Arcade

mensen en wonen sinds 1914

Aan het college van burgemeester en wethouders
De heer B.P.M. van der Stee, wethouder
Postbus 150
2670 AC Naaldwijk

Naaldwijk:

behandeld door:

17 januari 2019

Ronald Rouwendaal

onderwerp:

Bod prestatieafspraken 2019

Geachte heer Van der Stee,
Op 24 december 2018 ontvingen wij uw reactie op ons bod op de woonvisie Gemeente Westland. In
uw reactie geeft u puntsgewijs een korte toelichting en of aanvulling. Arcade kan zich vinden in uw
toelichtingen en aanvullingen. Er zijn twee belangrijke punten door u niet benoemd en toegelicht. Dit
zijn de punten omvang: ‘Sociale woningvoorraad’ en ‘Nieuwbouw’.
Arcade betreurt dat juist de belangrijkste punten uit ons bod wederom onderbelicht blijven. In ons bod
van 24 mei 2018 is onderbouwd aangegeven dat er behoefte is aan extra sociale huurwoningen
binnen de Gemeente Westland. Hierbij is ook aangegeven dat het aantal nieuw te bouwen sociale
huurwoningen sterk achterblijft bij de gemaakte prestatieafspraken.
In de communicatie met Gemeente Westland hebben wij regelmatig aangedrongen om mee te werken
aan haalbare sociale nieuwbouwprojecten en het beschikbaar stellen van voldoende betaalbare
grondlocaties voor nieuwe sociale woningbouw. Helaas moeten we concluderen dat Gemeente
Westland zich niet aan de gemaakte afspraken ten aanzien van sociale nieuwbouw wil houden en
deze zelfs niet eens benoemd in de gestuurde reactie.
Arcade vraagt zich af of er voor de komende periode nog wel voldoende basis is om tot nieuwe
prestatieafspraken te komen met Gemeente Westland, als we concluderen dat de meest
fundam
eļe afspraken binnen de set aan prestatieafspraken en het convenant ‘Gaten dichten in
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n\ eenzijdig worden genegeerd.
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