing van beleid 
Naast de jaarlijkse prestatieafspraken en monitoring ligt een tweejaarlijkse cyclus voor de 
hand: na twee jaar wordt gekeken of de gekozen beleidsuitgangspunten nog altijd actueel 
zijn of dat aanpassing van beleid gewenst is. Na vier jaar is de bestuurlijke context en de 
situatie op de woningmarkt dusdanig gewijzigd, dat een herziening van het beleidsplan 
Wonen voor de hand ligt. 
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8.4. Uitvoeringsschema beleidsdoelen 

De doelstellingen voor Rijswijk leiden tot keuzes voor het wonen. Deze keuzes zijn 
uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma met concrete maatregelen: wat gaan we doen 
om de doelstellingen om te zetten in actie? Daarbij geven we aan welke prioriteit er ligt, 
wie de trekker is en wie er verder bij betrokken worden.  
 
De nummers verwijzen naar het nummer dat in de tekst aan het einde van de paragrafen in kaders 
staat aan gegeven onder de kopjes ‘aanbevelingen'. De gemeente richt zich op korte termijn op 
activiteiten met prioriteit 1 (D = doorlopend). In het schema is verder weergegeven welke partijen 
een rol spelen (eerstverantwoordelijke partij is onderstreept).  

G =  gemeente  
C =  corporaties  
B =  woonconsumenten(organisaties)  
W =  welzijnsinstelling, zorginstellingen maatschappelijk middenveld 
M =  marktpartijen, projectontwikkelaars 
S = Stadsgewest Haaglanden 
 

Woonmilieus: 

KD = Klein stedelijk dorps 
KC = Stadswonen mix 
SW = Stedelijk Wonen Duur 
TS = Tuinsteden 
S = Suburbaan 
LS = Landelijk Stedelijk 
HS = Hoogstedelijk wonen 
WW = Werken en Wonen  
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 Maatregelen voor kleine huishoudens     

1. Geschikte voorraad portieketagewoningen gedeeltelijk handhaven (labelen). D C G TS 

2. Strategisch nieuw bouwen voor meer doorstroming. D G C, M alle
3. Aanpassen bestaande woningvoorraad (“upgraden” van bestaande woningen 

voor meer doorstroming leegstaande kantoren ombouwen voor jongeren).
1 C C TS 

4. Realiseren van voor jongeren geschikte koopwoningen (via nieuwbouw en 
verkoop huurwoningen, met flexibele eigendomsvormen).

1 C G, M TS, 
LS

5. Diverse flankerende maatregelen, zie betreffende paragraaf. 2 G C, M Alle 
6. Toevoegen van nieuwe, middeldure appartementen. D C, M C, M TS 
7. Waar mogelijk en passend ook grondgebonden woningen toevoegen. d C, M C, M TS 
8. Opplussen van woningen. 1 C G, W TS 
9. Nieuw aanbod op strategische plekken. 

 
D G C, M TS, 

KD, 
KC 

 Maatregelen voor gezinnen     

10. Strategisch bouwen voor doorstroming senioren uit eengezinswoningen 
(aantrekkelijk, voor senioren). 

D G C, M Alle 

11. In herstructurerings- en transformatiegebieden eengezinswoningen toevoegen. D G C, M TS 
12. Uitbreidingslocaties ontwikkelen (m.n. Sion en 't Haantje). 3 G C, M LS 

 Maatregelen voor de aandachtsgroep     

13. Bij (ver)nieuwbouw minimaal 30% in de sociale sector realiseren.  D G C, M Alle 
14. Strategisch bouwen van middeldure woningen, voor meer doorstroming. D G C, M Alle 
15. Kwaliteitsslag sociale huursector versnellen. 1 C G TS 
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16. Afspraken maken met corporaties over dynamisch huurbeleid en flexibeler 
eigendomsbeleid. 

D C G Alle 

17. Zorg voor betaalbaarheid van de woonlasten door vooral ook aandacht te 
hebben voor de stijging van de energieprijs 

D C G Alle 

 Maatregelen voor werkend Rijswijk     

18. Geschikte woningen realiseren in de bestaande stad. D G C, M Alle  
19. Kansen voor speciale woonmilieus benutten. D G C, M Alle 
20. Ook in uitbreidingslocaties werkenden aan Rijswijk binden. D G C, M LS 
 Maatregelen voor een aangepast bouwprogramma     

21. Woningbouwprogramma opvoeren door Rijswijk Zuid te ontwikkelen. 1 G C, M LS 
22. In programma verschuiven van duur naar middelduur 1 G C, M Alle 
23. Appartementen ontwikkelen nabij voorzieningen. D G C, M TS, 

