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Uit de inventarisatie van de Taskforce Wonen en Zorg (zomer 2020) komt het gebrek aan 

geschikte locaties en het inzetten van de juiste sturingsmogelijkheden bij de opgave 

wonen en zorg als één van de knelpunten naar voren. In een vaak gespannen 

woningmarkt is het lastig locaties te bestemmen voor wonen en zorg. Er zijn veel 

initiatieven van woningcorporaties, zorgorganisaties en actieve burgers/sociaal 

ondernemers maar het vinden van een geschikte locatie is vaak een struikelblok. Hoe kan 

een gemeente daarin sturen? Wat kan een gemeente als deze zelf grondposities heeft? 

En welke andere sturingsmogelijkheden kan een gemeente inzetten ook zonder eigen 

grondposities? 

 

Almere; wonen en zorg in een groeistad 

Froukje de Jonge is wethouder werk en inkomen, integratie en wonen met zorg in de 

gemeente Almere en ambassadeur bij de Taskforce Wonen en Zorg. Zij vindt het 

onderwerp wonen en zorg belangrijk omdat het over grote groepen mensen gaat en het 

niet vanzelf geregeld wordt. ‘We zijn als jonge stad - we bestaan 40 jaar - atypisch 

opgebouwd. We vergrijzen nu enorm. Het ontbreekt echter aan geschikte woningen.’ 

Niet alleen voor ouderen. Almere moet ook bouwen voor mensen die uitstromen uit de 

maatschappelijke opvang, uit ggz-instellingen komen, maar ook voor de vrouwen die in 

de vrouwenopvang verblijven, jongeren uit de jeugdzorg, statushouders. ‘Al die mensen 

doen een beroep op betaalbare huurwoningen. Je hebt krapte op de woningmarkt en er 

is ook krapte in de zorg. Je moet een beweging op gang krijgen naar zorg in de wijk en 

erop letten dat bewoners daar dan vervolgens niet verpieteren. Dat vraagt iets van de 

manier waarop je mensen laat landen in de wijk. Je wil ook dat de buren er blij mee zijn 

dus moet je goed letten op de draagkracht en de draaglast. Je moet dus kijken wat een 

wijk aan kan en naar spreiding.’ De gemeente Almere heeft het topic urgent verklaard. 

Dat is volgens wethouder De Jonge het begin van de oplossing. ‘We hebben ook 

geconstateerd dat het niet simpel is. Je moet het met corporaties, zorg- en 

welzijnsorganisaties doen. Dus in partnership. Alleen samen kun je voldoende woningen 

creëren waar voldoende zorg geleverd kan worden.’ 

De instrumenten 

De gemeente Almere heeft een afwegingskader ontwikkeld voor maatschappelijke 

voorzieningen. Het kader bestaat uit acht criteria: 1 inzicht in de doelgroep; 2 soort 

maatschappelijke voorziening; 3 beleidskader, wenselijkheid, uitvoerbaarheid; 4 

veiligheid; 5 wijkprofiel (en spreidingsvraag); 6 locatiekeuze; 7 hulp (zorg)verlening en 8 

sociaal beheer. ‘Weeg de redelijke belangen tegen elkaar af en maak dan een heldere en 
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uitlegbare keuze voor de beste plek. Doe dit samen met de partners. En kijk goed naar 

het sociale beheer’, adviseert De Jonge.  

Hoe vind je locaties? De Jonge: ‘Wij lopen er in Almere tegen aan dat in bestemmings-

plannen wonen en zorg niet geprogrammeerd is. We hebben in het verleden geen 

woonzorgprogrammering gemaakt, maar dat komt er nu wel. Dan hebben we namelijk 

pas echt goed zicht op wat we nodig gaan hebben. We willen in de programmering naar 

kleine vlekken in de wijk kijken waar je wonen en zorg kunt realiseren.’ Zij ziet kansen bij 

herbestemming van panden hoewel die vaak niet in handen zijn van de gemeente. Bij 

gronduitgifte ziet de gemeente dat kleine partijen en particuliere ondernemers het 

afleggen tegen grote ontwikkelaars. ‘In plaats van dat we met een initiatief onder de arm 

gaan zoeken naar een plek, doen we het andersom. We gaan eerst een plek zoeken en 

dan het initiatief erbij zoeken, we hebben initiatieven genoeg.’ Deze omgekeerde 

benadering lijkt te werken. Het geld is eigenlijk niet het probleem maar de ordening van 

het geld. Het geld zit vast in een ingewikkelde structuur van wet- en regelgeving. Wat 

kun je als gemeente doen? ‘Maak het belangrijk, zoek partners en wees creatief’, is de 

oproep van de Jonge.  

