
Ambitie
• Eind 2021: Inzicht in kwantitatieve

enm kwalitatieve vraag, aanbod en

restopgave: per doelgroep, voor

elke gemeente.

• Eind 2021: Elke gemeente beschikt

over visie op wonen en zorg, waarin

plan van aanpak over realiseren

voldoende huisvesting wordt

geboden

• Vastleggen van de normatieve

taakstelling per gemeente voor in 

ieder geval de volgende

doelgroepen: uitstroom BW en MO, 

ouderen, woonwagenbewoners, 

dak- en thuislozen, 

arbeidsmigranten

• x% van het woningbouwprogramma

per grote nieuwbouwlocatie wordt

gerealiseerd voor een of meerdere

specifieke doelgroepen

• x% toe te wijzen sociale huur wordt

toegewezen aan een of meerdere

specifieke doelgroepen

• Kennis delen, elkaar inspireren met 

goede voorbeelden

Actielijnen

2. Overzicht en 

afstemming van vraag en 

aanbod per doelgroep

Waarom een TempoTafel?
Naast de woningbehoefte van reguliere

woningzoekenden zijn er diverse

specifieke doelgroepen op de

woningmarkt die speciale aandacht

verdienen. Bijvoorbeeld omdat zij een

kwetsbare achtergrond of een zorgvraag

hebben, of juist een zeer specifieke

kwalitatieve woningvraag. Vaak geldt

hierbij dat realisatie van woonvormen

lastiger is dan bij reguliere zelfstandige

woningen. Bijvoorbeeld omdat deze

doelgroepen vaak behoefte hebben aan

zeer betaalbare huisvesting of

financieringsmogelijkheden afwijkend zijn.

Ook kan er soms sprake zijn van

weerstand van omwonenden tegen

ontwikkeling van woningen voor een

specifieke doelgroep. Kortom, willen we

voldoende woningaanbod voor specifieke

doelgroepen realiseren, dan zullen we als

overheid en marktpartijen een tandje bij

moeten steken.

Tegelijkertijd zien we dat dit speerpunt uit

de Woondeal een container is van

doelgroepen die ook veel verschillen van

elkaar. Er zit met name een knip tussen de

meer zorggerelateerde doelgroepen

(uitstroom beschermd wonen, ouderen,

dak- en thuislozen) en doelgroepen met

een specifieke woningvraag

(arbeidsmigranten, woonwagenbewoners,

studenten). Willen we voldoende aandacht

aan deze doelgroepen besteden, dan is

een opsplitsing in meerdere TempoTafels

noodzakelijk

• De TempoTafels maken een overzicht van vraag en aanbod van woningen per doelgroep. Dit 

verloopt volgens de volgende stappen:

1. Welke gemeenten hebben een actuele analyse van vraag en aanbod. En van welke 

doelgroep(en)

2. Waar zitten lacunes in de analyse? Welke gemeenten hebben helemaal geen 

analyse uitgevoerd? Welke gemeenten missen inzicht in bepaalde doelgroepen?

3. Lacunes in de analyse van vraag en aanbod worden alsnog door de betreffende 

gemeenten geïnventariseerd.

4. Definities / aannames / startjaren worden voor alle gemeenten vergeleken en zoveel 

mogelijk op elkaar afgestemd, zodat we op regio- en gemeenteniveau de 

(rest)opgaven scherp hebben.

3. Opgaven vertalen in 

concrete taakstelling per 

gemeente 

• Op basis van vraag, aanbod en restopgaven per doelgroep stemmen gemeenten voor de 

doelgroepen uitstroom BW en MO, ouderen, woonwagenbewoners, arbeidsmigranten, dak- en 

thuislozen een taakstelling per gemeente af.

• Hierbij gaan we uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle gemeenten voor de 

huisvesting van deze doelgroepen, passend bij de schaal van elke gemeente.

• De taakstelling per doelgroep vertalen we naar:

• Benoemen normatief aandeel woningen voor een of meerdere specifieke 

doelgroepen bij grotere woningbouwlocaties > xx woningen (aantal nader te 

bepalen)

• Maken van concrete afspraken over aandeel sociale huur dat jaarlijks naar beoogde 

specifieke doelgroepen wordt toegewezen

• Deze opgaven wordt primair uitgevoerd binnen de drie subregio’s. De drie TempoTafels

monitoren de uitvoering van afspraken en delen kennis, ervaringen en inspirerende 

voorbeelden

1. Uitbreiding naar drie 

TempoTafels voor 

specifieke doelgroepen

• De huidige TempoTafel gaat zich richten op het bieden van voldoende huisvesting voor de 

zorggerelateerde en kwetsbare doelgroepen; te weten: uitstroom BW en MO, statushouders, 

spoedzoekers, ouderen, dak- en thuislozen. Dit past beter bij de samenstelling van de 

deelnemers aan de TempoTafel.

• Er wordt een aparte werkgroep / TempoTafel opgericht voor de doelgroep 

woonwagenbewoners. De Tempomaker vanuit de oorspronkelijke TempoTafel selecteert en 

benadert de potentiele deelnemers. We denken hierbij aan: beleidsmedewerkers van diverse 

gemeenten, medewerkers van corporaties, een of meerdere beheerorganisaties (bijv. Nijbod, 

Be-flex), een of meerdere bouwers van woonwagens / chalets (bijv. Kraaikamp). Een of 

meerdere belangenorganisaties van woonwagenbewoners kan op de achtergrond als 

klankbord fungeren

• Er wordt een aparte werkgroep / TempoTafel opgericht voor de doelgroep arbeidsmigranten. 

De Tempomaker vanuit de oorspronkelijke TempoTafel selecteert en benadert de potentiele 

deelnemers. We denken hierbij aan: beleidsmedewerkers van diverse gemeenten, medewerkers 

van corporaties, werkgevers, uitzendbureaus.
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