
 

Woondeal Arnhem-Nijmegen 
 
6. Afspraken over specifieke doelgroepen en overige thema’s 
Huisvesting specifieke doelgroepen 
 
56. Huisvesting van kwetsbare doelgroepen 

Regio, provincie het Rijk verkennen op welke wijze de huisvesting van spoedzoekers, zoals statushouders en 

personen in scheiding, verbeterd kan worden. Daarbij gaat het ook om kwetsbare groepen die uitstromen uit de 

maatschappelijke opvang of (door de verdere ambulantisering) uit het beschermd wonen. Hierbij wordt het aanbod 

van geschikte huisvesting, evenals de ondersteuning (zoals woonbegeleiding en schuldhulpverlening) meegenomen. 

Deze huisvesting is een gezamenlijke opgave van gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties. 

Partijen verkennen hierbij ook projecten voor gemengd wonen en bezien in hoeverre de huidige regelgeving 

toereikend is. In deze verkenning wordt specifiek aandacht besteed aan kwetsbare jongeren, tussen de 18 en 27 jaar. 

 

In het Rijk van Nijmegen wordt de huisvesting van de mensen die uitstromen uit de beschermde woonvormen 

uitgevoerd via het ‘Weer Thuis’ convenant. Hierin staan afspraken over het beschikbaar stellen van voldoende 

woningen voor deze doelgroep en over samenwerking en korte lijnen tussen zorgverleners en woningcorporaties 

(buurtbeheerders, woonconsulenten). 

 

57. Dak- en thuisloosheid 

De gemeenten Arnhem en Nijmegen maken met prioriteit werk van het terugdringen van het aantal dak- en 

thuislozen. Het aantal dak- en thuislozen in de regio is door de gemeenten reeds in beeld gebracht en gedeeld met 

het ministerie van VWS. Ook is een plan van aanpak gepresenteerd, dat voor een belangrijk deel gebaseerd is op het 

principe van Housing first. Arnhem neemt daarnaast deel aan de 100% ambitie pilots van het Actieprogramma Daken 

Thuisloze Jongeren 2019 – 2021, waarbij de doelstelling is het aantal dak- en thuislozen in de categorie 18-27 jaar 

naar 0 te reduceren voor eind 2021. Het Rijk en de provincie ondersteunen de gemeenten bij de uitvoering van dit 

plan van aanpak met het Stimuleringsprogramma Flexwonen en vanuit het Actieprogramma Dak- en Thuisloze 

Jongeren. 

 

58. Ouderenhuisvesting/Wonen en Zorg 

Het aantal ouderen groeit snel. In 2030 zijn er ruim 2 miljoen 75+ers (de leeftijd waarop het aantal beperkingen 

toeneemt), zo’n 600.000 meer dan nu in heel Nederland. De meeste ouderen willen indien mogelijk zelfstandig 

wonen. Dit vraagt wel om een passende woning, goede zorg en ondersteuning en voorzieningen in de wijk. Door 

ouderen te begeleiden naar een (meer) geschikte woning of in te zetten op meer levensloopgeschikte appartementen bij 

voorzieningen, wordt tegelijkertijd bestaand woningaanbod vrijgemaakt voor andere woningzoekenden komen woningen vrij 

voor bijvoorbeeld jonge gezinnen. Met deze woondeal spannen partijen zich in om beter inzicht te krijgen in deze doelgroep, 

haar woonwensen en voldoende passende woonruimte. Hiervoor zijn de volgende afspraken gemaakt: 

 Aansluitend op de doelstellingen van de Taskforce Wonen en Zorg, brengen gemeenten in 2020 de opgaven 

op het gebied van ouderenhuisvesting in beeld. Vanaf 2021 zijn hierover prestatieafspraken gesloten met 

woningcorporaties en zorgaanbieders. De regio richt een monitorsysteem in om de ontwikkelingen in de opgaven op 

het gebied van ouderenhuisvesting te kunnen volgen en daar passende acties op te ondernemen. 

 Voor ouderen, en breder, mensen met een zorg- en/of ondersteuningsbehoefte, zetten partijen in op voldoende 

geschikte woningen en voorzieningen zodat mensen die dat willen hun woon- en leefcarrière in de eigen wijk (sociale 

omgeving) voort kunnen zetten of, voor jongeren met een beperking, kunnen starten. 

 Sommige ouderen ervaren een gat tussen thuis wonen (al dan niet met zorg) en het verpleegtehuis met 24- 

uurs zorg. Partijen zetten daarom in op realisatie van voldoende beschermde en beschutte woonvormen, op het 

levensloopgeschikter maken van de woningvoorraad en op het vergroten van doorstromingsmogelijkheden voor 

ouderen. Beschut wonen onderscheidt zich door de aanwezigheid (inpandig of in de nabije omgeving) van een 

gezamenlijke ontmoetingsruimte. Inpandig zijn hier kosten aan verbonden die niet altijd door bouwende partijen 



 

gedragen worden. Partijen zoeken naar financiële oplossingen hiervoor en bespreken dit, indien gewenst, op de 

versnellingstafel. 

 Het Rijk ondersteunt de regio hierbij op verschillende manieren. Allereerst door de regio te betrekken bij het 

Kennisprogramma Langer Thuis vanuit Platform 31 en door samen met de regio te kijken of het ondersteuningsteam of 

de stimuleringsregeling wonen en zorg kunnen worden ingezet. Ook zal het Rijk relevante wet- en regelgeving 

verduidelijken en wijzen op de juridische mogelijkheden om ouderenhuisvesting te realiseren. Hierbij is aandacht nodig 

voor de inkomenspositie van ouderen en de lagere verhuisbereidheid. Verder kijken partijen of de Taskforce Wonen en 

Zorg bij kan dragen aan de gezamenlijke ambities. 

