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Bekijk de webversie

De Rijksoverheid is duidelijk: regie op de woningmarkt is hard nodig. In een ambitieus
plan schetst minister De Jonge hoe: de Nationale Woon- en Bouwagenda. Doel is om
meer, en meer betaalbare woningen te realiseren, in leefbare wijken en met een fair-share
in het oplossen van problemen voor alle landsdelen. Eindelijk staat volkshuisvesting weer
op de politieke agenda. En dat was hard nodig.
Dit is een aanmoediging voor iedereen die dicht op de uitvoering zit om aan de slag te
gaan: corporaties, bouwers en gemeenten. En dat is lastig zat. Rentes stijgen, bouwkosten
ook, personeel is schaars. En de koopkracht staat onder druk. Deze Gordiaanse knoop
moet doorgehakt. We geven graag aan hoe wij hier aan werken, in bijvoorbeeld
Amersfoort, Arnhem, Leeuwarden en de Achterhoek.

De gemeente Leeuwarden wil een
ongedeelde stad en vitale dorpskernen.
Dit zou de leidraad moeten zijn voor
nieuwe meerjarige prestatieafspraken.
Maar wat betekent een ongedeelde stad
voor de huidige inwoners? Kunnen zij
wonen op de plek waar zij willen wonen,
bij mensen die zij kennen? Dit was één
van de gesprekspunten bij het uitwerken
van de meerjarige prestatieafspraken
tussen de gemeente, Elkien,
WoonFriesland, De Bewonersraad en
Nieuw-Elan.

Binnenkort komt het WoON2021
beschikbaar. Dit grote landelijke
onderzoek biedt een schat aan
woningmarktinformatie die ook lokaal
zeer bruikbaar is. Companen ondersteunt
gemeenten en woningcorporaties met het
analyseren en duiden van de uitkomsten
en het vertalen van de
woningmarktopgaven naar woonbeleid.
Lees verder

Lees verder

In de Nationale Woon- en Bouwagenda
stelt het Rijk dat er Land dekkende
regionale woondeals moeten komen. Dit
fenomeen is niet nieuw. Reeds in zes
regio’s zijn er woondeals tussen Rijk,
provincie en gemeenten. Dat geldt ook
voor de regio Arnhem-Nijmegen. Met
deze woondeal is er een regionaal
afsprakenkader voor versnelling van
woningbouw, circulair en conceptueel
bouwen, betaalbaarheid, zorg voor
bijzondere doelgroepen, de regionale
verstedelijkingsopgave en leefbaarheid
van stadwijken. Companen begeleidt als
programmamanager de woondeal van
Arnhem-Nijmegen.

De ambities van gemeenten en regio’s zijn
hoog: minder instroom in
opvangvoorzieningen en beschermd
wonen. Een kortere verblijfsduur in
beschermde woonvormen en dus een
grotere uitstroom doordat mensen vanaf
het moment van opname doelgericht
werken aan het vergroten van hun
woonvaardigheden en zelfstandigheid. Dat
vraagt om voldoende aanbod aan
woningen en woonvormen tussen regulier
wonen en beschermd wonen in, zodat
dreigend daklozen en uitstromers uit
verblijf snel een passende plek kunnen
vinden. Voor de gemeente Amersfoort
zochten we uit wat dat concreet betekent.
Lees verder
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De Achterhoekmonitor geeft bestuurders
de inzichten die nodig zijn om de juiste
keuzes te kunnen maken voor de
toekomst van de regio. Companen en
Moventem hebben deze brede monitor
voor de regio ontwikkeld. De monitor
geeft informatie over vele onderwerpen,
waaronder bedrijvigheid, onderwijs en
arbeidsmarkt, smart werken en innovatie,
circulaire economie en de
energietransitie. Eén van de speerpunten
van de Achterhoek is het streven de
gezondste regio van Nederland te zijn. De
monitor geeft inzicht in de belangrijkste
indicatoren om dit te meten.

Hoe kunnen we snel minder afhankelijk
worden van Russisch (en Gronings) gas?
Deze vraag is actueler dan ooit. Veel
corporaties maken al forse slagen in hun
verduurzamingsaanpak, maar vaak wordt
de aanpak nog gestuurd vanuit
operationele en tactische overwegingen
(“natuurlijk moment”) en is het
onvoldoende verankerd in de strategie van
de organisatie. Companen werkt op
duurzaamheidsvlak sinds kort samen met
bureau INNAX. In deze samenwerking
zijn we in staat om de verbinding tussen
strategisch en tactisch niveau te
optimaliseren.
Lees verder

Lees verder

Vanaf 1 mei versterkt Ilse de Groot ons team. Ze is
bestuurskundige en was werkzaam bij het Kadaster.
Ze stelt zich graag voor.
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