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Kenmerk

VERI0NDEt~O2 fEB. 2016
Geachte leden van de Raad,

Afgelopen donderdag heb ik uw raadsvergadering verlaten om mij te beraden op
mijn positie als wethouder. Directe aanleiding was uw besluit om het voorstel
bestemmingsplan Blokhoeve van de agenda te halen. Dat besluit leek niet op
zichzelf te staan: in de afgelopen maanden is het vaker voorgekomen dat uw Raad
twijfelde aan de bespreekbaarheid van door mij ingediende voorstellen. -Ik vond het dan ook in de rede liggen om een moment te nemen om voor mijzelf na
te gaan, of ik nog voldoende in staat ben om het debat met u te voeren. Ik doe dat
vanuit het besef dat er stevige maatregelen op de woningmarkt nodig zijn. De
wachttijden voor een sociale huurwoning in Nieuwegein zijn al jaren hoog en
inmiddels opgelopen tot meer dan 8 jaar. Uit de analyses van de onlangs door uw
Raad vastgestelde woonvisie blijkt een nijpend tekort van woningen in meerdere
segmenten. In gesprekken die ik met veel inwoners heb gevoerd naar aanleiding
van de huisvesting van statushouders, bleek de zorg over de beschikbaarheid van
woningen steeds de overhand te hebben. Bijna wekelijks krijg ik schrijnende
situaties voorgelegd van mensen die vast lopen op de woningmarkt, waar we als
overheid geen goed antwoord op hebben.

Het is dit besef dat mij drijft om daar waar dat verantwoord mogelijk is, mijn nek
uit te steken om nieuwe woningen aan onze stad toe te voegen. Daarbij realiseer ik
mij zeer goed, dat in een dichtbebouwde stad als Nieuwegein bij het toevoegen van
woningen in wijken de leefbaarheid in die wijken extra aandacht vraagt. En dat dat
dus iedere keer opnieuw vraagt om de belangen zorgvuldig met elkaar in balans te
brengen. De luid gehoorde belangen van inwoners die opkomen voor hun
woonomgeving, maar ook de minder goed hoorbare belangen van mensen die
dringend om een woning verlegen zitten.
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De afgelopen dagen heb ik met veel mensen binnen en buiten het politiek bestuur
gesproken. Daarbij heb ik vooral verkend of mijn persoonlijk optreden het debat
over deze ingewikkelde belangenafwegingen in de weg staat. Mijn conclusie is dat
dat niet het geval is. Ik zie nog voldoende mogelijkheden om ook de ingewikkeldere
afwegingen met uw Raad te bediscussiëren en het proces samen met uw Raad en
de stad verder te versterken, waarbij ik me realiseer dat het soms nodig is daar
met elkaar meer tijd voor te nemen. Ik voel me daarbij gesteund door de
hartverwarmende reacties die ik de afgelopen dagen van mensen uit de stad mocht
ontvangen.

Ik zal mij dus blijven inzetten voor goede antwoorden op de vraagstukken van de
woningmarkt, net zoals ik dat blijf doen voor de andere verantwoordelijkheden die
u mij gegeven heeft, waaronder goede zorg voor onze inwoners, goede sport- en
beweegmogelijkheden en een levendige binnenstad.

Met vriendelijke groet,

Hans Adriani


