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Aan de Raad, 

1. Inleiding 
Namens de 3 woningstichtingen (Woningstichting Stadlander, Woningstichting Dinteloord en 
Woningstichting Woensdrecht) wordt er aan de 4 gemeenten, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Tholen en 
Steenbergen, gevraagd om als volwaardige partners deel te nemen aan de Lemon vervolgmeting 2016, 
Dit is een onderzoek naar de leefbaarheid in West-Brabant en Tholen. Het verzoek is gedaan in het 
verlengde van onze samenwerking met de woningstichtingen over de prestatieafspraken. 

Vorige keren (eerste meting in 2011, vervolgmeting 2013) hebben de woningstichtingen enkel 
medewerking gevraagd aan de gemeenten voor het aanleveren van de benodigde adressen om de 
meting uitte kunnen laten voeren. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder particulieren en huurders. Bij de voorgaande metingen hebben de 
woningstichtingen gemerkt dat vooral particulieren moeite hebben om mee te werken aan een onderzoek 
dat door corporaties wordt uitgevoerd. Door deelname van de gemeenten verwachten zij daarom ook een 
hogere respons. 

2. Achtergrond 
In 2011 en 2013 hebben de woningstichtingen het leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd, waarbij de kosten 
geheel voor hun rekening kwamen. Het is een uitgebreid onderzoek op wijkniveau in de kern 
Steenbergen (Zuid, Noord en Centrum) en de overige kernen naar de leefbaarheid. Het onderzoek vindt 
plaats door het invullen van schriftelijke enquêtes. Bij o.a. de opstelling van de gemeentelijke woonvisie is 
gebruik gemaakt van de resultaten van het leefbaarheidsonderzoek. Het onderzoek gaat in op het oordeel 
van de bewoners van de gemeente over de fysieke woonomgeving, de sociale leefomgeving, overlast 
(ongenoegens) en veiligheid. 

4. Overwegingen 
Het onderzoek naar de leefbaarheid is een goed instrumentarium om het oordeel van de inwoners te 
meten over de leefbaarheid. Voordeel is bovendien dat de meting ook al is uitgevoerd in 2011 en 2013. Je 
kunt hierdoor zien of er verbeteringen of verslechteringen zijn ten opzichte van de eerdere metingen. Dit 
vormen de belangrijkste redenen om deel te nemen aan het vervolgonderzoek. De vraag vanuit de 
woningstichtingen om gezamenlijk op te trekken is ook redelijk omdat de gemeente de resultaten van het 
onderzoek naar de leefbaarheid ook daadwerkelijk gebruikt. Het past ten slotte ook bij het uitgangspunt 
om meer gezamenlijk op te trekken als gemeenten met de in de regio actieve woningcorporaties en kan 
mogelijk leiden tot een hoger percentage van deelnemers aan het onderzoek. 



5. Middelen 
De bijdrage van de gemeente Steenbergen zijnde een bedrag van 6 4.612, - komt ten laste van de post 
Ruimtelijke ordening algemeen. Mocht het in 2016 geraamde bedrag op genoemde post te gering zijn dan 
zal dit bij de vaststelling van de perspectiefnota of de najaarsnota mee worden genomen. 

6. Risico's 
Aan de uitvoering van het onderzoek zijn geen risico's verbonden. De eerder uitgevoerde metingen in 
2011 en 2013 hebben interessante en betrouwbare inzichten opgeleverd over de wijze waarop de 
inwoners van de gemeente tegen de leefbaarheid aan kijken in hun kern of wijk. 

7. Communicatie/Aanpak 
De verwachting is dat het onderzoek eind april 2046us afgerond. De resultaten zullen aan u zo kort 
mogelijk daarop worden bekend gemaakt, \ 
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