Cập nhật Kế hoạch Gia cư: Hội thảo #3 của các Bên liên quan
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Kế hoạch Gia cư của Quận Santa Clara – Hội thảo #3 của các Bên liên quan
29 tháng 8, 2022 | 10:00 sáng – 11:30 trưa
Trên mạng
Vào mạng web của dự án Visit the project website để nghe ghi âm của cuộc họp và xem các
trình chiếu

Mục đích của Hội thảo
Quận Santa Clara (Quận) đã mời các bên liên quan đến buổi hội thảo thứ ba để hỗ trợ Cập nhật Kế hoạch Gia cư 20232031. Cuộc họp đã trình bày các chiến lược về Kế hoạch Gia cư mới và cập nhật dựa trên ý kiến đóng góp từ các buổi
Hội thảo Cộng đồng và các Bên liên quan trước đó. Mục đích của cuộc họp là tìm kiếm ý kiến phản hồi về các chính
sách đã được điều chỉnh và đề xuất để giải quyết từng thử thách lớn hơn về nhà ở. Phản hồi nhận được trong buổi hội
thảo này sẽ giúp xác nhận và xác thực các chính sách mới/cập nhật cho chu kỳ Kế hoạch Gia cư 2023-2031.

Tham dự
Đại diện từ các nhóm lợi ích của các bên liên quan đại diện cho các nhà phát triển, những người ủng hộ, các ban ngành
của quận và các tổ chức khác đã được mời tham dự hội thảo. Tổng cộng có 32 người tham dự cuộc họp đại diện cho
các tổ chức, nhóm hoặc các phòng ban sau đây của quận:
•
•
•
•
•
•
•

Boys & Girls Club of
Silicon Valley
CARAS
City of Morgan Hill
City of Santa Clara
County of Santa Clara
Agricultural Division
County of Santa Clara
Department of Aging
and Adult Services
County of Santa Clara
Department of Planning

•

•
•

•
•
•
•

County of Santa Clara
Department of Public
Health
County of Santa Clara
Office of County
Counsel
County of Santa Clara
Office of Supportive
housing
County of Santa Clara
Office of Sustainability
Eden Housing
Gilroy Dispatch
Gilroy Historical Society

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Law Foundation of
Silicon Valley
MidPen Housing
Ruggeri-Jensen-Azar
San Antonio Hills
Homeowners’
Association
Santa Clara LAFCO
Santa Clara Valley Open
Space Authority
Silicon Valley at Home
(SV@Home)
South Bay YIMBY
Stanford University

Tóm lược Phản hồi
Quận Santa Clara đã trình bày một cách có hệ thống các chiến lược liên quan đến sáu thách thức về nhà ở mà Bản Cập
Nhật Kế hoạch Gia cư phải giải quyết:
1. Sản xuất Nhà ở
2. Khả năng chi trả cho Nhà
ở
3. Tiếp cận đến Nhà ở

4. Công bằng trong Nhà ở
(Affirmatively
Furthering Fair Housing)
5. Tình trạng Vô gia cư

6. Thay đổi Khí hậu
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Ngoài các chiến lược đã xác định, nhóm của Quận đã cung cấp các chính sách hiện có và các mục tiêu chính sách đề xuất
để người tham gia xem xét. Ở giữa mỗi lĩnh vực trong số sáu lĩnh vực thử thách, những người tham gia được yêu cầu
cung cấp phản hồi để xác định các ưu tiên và những chính sách bổ sung nào nên được đưa vào Bản Cập nhật Kế hoạch
Gia cư. Những người tham gia đã được hỏi những câu hỏi sau:
•
•

Những gì nên tập trung vào những mục tiêu này?
Điều gì còn thiếu mà chúng ta nên xem xét?

Sau đây là bản tóm tắt theo chủ đề các phản hồi nhận được về các chính sách đề xuất gắn với từng lĩnh vực thử thách.
Hình ảnh ghi chú trực tiếp được chụp trong cuộc thảo luận có thể tìm thấy trong Phụ lục A. Bản trình bày và ghi âm đầy
đủ có thể tìm thấy trên trang web của dự án project website..
1. Thử thách 1: Sản xuất Nhà ở
Các Chiến lược
•
•

Lập kế hoạch để có nguồn cung cấp nhà ở cân bằng trên toàn quận.
Thúc đẩy hợp tác và liên kết phát triển khu dân cư.

Các Mục tiêu của Chính sách được Đề xuất
•
•

Kế hoạch phát triển nhà ở tại Hoa Kỳ sẽ không được lên kế hoạch sát nhập trong chu kỳ RHNA.
Đảm bảo các dự án nhà ở có sự kết hợp công bằng giữa các loại nhà ở và mức thu nhập hộ gia đình. Lập kế
hoạch xây dựng nhà ở mới gần phương tiện giao thông và ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông tích cực
trong các khu vực lân cận hiện có.

