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MOTIE: Zoekopdracht 16.000 woningen op laag pitje

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 1-8 juni 203.8,

Constaterende dat:

De gemeenteraad van Zoetermeer heeft besloten om 10.000 nieuwe woningen te
bouwen in de komende 15 jaar

De gemeenteraad daaraan een 'zoekopdracht' heeft gekoppeld van mogelijk nog
eens 6.000 woningen
Aan deze zoekopdracht geen termijn gekoppeld is en dus niet duidelijk is wanneer de
resultaten van deze zoekopdracht naar de raad komen
De burgemeester aangeeft dat we 'ambitie moeten tonen' en dat hij zal blijven
spreken over L6000 woningen
De wethouder wonen aangeeft dat hij pas met het resultaat van deze zoekopdracht
wil komen als we 'eerst maar eens' een aantaljaren 700 woningen per jaar weten te
bouwen in het kader van die L0.000 nieuwe woningen die zijn afgesproken
Zoetermeer voor een grote financiële opgave staat met als doel miljoenen te
bezuinigen

Overwegende dat:

o Verschillende geluiden vanuit het college verwarring scheppen bij inwoners over
welke aantallen nu al zijn besloten (10.000) en welke (nog) niet (16.000)

o Het bouwtempo nog lang niet hoog genoeg ligt om op termijn de 10.000 woningen te
halen, laat staan nog eens 6.000 woningen extra

Verzoekt het college:

Met één mond voortaan te spreken over L0.000 woningen en niet over 16.000
woningen

Zich nu eerst te concentreren, ook qua ambtelijke inzet, op het verhogen van het
huidige bouwtempo en de realisatie van de afgesproken 10.000 woningen
De zoekopdracht naar 6.000 woningen niet op te starten en daarmee pas te
beginnen als de realisatie van de afgesproken 10.000 woningen goed op gang
gekomen is

De kosten die gemoeid zijn met die zoektocht in te boeken als een van de posten die
bijdragen aan de bezuinigingsopdracht
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