 De provincie zet de toekomstbestendig wonen lening in, heeft een subsidieregeling voor CPO, ook voor ouderen in een 

coöperatieve woonvorm, en onderzoekt of zij doorstroommakelaars kan inzetten. 

 

 

59. Arbeidsmigranten 

Bedrijven werken steeds vaker met arbeidsmigranten om aan de groeiende arbeidsvraag te voldoen. Deze arbeidsmigranten 

verblijven voor korte of langere tijd in de regio, liefst op niet al te grote afstand van waar zij werken. De verwachting is dat 

de regio komende jaren een verhoogde instroom van arbeidsmigranten kan verwachten. 

 Om verdringing en ongewenste huisvestingssituaties te voorkomen, werkt de regio, ondersteund door de provincie en 

het Rijk aan het voorzien in de vraag naar huisvesting voor arbeidsmigranten. Daartoe wordt als onderdeel van de 

Versnellingstafel door de regio een werkgroep huisvesting arbeidsmigranten ingericht. Hier vindt uitwisseling van kennis 

en ervaring plaats (van juridische instrumenten zoals het aanpassen van verordeningen, handhaving (bijvoorbeeld via 

pandbrigades), randvoorwaarden voor het toelaten van nieuwe initiatieven, lokale pilots). 

 Gemeenten verbinden de bouwopgave voor huisvesting van arbeidsmigranten aan de daadwerkelijk instroom van 

arbeidsmigranten die komen werken of al werkzaam zijn in de regio. Dat betekent dat er op korte termijn nieuwe locaties 

voor short-stay huisvestingsoplossingen in de regio worden aangewezen waarbij minimaal de standaard van het SNF 

keurmerk gehanteerd wordt en de betaalbaarheid van de woning in acht wordt genomen. 

 Gemeenten en provincie gaan bij voorgenomen nieuwe vestiging van bedrijven die werken met arbeidsmigranten in 

overleg over de huisvesting van deze personen. 

 

60. Woonwagenbewoners 

Met de invoering van het landelijk beleidskader gemeentelijke woonwagen- en standplaatsenbeleid stellen gemeenten het 

beleid voor woonwagens en standplaatsen vast als onderdeel van het volkshuisvestingsbeleid. Het beleid dient voldoende 

rekening te houden met en ruimte te geven voor het woonwagenleven van woonwagenbewoners. Een woningzoekende 

woonwagenbewoner die dit wenst, zou binnen een redelijke termijn kans moeten hebben op een standplaats. De corporaties 

zijn een belangrijke partij om in de huisvesting van woonwagenbewoners, voor zover deze tot de doelgroep behoren, te 

voorzien. 

Voorwaardelijk voor effectief woonwagen- en standplaatsenbeleid is dat de behoefte helder is. Het Rijk ondersteunt 

de partijen via het programma bij Platform 31 zowel met de ontwikkeling van het beleid, zoals het in beeld brengen 

van de behoefte, alsook bij de implementatie ervan door middel van een kennis- en leerprogramma voor gemeenten. 

 

61. Studenten en jongerenhuisvesting 

Gemeenten en minister werken samen om de vraag en het aanbod naar studenten- en jongerenhuisvesting in 

evenwicht te brengen. Daarover zijn afspraken gemaakt in het landelijk actieplan studentenhuisvesting 2018-2021. 

Aanvullend daarop worden in deze woondeal de volgende afspraken gemaakt tussen Rijk en regio. 

 Gezien de tekorten aan studentenhuisvesting op korte termijn, bezien partijen samen of de inzet van flexibele of 

tijdelijke woningen ook op de korte termijn voor de huisvesting van studenten uitkomst kan bieden (zie ook afspraak 8). 

 De gemeenten Nijmegen en Arnhem zetten de geïntensiveerde lokale samenwerking met (private) huisvesters, 

onderwijsinstellingen, studenten en internationale studenten voort. In dit overleg worden vraag en aanbod van 

studentenwoningen in beeld gebracht en wordt bekeken wat nodig is om – nu en in de toekomst – te voldoen aan de 

onderling afgestemde behoefte. 



 

 Voor Nijmegen is dit al duidelijk. In Nijmegen is er tot 2030 behoefte aan circa 2.000 extra studenteneenheden. Er zijn 

afspraken gemaakt over 900 eenheden met de studentenhuisvester SSH&. De gemeente zoekt samen met de SSH& 

zoeken naar locaties, in het bijzonder rondom de ontwikkeling van de knopen en campussen, om in de tweede helft van 

de opgave te voorzien. Ook kijkt de gemeente met de SSH& naar de mogelijkheden in Dukenburg in combinatie met een 

goede OV en fietsverbindingen met de campus. Meer flexibele bouwvormen en combinaties met ouderen of andere 

doelgroepen worden daarbij nadrukkelijk verkend. 

 De gemeente Nijmegen blijft samen met de instellingen voor hoger onderwijs, SSH& en studentenorganisaties de vraag-

aanbodsituatie monitoren met de jaarlijkse lokale monitor studentenhuisvesting van KENCES als belangrijke 

onderlegger. 

 

 


