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In de inleiding van dit nieuwe plan va n aanpak zit een terugblik op 2019. Hieruit kunnen we 
opmaken dat in 2019 maar een derde van de geplande opnames uitgevoerd en ruim de helft van de 
geplande beoordelingen. Hoe gaan we dit in 2020 rechttrekken of neemt de achterstand alleen maar 
toe? In dit nieuwe Plan van Aanpak zijn weer 900 adressen opgenomen dier opgenomen en 
beoordeeld moeten worden naast het grote deel wat in 2019 nog niet is opgenomen dan wel 
beoordeeld. Hoe realistisch is dit? 
Het coronavirus gooit daarnaast ook roet in het eten. De wereld lijkt op sommige onderdelen tot 
stilstand te komen. 
 
Het is toch ongelofelijk dat de capaciteit voor beoordelingen nog steeds beperkt is. Zo krijgen de 
inwoners die een veilig thuis nodig zijn daar nog steeds geen zicht op. Naast de opnames en de 
beoordelingen moeten de benodigde versterkings-, sloop- dan wel nieuwbouwwerkzaamheden nog 
plaats vinden. 
Hoe kan het dat de totale capaciteit voor beoordelen die beschikbaar is voor de gehele regio in 2020 
maar 625 unieke technische beoordelingen kan opleveren? Het gaat om vele duizenden woningen en 
gebouwen. Met dit tempo zijn we in 2040 nog bezig met de versterking. Dit moet toch sneller en 
beter kunnen? In dit Plan van Aanpak wordt bij bouwimpuls gesproken over een bedrijfsbureau. 
Kunnen zij de opnames en beoordelingen niet gaan uitvoeren? Zij kunnen dan direct een passende 
offerte maken en overgaan op de uitvoering. De controle hierop door het NCG kan dan door middel 
van steekproeven. Zo krijgen we tempo in de versterking en kunnen de bouwbedrijven doen waar ze 
voor zijn namelijk bouwen. Dit is direct goed voor de werkgelegenheid in de provincie 
De keuze om dit Lokaal Plan van Aanpak te kiezen voor een clustergewijze beoordeling van adressen 
is voor nu een pragmatische oplossing die wij kunnen steunen. Wel direct de vraag of er ook een 
signaal naar Den Haag gaat met de oproep dat er samen gezorgd moet worden voor meer 
beoordelings- en opnamecapaciteit. 
In het plan van aanpak (2019) werd gesproken over apart cluster agrarische panden. In dit nieuwe 
plan kunnen we lezen dat er een Agroloket is opengesteld. Wat is er verder gedaan om de agrariër 
voldoende mee te nemen in het versterken? Als het huis onveilig en er kan niet meer gewerkt 
worden dan gaat de boer failliet en dan hebben we het nog niet over het leed en het verdriet wat 
kan ontstaan binnen een gezin. 
   
Communicatie 
In het plan van aanpak (2019) werd gesproken over besloten online groepen. Wat is hier de status 
van? Nu wordt vooral gesproken over realistisch communiceren. Dat is ontzettend belangrijk maar de 
vraag is ook hoe wordt gecommuniceerd. Nu we een 1,5 meter gemeenschap zijn waarbij groepen 
mensen niet meer bij elkaar kunnen komen is online communiceren nog noodzakelijker dan eerst. 
 
Risico’s 
Tijdelijke huisvesting is een lastig onderwerp waarbij besluitvorming en het wijzigen van 
bestemmingsplannen tijdrovende bezigheden zijn. We weten nu al dat er meer plekken zullen komen 
binnen onze gemeente waar dit noodzakelijk zal zijn. Kunnen we dit niet naar voren halen zodat dit 
geen knelpunt hoeft te zijn? 
 


