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Aan de Raad, 

Vorig jaar is opdracht gegeven om deel te nemen aan de zogenaamde oversampling van het WoOn 
onderzoek 2015. WoOn is een landelijk onderzoek van de rijksoverheid naar het wonen in Nederland. 
Door deel te nemen aan de oversampling kun je gedetailleerde informatie ontvangen op gemeentelijk 
niveau. De resultaten van het WoOn zijn bekendgemaakt op het wooncongres in Den Haag op 7 april 
2016. 

Middels de oversampling kun je een vrijwel oneindig aantal variabelen met elkaar combineren. De 
rijksoverheid heeft een samenvatting gemaakt van de belangrijkste kerncijfers over Wonen in de 
gemeente Steenbergen. 
Er is een onderscheid gemaakt tussen: 

1. Algemene cijfers over huisvesting, aantal huishoudens, huishoudenstypes, aantal woningen, type 
woningen etc. 
2. Betaalbaarheid, huursector en koopsector 
3. Bewegingen op de woningmarkt. 
4. Kwaliteit van de woning 
5. Leefbaarheid 
6. Kwaliteit van leven en sociaal netwerk 

Wij brengen u hierbij op de hoogte van de belangrijkste punten uit het WoOn 2015, de kerncijfers zijn als 
bijlage bijgevoegd. 

1. Algemene cijfers 
De laagste inkomens, de zogenaamde primaire doelgroep bestaat vooral uit alleenstaanden. 
In de sociale huurwoningvoorraad is het aantal alleenstaanden oververtegenwoordigd. Echter lang niet 
alle huishoudens die gezien hun inkomen in aanmerking voor een woning in de sociale huursector, wonen 
in een sociale huurwoning. Ongeveer 50o7o van de doelgroep woont in een koopwoning (bron: visie op 
wonen en leven in West-Brabant en Tholen 2030, gezamenlijke woningcorporaties in de regio). De 
betaalbaarheid van het wonen is dus een probleem voor zowel de koop- als huursector. Door het nieuwe 
beleid vanuit Den haag aangaande het passend toewijzen voor huurwoningen is de toegankelijkheid van 
het wonen voor de doelgroep meer gereguleerd en valt hier minder op te sturen. Passend toewijzen houdt 
kort samengevat in dat bij de toewijzing van een sociale huurwoning naar de hoogte van het inkomen 
wordt gekeken in relatie tot de huur van de woning. Het risico is aanwezig dat door het passend toewijzen 
een mismatch zal ontstaan tussen het aanbod van sociale huurwoningen en de vraag naar sociale 
huurwoningen. Ook de te verwachten toename van de doelgroep door te huisvesten statushouders en de 
extramuralisering van de zorg (minder mensen in een verzorgings-of verpleegtehuis) heeft gevolgen voor 
tìe toegankelijkheid van de sociale huursector. Nader overleg met de corporaties over de mogelijke 
gevolgen van het passend toewijzen en de wijze waarop hiermee om moet worden gegaan is 
noodzakelijk. 



2 . De betaalbaarheid 
In de gemeente Steenbergen bedraagt de totale woonuitgaven per maand in de huursector C 6 6 5 , - en in 
de Corop regio Noord-West Brabant als geheel C 6 7 0 , -. Het netto besteedbaar inkomen in de huursector 
ligt lager dan in de regio als geheel. C 2 3 . 0 0 0 , - en in de regio C 2 4 . 3 0 0 , - . 

In de koopsector bedraagt de totale woonuitgaven per maand in Steenbergen C 8 1 0 , - en in de regio 
C 8 8 5 , -. Het netto besteedbaar inkomen in de koopsector bedraagt in Steenbergen C 4 4 . 1 0 0 en in de 
regio 0 4 5 . 8 0 0 , -. 

De netto woonquote ^ h e t percentage van het inkomen dat wordt uitgegeven aan woonlasten) voor 
huurders ligt in de gemeente op 38,4 0 Zo en in de regio op 36,4 0 7o. 

De netto woonquote in de koopsector is in de gemeente 26,40Zo procent en in de regio 2 7 , 0 0 / ) . 

Daarnaast niet geheel verassend blijkt hoe lager het inkomen hoe meer er verhoudingsgewijs gezien 
wordt uitgegeven aan woonlasten. 

Belangrijkste conclusie: Het verschil in woonlasten tussen de koop en de huursector (huurtoeslag bij 
inbegrepen) is relatief klein in de gemeente Steenbergen. Dit is een verklaring voor het relatief grote 
aandeel koopwoningen in de gemeente in relatie tot het lage gemiddelde inkomen in de gemeente. 
Ten opzichte van de regio valt daarnaast op dat de nettowoonquote voor de koopsector lager ligt in de 
gemeente (verklaring lagere prijzen). In de huur is dit net andersom. Ondanks de lagere huurprijzen dan 
ligt de netto woonquote hoger dan in de regio. Verklaring hiervoor is het gemiddeld lagere inkomen. 

3 . Bewegingen op de woningmarkt 
De cijfers over de bewegingen op de Woningmarkt zijn wat moeilijker te duiden omdat hier te weinig 
cijfers voor beschikbaar zijn om betrouwbare conclusies te trekken. Vandaar dat u bij de opgenomen 
tabellen soms niets ziet opgenomen. De vraag- en aanbodcijfers zijn onvoldoende duidelijk om direct 
conclusies uit te trekken. In overleg met de corporaties en makelaars zal gekeken worden of hier meer 
duidelijkheid in kan komen met aanvullende cijfers of een mogelijke verdiepingsslag. 

