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Advies van de Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking 

over de  

prestatieafspraken wonen 2006-2014 
 

 

 

 
 

Inleiding 
Op 19 december 2005 ontving de Adviesraad een adviesaanvraag van het hoofd 
van de afdeling Ruimtelijk beleid inzake de prestatieafspraken wonen 2006-2014. 

 
In onderstaand advies geven wij artikelsgewijs onze opmerkingen c.q. adviezen 

weer. 
Voorafgaand merkt de Adviesraad op dat op pagina 1 zoveel overeenkomsten 
genoemd worden, dat het voor de Adviesraad niet meer inzichtelijk is. De inhoud 

van de meeste overeenkomsten is bij de Adviesraad niet bekend. Daarom is het 
mogelijk dat sommige van onze opmerkingen ondervangen worden in een van de 

genoemde overeenkomsten.  
 

 
De prestatieafspraken en onze adviezen 
In de Woonvisie en het Convenant Levensloopbestendig Gouda is afgesproken 

dat alle nieuwbouw bij voorkeur levensloopbestendig ontworpen en gebouwd zal 
worden (Westergouwe wordt helemaal levensloopbestendig), en dat in 

overeenkomsten met woningcorporaties afspraken worden gemaakt over 
aantallen aangepaste, aanpasbare en op te plussen woningen. De Adviesraad 
had verwacht dat de eis van levensloopbestendigheid duidelijker naar voren was 

gekomen in verschillende artikelen van deze overeenkomst, zoals in artikel 2 lid 
1, lid 9 en lid 12, en dat in aparte deelovereenkomsten per corporatie vastgelegd 

zou worden hoeveel aangepaste en levensloopbestendige woningen er waar 
worden gebouwd en hoeveel woningen er waar worden opgeplust. Uit artikel 2 lid 
2 wordt bijvoorbeeld niet duidelijk hoeveel woningen van de 6.770 worden 

opgeplust.  
 

Aan het achteraf opplussen van de bestaande woningvoorraad zijn hoge kosten 
verbonden. In artikel 2 lid 3 en 7 wordt aangegeven hoeveel de corporaties 
zullen investeren in nieuwbouw en woningverbetering. De Adviesraad wil graag 

weten hoeveel de gemeente gaat  investeren in het opplussen van deze 
woningen, en ziet dit graag vastgelegd in deze prestatieafspraken.  

 
In artikel 2 lid 9 is overeengekomen dat in Westergouwe gestreefd wordt naar 
een zorgcomplex inclusief 200 woningen. De Adviesraad had graag gezien dat 

ook de bouw van een Fokusproject een streven was voor deze wijk en dat dit 
vastgelegd wordt in deze overeenkomst. 

 
In artikel 2.17 wordt gesteld dat partijen streven naar levensloopbestendige 
woningen. 
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Wat houdt deze afspraak in? De Adviesraad vindt dit niet sterk genoeg en niet 

overeenkomen met hetgeen in de Woonvisie en het Convenant en Visie 
Levensloopbestendig Gouda is afgesproken, n.l. dat alle nieuwbouw bij voorkeur 

levensloopbestendig ontworpen zal worden en in Westergouwe sowieso. 
De Adviesraad adviseert in de prestatieafspraken op te nemen dat alle 
ingediende bouwplannen bij de bouwvergunningsprocedure getoetst worden aan 

de eisen van Woonkeur en dat een advies wordt gegeven op welke punten een 
bouwplan kan worden verbeterd, opdat het kan voldoen aan de eisen van 

Woonkeur. In de praktijk bij andere gemeenten blijkt dat veel bouwplannen 
worden aangepast na overleg tussen gemeente en architect. 
 

In artikel 4 lid 2 wordt gesteld dat partijen volumeafspraken maken op basis van 
het WoonOnderzoek Nederland. De Adviesraad vindt het vreemd dat hier niet 

verwezen wordt naar de afspraken uit het Convenant Levensloopbestendig 
Gouda en de Woonvisie, want daar staan immers alle volumeafspraken al in! 
 

Artikel 4, lid 3: 
De Adviesraad signaleert een groot tekort aan zorgdakwoningen, opvang dak- en 

thuislozen en doorstroming uit maatschappelijke opvang. De Adviesraad zou 
graag zien dat de gemeente afspraken met de woningcorporaties maakt om de 

huisvestingsmogelijkheden voor deze groep uit te breiden. 
 
In artikel 4 lid 4 zou de Adviesraad graag toegevoegd zien dat niet alleen 

aangepaste maar ook aanpasbare woningen doelmatig benut worden en voor de 
doelgroep behouden blijven. Vooral voor ouderen en mensen met lichte 

beperkingen zijn aanpasbare woningen een adequate oplossing voor hun 
woonprobleem, omdat deze woningen op eenvoudige wijze aangepast kunnen 
worden.  

 
Ten aanzien van artikel 5, lid 1 en 2, wijst de Adviesraad op het belang van een 

toegankelijke openbare ruimte voor mensen met een beperking. Aangezien niet 
alleen de gemeente maar ook de woningcorporaties verantwoordelijkheden 
hebben op dit gebied, en de gemeente de toegankelijkheid van de openbare 

ruimte zou moeten stimuleren waar mogelijk, adviseert de Adviesraad in artikel 5 
als randvoorwaarde op te nemen dat de corporaties zoveel mogelijk zorgdragen 

voor een toegankelijke buitenruimte, en hiervoor als leidraad de Richtlijn 
integrale toegankelijkheid openbare ruimte van CROW nemen.  
 

Artikel 9 lid 2: 
De adviesraad vraagt zich af hoe de gemeente de ontwikkeling van het 

woningaanbod voor aandachtsgroepen kan volgen, als er geen volledig, 
inzichtelijk en geactualiseerd overzicht bestaat van aantallen aanpasbare en 
geheel of gedeeltelijk aangepaste woningen. In ons advies op de Woonvisie 

hebben wij deze lacune al geconstateerd: de gemeente heeft geen compleet en 
actueel overzicht van de beschikbare woningen voor mensen met 

functiebeperkingen, waar deze zijn en over welke aanpassingen deze woningen 
beschikken. Woningcorporaties hanteren geen uniform registratiesysteem, de 
gemeente beschikt over versnipperde informatie. Om vraag en aanbod op elkaar 

af te stemmen is het van groot belang dat dit overzicht er zo snel mogelijk komt. 
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Art 8 lid 1:  

De Adviesraad zou graag inzicht hebben in de vastgelegde afspraken met de 
wijkteams, omdat wij denken dat sommige wijkteams niet functioneren zoals 

overeengekomen is.  
 
 

Namens de Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking, 
 

 
 
 

 
C.M. Weller-Steijn 

Secretaris 


