MOTIE (artikel 28 RvO)
Van

SP

Aan

De voorzitter

Onderwerp:

betaalbare sociale huurwoningen
7 november 2017

Datum raad in openbare
vergadering bijeen:

De fractie van de SP stelt gemeenteraad van Brielle in vergadering bijeen d.d. 7 november 2017
voor de volgende motie aan te nemen:
Constaterende dat:
● Er volgens verschillende rapporten duidelijk blijkt dat er in verhouding te weinig
betaalbare sociale huurwoningen (tot 500 euro) zijn en komen in de gemeente Brielle;
● Door de verkoopdrang van Vestia een versnelde afname plaatsvindt van deze woningen;
● Door vergrijzing van de bevolking senioren niets anders kunnen dan in hun gehuurde 1gezinswoning blijven wonen;
● Toetreding op de woningmarkt in Brielle nu niet mogelijk is voor jonge starters;
● De gemeente Brielle al jaren bouwt voor louter hogere inkomens.
Van oordeel dat:
● Dit college nu eindelijk serieuze stappen moet ondernemen om deze groeiende groepen
een passende woning te bieden;
● SP Brielle het college al jaren heeft gewaarschuwd voor dit tekort;
● Nu uit de onderzoeken blijkt dat de nood alleen maar hoger wordt;
● Dit college moet stoppen met het mantra dat dit niet mogelijk is.
Verzoekt het college om:
● Voorrang te geven aan de bouw van minimaal 50 duurzame betaalbare sociale woningen
en op zoek te gaan naar een partner die dit kan uitvoeren;
● Deze woningen ingepast te plaatsen in Brielle zonder grote clustering;
● Bij plannen voor toekomstige nieuwbouw te stellen dat 50% van de bouw duurzame
betaalbare sociale woningen om de achterstand in te lopen.
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekend door: namens de SP

Diana van Bennekom, Maarten de Pijper, Erik Bunte, Gina Verkuijl, Henk Hoftijzer

Besluit raad:

stemmen voor
stemmen tegen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 7 november 2017
De griffier,
De burgemeester,

L.C.M. van Steijn

G.G.J. Rensen

