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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Stand van zaken uitvoering raadsmotie 25 november 2015.
Bijbouwen 100 extra sociale huurwoningen

Steenbergen; 28 juni 2016

Aan de Raad,
In uw aangenomen motie van 25 november 2015 geeft u aan dat er 100 sociale huurwoningen dienen te
worden toegevoegd. Enerzijds om statushouders te kunnen huisvesten. Anderzijds om de nadelige
gevolgen hiervan voor de reguliere woningzoekende tot een minimum te beperken.
Door de antwoorden op de door de verschillende raadsfracties gestelde vragen bent u tussendoor al
regelmatig op de hoogte gebracht, Met deze raadsmededeling geven wij u een volledig inzicht in de
huidige stand van zaken en in samenhang daarmee inzicht in de taakstelling voor 2016 voor de
huisvesting van statushouders in de gemeente.
Taakstelling huisvesting statushouders 2016 gemeente Steenbergen
Achterstand 2015:

7 statushouders

1 helft 2016-

28 statushouders

2 helft 2016
extra taakstelling Brabantse aanpak

32 statushouders
74 statushouders

Totaal

141 statushouders

e

e

Tot 30 mei 2016 gehuisvest, inclusief nareizenden: 35 statushouders
Nog te huisvesten:

106 statushouders

Hoe hieraan te voldoen?
Om te kunnen voldoen aan de verhoogde taakstelling voor 2016 maar ook aan de te verwachten hogere
taakstelling voor 2017, is er een intensief overlegtraject opgestart met de woningstichtingen Stadlander
en Woonkwartier.
Er zijn ook mogelijkheden om buiten de woningstichtingen om te handelen. Maar de woningstichtingen
zijn voor ons de eerste en belangrijkste partners waar het betreft de huisvesting van personen met een
smallere beurs. Statushouders horen zeker in de eerste jaren tot deze doelgroep. Daarnaast hebben wij
ook een voorkeur voor huisvesting van statushouders in de reguliere sociale huur omdat er vanuit de
gemeente ook maatschappelijke begeleiding moet worden gegeven. Het is dan van belang om met vaste,
vertrouwde partners te praten om een goede integrale afstemming te borgen en niet met partijen met
minder ervaring en kennis waar het betreft de huisvesting van bijzondere doelgroepen.
Duidelijk is dat er niet één oplossing is, maar dat de opgave moet worden ingevuld door meerdere sporen
te volgen. Er worden met de woningstichtingen nu 4 oplossingen bekeken::

1.

2.

Inventarisatie mogelijkheden tot het beschikbaar stellen van woningen uit de reguliere sociale
huurwoningvoorraad.
Hierbij wordt gekeken naar de haalbaarheid zonder dat de wachttijden van de reguliere
woningzoekenden onevenredig toenemen.
Het uit de verkoop nemen van huurwoningen.
Woningstichting Stadlander heeft een aantal sociale huurwoningen in de verkoop staan. Aan de
Woningstichting is gevraagd om woningen uit de verkoop te halen en te verhuren aan
statushouders. Op korte termijn (juni 2016) wordt er vanuit Stadlander definitief duidelijkheid
gegeven of de bereidheid aanwezig is om woningen uit de verkoop te nemen en onder welke

3.

condities.
Realisering van semipermanente nieuwbouw.
Woningstichting Stadlander kiest voor realisering van semipermanente nieuwbouw omdat op
lange termijn de verwachting is dat er krimp zal optreden. In de kern Steenbergen is er
momenteel een project van tussen de 40-60 semipermanente nieuwbouwwoningen in
voorbereiding. De verwachting is dat medio september de vergunning wordt aangevraagd en dat
de woningen eind dit jaar kunnen worden geplaatst. In juli 2016 wordt definitieve duidelijkheid
verwacht over het wel of niet doorgaan van dit project. Daarnaast wordt ook nog op 2 locaties in
andere kernen gekeken of semipermanente nieuwbouw een oplossing kan zijn. Over de
haalbaarheid van deze plannen wordt ook in juli meer duidelijkheid verwacht. Voor de
volledigheid, het betreft hier reguliere sociale woningbouw en een gedeelte van de
semipermanente nieuwbouw zal worden gebruikt voor de huisvesting van statushouders.

4.

Het laatste spoor betreft de mogelijkheden tot verbouw van bestaande zorgcomplexen in
Steenbergen en Welberg
In 2017 komen er in Steenbergen en in Welberg een aantal intramurale zorgcomplexen vrij die
worden verhuurd aan Stichting Dag- en Woonvoorziening. Deze complexen kunnen worden
verbouwd tot reguliere sociale huurwoningen. In november 2016 wordt er vanuit woningstichting
Stadlander aangegeven of en zo ja welke mogelijkheden er zijn om deze vrijkomende
zorgcomplexen te verbouwen tot reguliere sociale huurappartementen. Een gedeelte van de
taakstelling voor huisvesting van statushouders in 2017 kan in deze eventueel te verbouwen
complexen plaatsvinden.

Los van bovenstaande ontwikkelingen zijn er al nieuwbouwplannen in voorbereiding voor de realisering
van sociale huurwoningen, te weten de bouw van 17 woningen op de locatie van de oude Jacinthaschool
in Steenbergen en het plan Spiegelvloot in Dinteloord, waar maximaal 10 woningen in de verhuur zullen
gaan.Hierbij moet wel vermeld worden dat de woningen bij het plan Spiegelvloot alleen verhuurd worden
als de woningen niet worden verkocht.
In september 2016, na het zomerreces zullen wij u opnieuw informeren over de stand van zaken.
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