Guido Mertens, adviseur grondzaken en gebiedsontwikkeling en docent bij onder andere 

de Stichting Orbiters ziet dat veel gemeenten bezig zijn met vraagstukken rond 

duurzaamheid, wonen en zorg, klimaatadaptatie en energietransitie, mobiliteit en 

infrastructuur. ‘Deze thema’s moeten een plek hebben in de gebiedsontwikkeling. Er is 

grond nodig om te ontwikkelen. Via grondbeleid en vastgoedbeleid’, zegt Mertens. ‘De 

zoektocht naar een locatie is soms aanbodgericht: dan zoekt een eigenaar van een 

locatie een ontwikkeling. Soms gebeurt dit vraaggestuurd: je hebt behoefte aan een 

wooninitiatief en je zoekt er een locatie bij.’ 

De gemeente kan diverse rollen hebben. De gemeente kan heel actief bewegen op de 

grondmarkt, met alle financiële risico’s van dien. De gemeente kan ook meer faciliterend 

optreden en het dan wat meer aan de markt over laten. Volgens Guido zou het beter zijn 

als de gemeente per locatie een rol kiest op basis van de afweging. Die afweging hangt af 

van de urgentie en de potentie van een ontwikkellocatie. En van de positie van de 

huidige eigenaren: willen die meebewegen of hebben zij andere ontwikkelwensen? Wat 

betreft de financiën raadt Guido gemeenten aan om op een andere manier naar een 

gebiedsontwikkeling te kijken. ‘Kijk bij een locatie en een wooninitiatief ook naar de 

maatschappelijke doelen. Zie het als een meervoudig investeringsproject. Maak een 

impactanalyse, kijk naar de maatschappelijke effecten en zet dat af tegen de financiële 

effecten. Kijk niet alleen naar de grondexploitatie maar ook naar andere relevante 

geldstromen.’ Als het aan Guido ligt, zouden gemeenten een actieve grondproductierol 

moeten pakken en goed moeten samenwerken. ‘Gemeenten moeten zich realiseren dat 
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gebiedsontwikkeling geld mag kosten want het draagt bij aan maatschappelijk 

rendement, geef het een plek in de Meerjarige Investerings Agenda. Maak de beslissing 

over een gebiedsontwikkeling en de rol die je inneemt op basis van een integrale 

impactanalyse. Zet het maatschappelijk rendement af tegen het financieel rendement.’ 

Gemeenten hebben kennis en capaciteit nodig om deze beleidswijzigingen op te zetten 

en uit te voeren. Provincies en de landelijke overheid kunnen hierbij helpen: 

belemmeringen in wet- en regelgeving verminderen. Verder kunnen zij helpen met het 

delen en beschikbaar stellen van kennis’, aldus Mertens. Of er al gemeenten zijn die een 

actieve rol vervullen rond het grondbeleid? ‘Ja’, zegt Mertens. ‘De gemeenten 

Eindhoven, Alkmaar, Apeldoorn, Sittard-Geleen werken al op deze manier.’ 

Het maximale realiseren 

Gemeente Montfoort heeft zo haar eigen visie op dit vraagstuk. Ivo ten Hagen is 

wethouder ruimtelijke ordening in de gemeente Montfoort, een gemeente met weinig 

financiële middelen. Toch probeert hij initiatieven van de grond te krijgen. ‘Je moet 

kijken: wie wil er allemaal wat en waar kan dat? Je stelt een lijstje op van wensen en 

eisen, rond duurzaamheid, betaalbaarheid, levensloopbestendigheid, doelgroepen, 

ruimtelijke ordening, verkeer, parkeereisen, groen. Alles kost geld. Dus moet je een 

afweging maken. Hoe kun je toch het maximale realiseren?’, zegt Ten Hagen. Het 

eigendom van grond in Montfoort is vaak versnipperd. ‘De enige manier om een gebied 

