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Inleiding: 

Februari jl. hebben wij vragen gesteld over de mogelijkheid om tijdelijke huisvesting als 
bijvoorbeeld tiny houses mogelijk te maken. U heeft hierop geantwoord dat u destijds bezig 
was met het actualiseren van het lokale woonbeleid en hierbij ook gekeken wordt naar de 
mogelijkheden voor tijdelijkheid. 
 
Nu zien wij dat andere gemeenten in de Achterhoek, zoals Berkelland en Aalten beleid 
maken voor tijdelijke huisvesting (artikel in de Gelderlander d.d. 11-11-2019) waarbij Aalten 
zelfs een eigen woonbedrijf wil beginnen. 
 
Nu de vraag naar woningen steeds nijpender wordt, is duidelijkheid hierover op zeer korte 
termijn noodzakelijk. 
 

Vraag: 

Is het college het met de fractie van CDA eens dat duidelijk beleid over tijdelijke huisvesting 
belangrijk is binnen de huidige woningmarkt?   

Antwoord: 
In de woonvisie (8.1) hebben we aangegeven dat er ruimte is voor bijzondere woonvormen 
zoals tijdelijke huisvesting. Deze vorm van wonen biedt o.a. oplossingen voor een tijdelijke 
behoefte. Doelgroepen voor deze vorm van wonen zijn o.a. arbeidsmigranten, starters, 
alleenstaanden. Deze vorm van wonen is bij onze rondgang langs de kernen en de 
huisvesting van jongeren elke keer als optie besproken. Dit heeft niet geleid tot initiatieven 
op het gebied van tijdelijke woningen.  Ook vanuit de ‘markt ’ hebben we tot op heden geen 
concrete woningbouwinitiatieven voor tijdelijke huisvesting ontvangen.  

Vraag:  

Zo nee, waarom niet?  
Zo ja, is er beleid rondom tijdelijke huisvesting en op welke manier wordt de mogelijkheid 
van tijdelijke huisvesting meegenomen in het uitvoeringsbeleid?  

Antwoord: 

De mogelijkheid van tijdelijke huisvesting (flexwonen) wordt zeker meegenomen in de 
uitvoering van de woonvisie. Wij zijn in overleg met de woningcorporaties om mogelijk 
flexwoningen te realiseren. Daarnaast hebben we ons als gemeente aangemeld bij de 
versnellingskamer Flexwonen van met Min. Van BZK. Deze kamer biedt ondersteuning door 



 

 

het delen van kennis en ervaring. 

Vraag:  

Indien er nog geen beleid is vastgesteld, is het college bereid om hiervoor beleid te maken 
en in overleg te gaan met de andere gemeenten in de Achterhoek over een 
gemeenschappelijk beleid? 

Antwoord: 

Wij hebben overleg met de andere gemeenten in regionaal verband over Flexwonen. 

 