4 . Kwaliteit van de woningen 
In het algemeen kan gezegd worden dat de tevredenheid en de kwaliteit van de woningvoorraad in de 
gemeente goed is te noemen. De kwaliteit van de huurwoningenvoorraad en de koopwoningvoorraad 
krijgt een waarderingscijfer van dik boven de 8 . De meergezinswoningen (appartementen) zijn relatief 
nieuw ten opzichte van de eengezinswoningen. 48,9 0 Zo van de in de gemeente aanwezige 
meergezinswoningen zijn gebouwd na 1 9 9 5 . De reden voor de toename van het aantal 
meergezinswoningen is gelegen in de toenemende vergrijzing van de afgelopen jaren. 

5 . Leefbaarheid 
In het WoOn 2 0 1 5 wordt ook ingegaan op de leefbaarheidsaspecten. In het kader van het nu in uitvoering 
zijnde leefbaarheidsonderzoek LEMON in opdracht van de Brabantse Wal gemeenten * Tholen en de in 
het werkgebied actieve corporaties wordt hier nog dieper op ingegaan. In 2 0 1 1 en 2 0 1 3 is het 
leefbaarheidsonderzoek LEMON ook gehouden. 
Het totale oordeel over de buurt en woonomgeving komt vrijwel overeen met het gemiddelde in de hele 
regio. Als gekeken wordt naar de rest van de regio valt op dat vooral de tevredenheid van mensen in de 
gemeente die wonen in een huurwoning hoger scoort dan in de regio. Daartegenover staat echter dat het 
oordeel over de leefomgeving van mensen met een koopwoning juist lager ligt dan het regionale 
gemiddelde. Overigens geven woningeigenaren ook in de gemeente Steenbergen nog wel een hoger 
cijfers aan de woonomgeving dan huurders. 
Het verschil in oordeel tussen koop en huur in verhouding tot de rest van de regio is een interessant 
gegeven. Over het algemeen staan koop en huurwoningen binnen de gemeente door elkaar heen in 
dezelfde wijk of zelfs straat. Dit gemengde beeld kan een mogelijke verklaring vormen voor het enerzijds 
hoger scoren van de tevredenheid met de woonomgeving in de huursector en anderzijds voor het lager 
scoren voor de cijfers in de koopsector ten opzichte van het regionaal gemiddelde. Het zoveel mogelijk 
bouwen van gemengde wijken dat al jarenlang het beleid is in de gemeente lijkt positief te werken ten 
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aanzien van het voorkomen van echte leefbaarheidproblemen, maar lijkt er ook voor te zorgen dat de 
woningeigenaren ten opzichte van de rest van de regio minder tevreden zijn met de woonomgeving. 
Overigens vormt het voorgaande niet de enige mogelijke verklaring voor de mindere score van 
woningeigenaren waar het betreft de leefomgeving. Uit het leefbaarheidsonderzoek (LEMON) in 2013 
bleek dat de waardering van het onderhoud van openbaar groen en de aanwezigheid van het groen in 
bepaalde kernen en wijken van de gemeente beter zou kunnen. Dit leefbaarheidsonderzoek wordt 
momenteel weer gehouden. Het is van belang om te kijken of er dan een opgaande lijn is ten opzichte 
van 2013. 

Wij hebben besloten om het voorgaande onderdeel te laten uitmaken van het identiteitstraject. Het is ook 
een punt wat regionaal moet worden bekeken. Een verdere verdiepingsslag is gewenst. De uitkomsten 
van het LEMON, leefbaarheidsonderzoek wat op kern en wijkniveau wordt uitgevoerd zullen een 
belangrijke input vormen voor de gewenste verdiepingsslag. 

6. Kwaliteit van leven en sociaal netwerk 
Bij deze cijfers valt op dat alleenstaanden de kwaliteit van het leven minder waarderen dan paren met - of 
zonder kind en dat het oordeel over de gezondheid iets minder positief is dan in de rest van de regio. De 
relatief sterk vergrijsde bevolking in de gemeente lijkt voor het laatste de meest voor de hand liggende 
verklaring. Dat alleenstaanden minder tevreden zijn met het leven dan paren is een algemeen landelijk 
gegeven en is dus niet bijzonder te noemen, 

Belangrijkste conclusies: 
Het aantal alleenstaanden behorend tot de doelgroep is zeer hoog. Zij wonen zowel in de koop
als de huursector. 
De netto woonquote in de huursector ligt in de gemeente Steenbergen ondanks de lagere 
huurprijzen hoger dan in de regio. 
De netto woonquote in de koopsector ligt juist lager dan in de rest van de regio. 
De kwaliteit van de woningen is goed. 
De tevredenheid met de woonomgeving is vergelijkbaar met die van de gehele regio. Bij 
woningeigenaren ligt deze echter gemiddeld lager ten opzichte van de rest van de regio en bij 
huurders juist hoger. 

Op basis van het WoOn proberen wij onder andere in het kader van het maken van de prestatie
afspraken op de volgende vragen antwoord te krijgen. 

a. Hoe om te gaan met het grote aantal alleenstaanden behorende tot de doelgroep? 
b. Wat zijn de gevolgen van het passend toewijzen voor de toegankelijkheid van de sociale 

huursector voor huishoudens behorende tot de doelgroep? 
c. Hoe kan de tevredenheid van de woningeigenaren met de woonomgeving worden verbeterd? 
d. Op welke wijze moeten deze uitJsŵfišTèìwĩiee worden genomen in het identiteitstraject? 
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