Phản hồi của những Người Tham gia
• Xem xét sự phát triển sẽ diễn ra như thế nào trong các Khu vực có Dịch vụ Đô thị theo Quy hoạch Tổng thể và
các chính sách của Ủy ban Hình thành Cơ quan Địa phương (LAFCO)
• Tinh giản thủ tục phê duyệt về nhà ở cùng với việc hợp lý hóa các chính sách
• Bao gồm nhiều tổ chức phi chính phủ hơn (ví dụ, các nhà phát triển nhà ở giá rẻ) để hợp tác phát triển khu dân
cư
• Ngoài việc lập kế hoạch phát triển gần các dịch vụ vận chuyển hiện có, hãy phối hợp với Cơ quan Vận tải
Thung lũng Santa Clara (VTA) để lập kế hoạch mở rộng mạng lưới vận chuyển trong các cộng đồng đang phát
triển và nơi mà phát triển đã được phê duyệt và đề xuất
o Tìm cách xây dựng nhà ở giá cả phải chăng mà không có phương tiện giao thông hiện có có thể là một
rào cản cho việc cấp vốn cho dự án
• Hợp tác với VTA để mở rộng dịch vụ đến phía Nam của Quận
• Đảm bảo tính khả thi về tài chính của sự phát triển mong muốn
• Tạo ra các chính sách và chương trình cụ thể để đảm bảo sự phát triển mạnh mẽ về nhà ở giá cả phải chăng cho
các nhóm dân cư có thu nhập thấp trên vùng đất của Stanford, đặc biệt là các khu vực gần phương tiện giao
thông. Các chính sách/chương trình này có thể ở dạng cống hiến đất, khoanh vùng, tái phân vùng, tỷ lệ phần
trăm cụ thể dành cho nhà ở giá cả phải chăng và/hoặc cơ cấu tài trợ để làm cho sự phát triển trở nên khả thi.
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2. Thử thách 2: Khả năng Chi trả cho Nhà ở
Các Chiến lược
•
•

Lập kế hoạch để có nguồn cung cấp nhà ở cân bằng trên toàn quận.
Cung cấp hỗ trợ tài chính cho nhà ở có thu nhập cực thấp.

Các Mục tiêu của Chính sách được Đề xuất
•
•

Ưu tiên các khu đất thặng dư thuộc sở hữu của quận phù hợp để phát triển nhà ở giá rẻ.
Tinh giản thủ tục cấp phép xây nhà ở giá cả phải chăng ở những khu vực có tiện nghi và tài nguyên cao.

Phản hồi của những Người Tham gia
• Ưu tiên các biện pháp bảo vệ người thuê đối với những người thuê đã ở trong các căn hộ giá cả phải chăng với các
chính sách như Sắc lệnh Bảo vệ Người thuê và Sắc lệnh về Cơ hội Công bằng trong Nhà ở
• Cần có các chương trình và dịch vụ hỗ trợ liên quan đến nhà ở dành cho người có thu nhập cực thấp như dịch vụ
quản lý hồ sơ
• Ưu tiên nhà ở thu nhập cực thấp để tăng cơ hội cho nhóm dân cư có thu nhập cực thấp
• Giảm quy định về nhà ở giá rẻ để khuyến khích phát triển (chẳng hạn như nhà xây cao hơn, tỷ lệ diện tích sàn cao
hơn)
• Tránh phát triển ở các khu vực Morgan Hill và Gilroy bên ngoài Khu vực có Dịch vụ Đô thị (USAs) vì nó có thể
tạo tiền lệ nguy hiểm cho tình trạng phát triển quá mức
3. Tiếp cận Nhà ở
Các Chiến lược
•
•

Xóa bỏ các rào cản không cần thiết đối với nhà ở.
Duy trì và mở rộng việc cung cấp nhà ở cho nông dân.

Các Mục tiêu của Chính sách được Đề xuất
•
•

Tinh giản và ưu tiên phát triển nhà ở bao gồm các căn hộ cho người thu nhập thấp.
Cung cấp nhà ở cố định cho nông dân bằng cách ưu tiên và khuyến khích xây dựng bên ngoài Khu vực có Dịch
vụ Đô thị

Phản hồi của những Người Tham gia
• Ưu tiên nhà ở cho công nhân nông nghiệp thông qua các thủ tục phê duyệt đã được tinh giản
• Xem xét các chương trình trợ cấp để khuyến khích phát triển nhà phụ ADU cho người thu nhập thấp
• Cộng tác với các Khu Cấp Nước để tạo ra các chính sách và pháp lệnh hỗ trợ nhà ở cho nông dân do sự phụ thuộc
vào hệ thống giếng khoan và tự hoại hiện có
• Cung cấp nhà ở cho công nhân nông trại phù hợp cho cả gia đình và người cư trú đơn lẻ
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4. Thử thách 4: Công bằng trong Nhà ở (AFFH)
Các Chiến lược
•

Đảm bảo hỗ trợ các luật lệ và thông lệ công bằng.