te ontwikkelen is een totaal programma op een locatie te leggen. De verschillende 

eigenaren brengen de grond in voor een bepaalde prijs en verdelen de opbrengst 

evenredig. Dan maakt het voor hen niet meer uit of de ontwikkeling die veel geld 

opbrengt op hun grond terecht komt of niet. Je kunt het zien als een zogenoemde 

grondbank.’ Zo kan prijsopdrijving tegengegaan worden. De gemeente kijkt naar de eisen 

van het gebied en zoekt daarbinnen de speelruimte om met een ontwikkelaar aan de 

slag te gaan. ‘Burgers hebben vaak een goed idee maar hebben geen geld en willen dat 

wij het regelen en betalen. We willen dit graag doen maar dat is lastig. We kunnen als 

gemeente geen grond verwerven want we zijn nagenoeg failliet. We hebben gelukkig 

een goede relatie met de corporatie’, zegt Ivo ten Hagen. 

De corporatie is een belangrijke partner van de gemeente. Zo ervaart Paul Kouijzer, 

directeur-bestuurder van woningcorporatie TBV Wonen in Tilburg dat ook: ‘We hebben 

geen grond nodig van de gemeente maar wel medewerking bij de bestemmingsplan-

procedures. En ook hulp bij het tempo maken. Alle stappen in het proces kosten tijd. Als 

iedereen zich maximaal inspant om snel te werken, scheelt dat enorm.’ Wouter 

Spijkerman, kwartiermaker nieuwe woonconcepten bij de gemeente Utrecht loopt erg 

tegen de overspannen woningmarkt aan. ‘De gemeente Utrecht heeft nauwelijks grond. 

Het is voor burgerinitiatieven lastig om het juiste aanspreekpunt te vinden bij een 
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gemeente. Het is fijn als je als initiatief ergens kunt aanhaken, zoals bij de visie bij de 

gemeente. Financiering is naast locatie ook een knelpunt. Het helpt als je als 

burgerinitiatief goed georganiseerd bent en de taal spreekt.’ Merel Knoppe, 

programmamanager wonen en zorg bij de gemeente Almere zoekt actief de initiatieven 

op. ‘Als we een locatie hebben die dichtbij voorzieningen ligt, dan benaderen we partijen 

waarvan we weten dat ze plannen hebben.‘  

Taskforce Wonen en Zorg 

Hoe kan de Taskforce Wonen en Zorg gemeenten en hun samenwerkingspartners helpen 

bij dit thema? Volgens een aantal van de sprekers kunnen de ambassadeurs en leden van 

de Taskforce helpen bij de zoektocht van gemeenten. Zeker in de zoektocht naar 

realiseren van initiatieven voor andere doelgroepen dan ouderen, zoals jongeren en 

daklozen. Er is behoefte aan handvatten rond onderliggende financieringsstromen om 

woonvormen voor deze doelgroepen mogelijk te maken. Het verspreiden van kennis en 

het bijeenbrengen van kennis is welkom. Ook bestaat er belangstelling om op individueel 

niveau mensen bij elkaar te brengen.  

Magdaleen Sturm van de Taskforce Wonen en Zorg neemt de volgende punten uit dit 

webinar mee naar de werksessie van de Taskforce die op 18 februari plaatsvindt: 

1. Deelnemers hebben woonzorgvisie. En dan? 

2. Ook omgekeerd werken: initiatief bij locatie zoeken. 

3. Combineren grondbeleid en vastgoedbeleid en zien als maatschappelijke investering. 

4. Zorg dat je middelen domeinoverstijgend inzet. 

5. Zoek voldoende schaal voor gemengd programma. 

6. Voer situationeel regie, rol verschilt. 

7. Zoek samenwerking, ook met marktpartijen. 

8. Wat heeft gemeente nodig om stappen te kunnen zetten? 

 

Meer informatie 

www.segment.nl/nieuws/62/online-masterclass-grondbeleid-voor-gemeentelijke-

bestuurders 

www.hu.nl/onderzoek/projecten/gemengd-wonen-lessen-uit-de-praktijk 

www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/woonzorgvisie 

www.taskforcewonenzorg.nl 
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