VERZOEK SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE VAN B&W
Van:
Ontvangen:

raadslid N.A. Haarman
17 november 2021

Onderwerp: “Meer geld voor nieuwbouw in dorpen” en “Meer kansen voor starters”

Aan de voorzitter van de raad,
Gemeentebelangen/VVD heeft in de afgelopen raadsperiode al regelmatig aandacht gevraagd voor de
woningbouw in de gemeente Tubbergen en daar de nodige vragen over gesteld. We vinden het als
fractie belangrijk dat:
 Er naar behoefte gebouwd wordt zodat Tubbergse jongeren de mogelijkheid krijgen om te
blijven wonen in hun eigen dorp of kern.
 Gezinnen door kunnen stromen naar een grotere woning.
 Senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in bijvoorbeeld een
nultredenwoning.
Dit stimuleert de leefbaarheid en zorgt voor het behoud van allerlei voorzieningen in de kernen.
Op 15 november 2021 jongstleden is bekend geworden dat de meerderheid van de Tweede Kamer
een voorstel van VVD en CU steunt om meer subsidie beschikbaar te stellen voor woningbouw in
dorpen en kleine kernen door kleine woningbouwprojecten te bundelen. Hier wordt op 23 november
over gestemd in de Tweede Kamer. Onze oproep aan het College is om meteen een paar projecten
naar voren te schuiven die voor deze bundeling in aanmerking komen. De vorige subsidieregeling
gold alleen voor nieuwbouwprojecten van eerst minimaal vijfhonderd en nu minimaal tweehonderd
woningen. Uit een evaluatie van deze regeling blijkt dat dorpen en kleine kernen daardoor hebben
afgezien van bouwplannen, want tot nu toe komen alleen projecten van minimaal tweehonderd huizen
in aanmerking voor de subsidie. Als Gemeentebelangen/VVD zijn we daarom ook benieuwd of dat ook
in onze gemeente het geval is (geweest) en wat de rol van de provincie daarin (geweest) is.

Vragen:
1) Wat vindt het College van het nieuws over mogelijke subsidiëring en welke mogelijkheden ziet
het College dat er subsidies beschikbaar komen voor kleine woningbouwprojecten d.m.v.
bundeling van projecten?
2) Verwacht het College dat de gemeente Tubbergen in de toekomst in aanmerking komt voor
deze subsidies? Zo ja, wat gaat het College doen om in aanmerking te komen voor deze
subsidies? Zo nee, waarom niet?
3) Hoe is de samenwerking met de provincie Overijssel hierin en hoe ziet uiteindelijk de
verdeelsleutel van subsidieverstrekking er precies uit?

Conform artikel 37 van het Reglement van Orde, verzoeken wij u om de vragen zo spoedig mogelijk
schriftelijk te beantwoorden, doch uiterlijk binnen dertig dagen.

Ondertekening en naam:
Gemeentebelangen/VVD,
Noortje Haarman

Wijze van indienen van schriftelijke vragen: de vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend (....) (artikel 37
Reglement van orde).