Các Mục tiêu của Chính sách được Đề xuất
•
•
•
•

Hỗ trợ các thành phố trong việc cải thiện cơ hội trong các Khu vực Tập trung các Chủng tộc/Dân tộc Nghèo do
HUD xác định (R/ECAPs).
Tăng khả năng tiếp cận cơ hội cho cư dân của các cộng đồng có thu nhập thấp đã không được đầu tư vào trước
đây.
Ví dụ: Burbank và Alum Rock/East Foothills.
Thúc đẩy hội nhập chủng tộc/dân tộc và giảm thiểu tình trạng di dời bằng cách tăng nguồn cung cấp nhà ở giá cả
phải chăng ở những khu vực có cơ hội cao, những khu vực đang và có nguy cơ phải di dời.

Phản hồi của những Người Tham gia
• Tổ chức các hội thảo về nhà ở và luật về nhà ở công bằng cho các khu vực tập trung người nghèo để giáo dục và
nâng cao nhận thức cho người dân về nơi tiếp cận các nguồn lực
• Tạo một sổ đăng ký tiền thuê đóng vai trò như một cơ sở dữ liệu về chi phí thuê nhà ở vùng chưa hợp nhất của
Quận Santa Clara để xác định những cộng đồng nào có thể có nhiều nguy cơ phải di dời hơn
• Tạo ra các chính sách để hỗ trợ những người đã bị giam giữ và những người nhập cư không có giấy tờ
5. Thử thách 5: Tình trạng Vô gia cư
Các Chiến lược
•

Giảm thiểu tình trạng vô gia cư phù hợp với các nguyên tắc đầu tiên về nhà ở.

Các Mục tiêu của Chính sách được Đề xuất
•
•

Thúc đẩy bình đẳng chủng tộc trong các dịch vụ dành cho người vô gia cư và các dịch vụ hỗ trợ nhà ở lâu dài.
Đào tạo về độ nhạy cảm đa dạng cho các nhà cung cấp dịch vụ.

Phản hồi của những Người Tham gia
• Hãy xem xét cách tiếp cận quản lý trường hợp như một biện pháp bảo vệ chính để giải quyết tình trạng vô gia cư
mãn tính
• Hỗ trợ nhà ở cho khách hàng tái nhập cư (những người trở lại nhà ở sau khi trải qua tình trạng vô gia cư, điều trị
nghiện hoặc bị giam giữ)
• Tích hợp các chính sách từ Kế hoạch Cộng đồng để Chấm dứt Tình trạng Vô gia cư Community Plan to End
Homelessness
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6. Thử thách 6: Biến đổi Khí hậu
Các Chiến lược
•

Lập kế hoạch về tác động của Biến đổi Khí hậu đối với Nguồn cung cấp Nhà ở Hiện tại và Tương lai.

Các Mục tiêu của Chính sách được Đề xuất
•
•
•
•

Thúc đẩy hiệu quả năng lượng trong các tòa nhà dân cư mới và hiện tại.
Hạn chế phát triển nhà ở mới tại các khu vực có nguy cơ khí hậu cao (cháy rừng, lũ lụt, v.v.).
Tạo điều kiện cho các chương trình và trợ giúp nâng cấp quỹ nhà ở hiện có trước các hiện tượng thời tiết khắc
nghiệt.
Giáo dục cho chủ sở hữu bất động sản trong các khu vực có rủi ro cao về các phương pháp để giảm thiểu rủi ro
xẩy ra sự kiện.

Phản hồi của những Người Tham gia
• Thúc đẩy hiệu quả năng lượng trong các tòa nhà dân cư mới và hiện tại để giảm chi phí năng lượng, cung cấp nhà ở
chất lượng và vững chắc, cải thiện tiện nghi của tòa nhà và giảm phát thải khí nhà kính
• Kết hợp điều hòa không khí hoặc các biện pháp khác trong nhà ở mới để giúp thích nghi với nhiệt độ khắc nghiệt
• Tạo ra năng lượng địa phương và các tiêu chuẩn xây dựng xanh cho việc xây dựng khu dân cư mới, cải tạo các tòa
nhà hiện có
• Giải quyết vấn đề công bằng về khí hậu, ưu tiên các cộng đồng có thu nhập thấp và da đen, Người bản địa và
Người da màu (BIPOC) để nâng cấp, giảm thiểu rủi ro, thích ứng, v.v.
• Cung cấp các dịch vụ cộng đồng/đào tạo và hội thảo cho các cộng đồng tập trung vào các yếu tố dễ bị tổn thương
do khí hậu và nơi để tìm kiếm các dịch vụ và nguồn lực
• Xem xét tinh giản việc cấp phép cho Xe điện, năng lượng mặt trời và các sáng kiến năng lượng xanh khác

Các Bước Tiếp theo
Thông tin phản hồi được thu thập trong cuộc họp này sẽ cung cấp dữ liệu cho dự thảo các chính sách của Kế
hoạch gia cư Cập nhật.
Sự tham gia sâu hơn sẽ diễn ra tại Hội thảo Cộng đồng lần thứ ba dự kiến vào ngày 7 tháng 9 năm 2022.
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Phụ lục A: Ghi chú Thảo luận
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