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1. Inleiding 

Er is vanuit de woningbouwcorporaties in de regio en de gemeenten een gezamenlijke opdracht uit 
gegaan om inzicht te krijgen in de woonlasten en behoefte. De resultaten van het onderzoek zijn 
vastgelegd in bijgevoegd rapport van het Rigo. 

2. Achtergrond 
Door het gewijzigde rijksbeleid zien corporaties zich genoodzaakt om de huren te verhogen en meer 
woningen te verkopen om financieel het hoofd boven water te houden. Dit heeft echter gevolgen voor de 
betaalbaarheid van het wonen en ook voor het aanbod van sociale huurwoningen. De corporaties hebben 
daarom het initiatief genomen om het onderzoek te verrichten om inzicht te krijgen in de woonlasten en 
woonbehoefteproblematiek voor de minder draagkrachtigen in de regio. De gemeenten Moerdijk, 
Halderberge, Steenbergen, Tholen, Bergen op Zoom. Woensdrecht, Reimerswaal en Borssele hebben 
deelgenomen aan het onderzoek. 

3. Overwegingen 
Het onderzoek richt zich op de woonlasten en behoefte van de doelgroep van beleid. Hieronder vind u 
een korte samenvatting van de inhoud van het rapport. 

De doelgroep van beleid bestaat uit de zogenaamde primaire doelgroep en de secundaire doelgroep. 
Primaire doelgroep: huishoudens met een belastbaar jaarinkomen en vermogen tot de grens waarop men 
in aanmerking kan komen voor huurtoeslag. De inkomens- en vermogensgrenzen zijn weergegeven in 
onderstaande tabel: 

Maximum inkomens- en vermogensgrenzen doelgroep huurtoeslag, 2014 
Inkomensgrens 

65-/- - eenpersoonshuishouden C 21.600,-
65 -/- meerpersoonshuishouden C 29.325,-
65 +I+ eenpersoonshuishouden C 21.600,-
65 +I+ meerpersoonshuishouden C 29.400,-

Inkomensgrens Vermogensgrens per persoon 
65 -1- C 21.139,-
6Ö+/+ ^ 14.302,- C 49.123,-
Ĉ5+/+ C 14.302,--C 19. 395,- C 35.131,-

6Ö+/+ Xi 19.985,- C 21.139,-



Secundaire doelgroep: huishoudens die niet in aanmerking komen voor huurtoeslag en een belastbaar 
jaarinkomen hebben tot C 34.678, -

Actuele situaties van de huishoudens en de woningvoorraad (korte samenvatting): 
3907o van de huishoudens in de gemeente valt onder de doelgroep van beleid, de primaire * de 
secundaire (dit is gelijk aan het regionale gemiddelde). 420Zo van de doelgroep van beleid woont in een 
woning van de corporaties). De goedkope scheefheid in de gemeente Steenbergen bedraagt 260Z0 

(regionaal is dit 290Zo). 

Goedkope scheefheid wil zeggen dat mensen met een te hoog inkomen wonen in een sociale 
huurwoning. Deze goedkope scheefheid ontstaat doordat mensen die in de loop van de tijd een hoger 
inkomen hebben gekregen door bijvoorbeeld een nieuwe baan nog wel blijven wonen in een sociale 
huurwoning. Je kunt als corporatie mensen, die niet meer vallen onder de doelgroep van beleid waar de 
sociale huurwoningvoorraad in principe voor bedoeld is, niet uit hun woning zetten. 

Woonlasten van de doelgroep van beleid (korte samenvatting) 
De woonlasten bestaan naast de huur ook uit andere componenten, zoals de kosten voor energie en 
lokale heffingen door de gemeente en het waterschap. De huishoudens uit de primaire doelgroep krijgen 
huurtoeslag en betalen hierdoor ongeveer C 150, - minder aan huur dan andere huishoudens. 
Het percentage van het besteedbaar inkomen dat de doelgroep uitgeeft aan totale woonlasten bedraagt 
in de gemeente Steenbergen 3507o (regionaal 360Zo). De huurquote, het percentage van het besteedbaar 
inkomen dat de doelgroep van beleid uitgeeft aan huur, bedraagt in de gemeente Steenbergen 2ZX 
(regionaal 230Zo). In de gemeente Steenbergen heeft ongeveer 70Zo van de doelgroep mogelijk moeite met 
het betalen van huur (regionaal 80Zo) 

De bestedingsruimte van de doelgroep 
Als de kosten voor primair levensonderhoud worden afgetrokken van het besteedbaar inkomen ontstaat 
er een restbedrag dat aan wonen kan worden besteed (de bestedingsruimte). In de gemeente 
Steenbergen heeft circa 150Zo van de doelgroep van beleid minder dan C 300,- per maand beschikbaar 
voor het wonen (in de regio M0Zo). Het betreft hier vooral gezinnen en één en twee persoonshuishoudens 
van mensen onder de 65 jaar. 
440Zo van de huishoudens in de gemeente Steenbergen kunnen zonder ondersteuning op basis van de 
huurtoeslag niet meer dan C 389,- aan huur betalen (in de regio als geheel is dit 4807o). Ook hier betreft 
het gezinnen en één en twee persoonshuishoudens onder de 65 jaar. 

In het streefhuurbeleid van de corporaties wordt het huurniveau steeds meer afgestemd op de kwaliteit 
van de woningen en de vastgoedwaarde. De bestedingsruimte van de huurders speelt hierin slechts een 
beperkte rol. Een dergelijk marktconform huurbeleid kan wellicht betekenen dat de lagere inkomens meer 
inkomensondersteuning nodig hebben dan nu het geval. 

