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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fracties Groen Links en PvdA betreffende het 
nieuwe volkshuisvestingsfonds 
  

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op 20 november 2020 hebben de fracties Groen Links en PvdA onder verwijzing naar artikel 36 van het 
reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over het nieuwe 
volkshuisvestingsfonds, het antwoord vindt u onder de vraag: 
  
Heeft het college kennisgenomen van het feit dat er voor het jaar 2021 een volkshuisvestingsfonds 
voor kwetsbare wijken komt? 
Het college heeft hier kennis van genomen. 
  
Is het college het met GroenLinks en de PvdA eens dat dit een unieke mogelijkheid is om de 
leefbaarheid in onze wijken en de verduurzaming van de huurwoningen te verbeteren? 
Er is nog onvoldoende duidelijkheid over het fonds. Zoals de berichtgeving nu is kan het 
volkshuisvestingsfonds ingezet worden voor investeringen in de leefbaarheid en verduurzaming van 
kwetsbare gebieden. Het gaat om woningbouw: vervanging van bestaande woningen door nieuwe woningen, 
ingrijpende verbouwingen en verduurzaming, maar ook om het verbeteren van de woonsituatie door het 
opknappen van de openbare ruimte. Het fonds kan dus breed ingezet worden. De minister geeft in de 
kamerbrief aan dat het leefbaarheidsfonds prioritair wordt ingezet in een aantal stedelijke gebieden en 
krimpregio’s waarbij Den Helder niet expliciet is benoemd. 
  
Is het college bereid om samen met Woningstichting Den Helder en Woontij op korte termijn een 
aanvraag in te dienen om aanspraak te maken op middelen uit dit volkshuisvestingsfonds? 
De minister heeft toegezegd de regeling uit te werken voor eind 2020, dit is nog niet gebeurd. Tot die tijd is 
het nog onduidelijk welke voorwaarden worden gesteld aan een aanvraag. Zodra hier duidelijkheid over is, 
zal het college in overleg met de corporaties onderzoeken of een aanvraag tot de mogelijkheden behoort. 
  
Vertrouwende u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
Den Helder, 14 januari 2021 
  

  Met vriendelijke groet, 
  Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
  

 
 Jeroen Nobel 
 burgemeester 

 
Robert Reus 
secretaris 

  
 
  
 