HS, 
WW  

24. Meer eengezinswoningen programmeren in en buiten de stad. D G C, M KC, 
TS 

25. Investeren in bestaande voorraad. D G C, M TS 

 Maatregelen voor woonmilieus      

26. Meer verschil aanbrengen, in aansluiting op bestaande kwaliteiten en kansen, 
met behoud van karakter. 

D G C, M TS, 
WW, 
HS 

27. Woonmilieus met kwaliteit: organische ontwikkeling. 1 G C,m KD, 
KC, 
SW 

28. Versnellen planproces "Parels voor de toekomst": kwaliteitslocaties Sion of ’t 
Haantje. 

D G C, M LS 

29. Benutten kansen stedelijk woonmilieu langs assen en knopen, binnen het 
kader van de bouwvisie op hoog- en laagbouw. 

D G C,M HS 

30. Creëren hoge kwaliteit wonen op functieveranderingslocaties in de bestaande 
stad. 

1 G C, M Alle 

31. Zoeken naar ruimte voor mengvormen wonen-werken (visie Plaspoelpolder 
benutten). 

1 G C, M WW 

 Maatregelen voor groen Rijswijk     

32. Minimaal behoud totale groenbeleving / groenbalans Rijswijk door 
kwaliteitsverbetering (vergroten gebruikswaarde en toegankelijkheid).  

d G C, M Alle 

33. Ontwikkeling stedelijke groenkaart. 2 G  Alle 
 Maatregelen voor energiebesparing  en duurzame energievoorziening     

34. Tenminste de nieuwe en bestaande complexen met blokverwarming 
aansluiten op het regionaal of plaatselijk warmtenet  of voorbereiden op 
aansluiting op dit warmtenet d.m.v. tijdelijke voorzieningen. 

1 G S KD.K
C,LS 

35. Streven naar optimale energiebesparing in de bestaande en nieuwbouw (EPC 
0,8)  om met name de woonlasten in de toekomst betaalbaar te houden 

D C G Alle 

36. EPDB label gebruiken als voorlichtings/marketingsinstrument en vooral als 
kans om de energetische kwaliteit  van de voorraad  te verhogen 

D S G,C,
M 

SW,T
S. 

S,HS
. WW 

37. Als corporatie zelf leverancier van warmte worden welke niet afhankelijk is van 
de olieprijs, zoals warmte uit bodemopslag, of  aandeelhouder worden van een 
regionaal warmtebedrijf. 

D C,M G Idem 
+KC 

38. Tenminste bij groot onderhoud of renovatie de binnenmilieukwaliteit van de 
woningen op peil  brengen d.m.v. verwijdering open verbrandingstoestellen en 
het aanbrengen van hoogwaardige (gebruiksvriendelijke, eenvoudig 
reinigbare, geluidarme, energiezuinige) ventilatievoorzieningen. 

D C,B  Alle 

 Maatregelen voor sociaal investeren     

39. Investeren in wijkontwikkeling volgens stedelijke vernieuwing ‘nieuwe stijl’. 2 C, G M, 
W, B 

TS 

40. Afspraken maken over maatschappelijke opvangtaak: in ieder geval 
tweedekans- en laatstekansbeleid. 

2 G, C B, W  

41. Zorg voor inzicht in de behoefte aan verschillende woonzorgvormen en neem 
ze op in het bouwprogramma.  

1 G C, B, 
W, M 

Alle 
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42. Zorg voor inzicht in de mate van geschiktheid van de bestaande voorraad 
(huur en partilucier) conform classificatiesysteem SVH. 

1 G C Alle 

43. Betrek verschillende partijen in een proces en maak keuzes voor het opzetten 
van een passende infrastructuur wonen-welzijn-zorg. 

1 G C, B, 
W, M 

Alle 

 

8.5. De investeringsagenda (SEV-experiment) 

Afspraken maken met behulp van de investeringsagenda 
Deze woonvisie moet corporaties en andere partijen rond het wonen prikkelen om een 
"bod" te doen op de uitvoering van investeringsopgaven. Het is dus van belang dat de 
woonvisie niet alleen in abstracte termen, maar ook concreet de inzet van de gemeente 
formuleert.  
 
Van investeringsagenda naar concrete afspraken 
Er is geen kant-en-klaar recept voorhanden om te komen van een investeringsagenda tot 
concrete afspraken. Afhankelijk van bijvoorbeeld de ambitie of de locatie zullen het 
proces en de aard van de afspraken verschillen.  
Gemeente Rijswijk, Rijswijk Wonen en Vidomes willen graag verder met elkaar concrete 
afspraken maken. Om dat verder op te pakken is besloten mee te doen aan een 
experiment van de SEV “Bod op Woonvisies”. Dit zal in de komende maanden verder 
haar beslag krijgen.  
 
Figuur 8.1: Gemeente Rijswijk. Processtappen van woonvisie naar afspraken 

 

Woonvisie  Investeringsagenda  Bod (voorstel, plan 

van aanpak) 

 Onderhandelingen 

en afspraken 

 