Door het streefhuurbeleid neemt de omvang van het goedkope huursegment, tot C 389, - per maand aan 
huurlasten, af. Er moet voldoende aandacht blijven om voldoende woningen in het aller-goedkoopste 
segment beschikbaar te houden voor de allerminst bedeelden. 

Toekomstige ontwikkelingen algemeen 
De ontwikkeling van het aantal huishoudens in de gemeente zal tot de periode tot 2025 nog toenemen en 
in de periode daarna vrijwel stabiel blijven. Er is wel een belangrijke onzekerheid namelijk de 
buitenlandse migratie. Denk hierbij aan de buitenlandse werknemers, maar ook statushouders die 
gehuisvest dienen te worden 
Ook de ontwikkelingen in de economie zijn onzeker. Waardoor er ook een bepaalde mate van 
onzekerheid is omtrent de verwachtingen van de omvang van de doelgroep van beleid naar de toekomst 
toe. In het rapport wordt daarom op het gebied van de economische ontwikkeling gewerkt met scenario's. 
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Voor de ontwikkeling van het eigen woningbezit wordt uitgegaan van de aanname dat het eigen 
woningbezit onder nieuwe generaties op het huidige niveau hetzelfde zal blijven en niet verder zal 
toenemen. Deze aanname wordt niet echt hard onderbouwd en brengt dus ook een bepaalde mate van 
onzekerheid met zich mee. 

Ontwikkeling inkomensgroepen en woningbehoefte (toekomstig gewenste omvang betaalbare 
huurvoorraad) 
De omvang van beleid van de doelgroep neemt de komende jaren toe. In Steenbergen neemt de primaire 
doelgroep uitgaande van de basisvariant (lichte economische groei) toe van 240Zo van de huishoudens nu 
naar 260Zo, de secundaire doelgroep neemt toe van 150Z0 naar 170Zo. 
De toename van de doelgroep wil echter niet zonder meer zeggen dat de omvang van de betaalbare 
huurvoorraad ^ 699, -) in gelijke mate moet toenemen. De toename van de doelgroep bestaat vooral uit 
our'eren (met inkomensterugval) in de koopsector. Daarnaast kan door een afname van de goedkope 
scheefheid in de betaalbare huurwoningvoorraad de vraag naar nieuwe sociale huurwoningen in de 
toekomst ook kleiner zijn dan te verwachten groei van de doelgroep. 

Voor de gemeente Steenbergen wordt op basis van de economische variant, lichte economische groei, 
een toename verwacht van 80 woningen van de betaalbare huurwoningvoorraad tot 2025. Dit lijkt niet 
veel maar als je dit koppelt aan een verkoopvolume van de bestaande sociale huurwoningvoorraad van 
15 woningen per jaar. Zou dit inhouden dat er nog 150 woningen extra gebouwd zouden moeten worden 
in de komende 10 jaar om te kunnen voldoen aan de vraag naar voldoende betaalbare huurwoningen. 
Het bepalen van de omvang van de noodzakelijke betaalbare huurwoningvoorraad is dus een complex 
geheel waarbij er onzekerheid is over de economische ontwikkelingen en de buitenlandse migratie, en er 
onzekerheid is over de mate waarin de woningbouwcorporaties er in kunnen slagen om de goedkope 
scheefheid terug te dringen. Op basis van de resultaten van het onderzoek lijkt het voorlopig logisch om 
uit te gaan van de toename van 80 woningen ten opzichte van de huidige betaalbare 
huurwoningvoorraad. 

4. Middelen 
Het onderzoek heeft de gemeente Steenbergen C 2183,71 gekost iets minder dan het geraamde bedrag 
van 0 2343,75,-. 

5. Risico's 
Het risico met dergelijk rapporten is dat er vanwege de complexiteit van de problematiek in combinatie 
met een korte termijn focus weinig mee wordt gedaan. Zaak is om dit risico te beperken. Hieronder staat 
bij communicatie/aanpak aangegeven hoe wij dit risico willen verkleinen. 

6. Communicatie/Aanpak 
De hoofdlijnen van het rapport en de conclusies op subregionaal niveau worden met de gemeente 
Tholen, Bergen op Zoom, Woensdrecht besproken en ook natuurlijk met de in de gemeenten actieve 
woningbouwcorporaties. Met de betreffende gemeenten is al overleg geweest. 
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Het idee is om de verdere uitwerking van de woonlasten en de behoefte aan betaalbare huurwoningen op 
te nemen bij de prestatie-afspraken met de corporaties. De prestatie-afspraken zouden dan geheel of 
gedeeltelijk regionaal worden gemaakt of zoveel als mogelijk op elkaar worden afgestemd. Het is in ieder 
geval zaak om dit onderwerp regionaal verder uit te werken. Regionaal wil zeggen de gemeente Bergen 
op Zoom, Tholen Woensdrecht en Steenbergen Deze gemeenten hebben qua woningmarkt en 
verhuisbewegingen de belangrijkste verbindingen met elkaar en bovendien heeft woningcorporatie 
Stadlander in alle gemeenten het grootste gedeelte van de sociale huurwoningvoorraad in bezit, in de 
gemeente Tholen en Bergen op Zoom is het zelfs de enige actieve woningcorporatie. 

De wijze waarop deze samenwerking verder gaat plaatsvinden wordt nader uitgewerkt. Van de verdere 
voortgang zult u op de hoogte worden gehouden. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de Ipi2ó7secr|etaris, de burgemeester, 


