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MOTIE: WONEN VOOR IEDEREEN
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 4 juli 2016, ter bespreking van de Kadernota
2016,

Constaterende dat:

o Het College op zoek is naar een geschikte wijze van de afhandeling van de openstaande
moties voor betaalbaar wonen:
t.M42 d.d. 8 december 20L4, waarin aan het college wordt opgedragen maximaal in te
zetten op vergrote beschikbaarheid van sociale huurwoningen in de Provincie Utrecht en het
energiezuiniger maken van corporatiewoningen en daartoe in overleg te gaan met de
gemeenten en woningcorporaties;
2. M37 A d.d. 22 juni 20L5, waarbij aan het College wordt opgedragen zich samen met
gemeenten, corporaties, huurders(organisaties) en particuliere investeerders maximaal
binnen de vastgestelde kaders in te spannen om wonen bereikbaar te houden voor
huishoudens die aangewezen zijn op de sociale huursector;
3. En de als 'doorlopend' gekenmerkte toezeggingen over dit onderwerp (Sociale huur en
doelgroepenbeleid) uit de vorige coalitieperiode d.d, 23 april 2OI2 en l-2 decembe r 2011..

Overwegende dat :

o Het college in een statenbrief hiervoor al het volgende voorstel deed:
'ln de kadernota willen wij ook het vraagstuk van de toegankelijkheid, betaalbaarheid en
beschikbaarheid van woningen aan de orde laten komen en samen met de statenleden onze
rol daarin bepalen. Het bepalen van die rol zal onder andere gaan gebeuren in de BOB
wonen,'

o Deze BOB onlangs van start is gegaan en in oktober afgerond zalzijn.
o Als gevolg van de besluitvorming bij de Jaarrekening het overschot |SV-gelden van € !,25

miljoen in de algemene middelen is gestort;

Verzoekt het college:

¡ Voor de uitvoering van deze rol alvast een bedrag van € L,25 miljoen euro uit de algemene
middelen te reserveren op de Kadernota.

o De wijze waarop dit bedrag besteed gaat worden, samen met statenleden, te onderzoeken in
de BOB wonen.

o Dit op te nemen in de begroting20IT.

En gaan over tot de orde van de dag.

Gerard Bos


