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Aan de raad, 

1. Inleiding 
De gemeente krijgt een taakstelling om statushouders te huisvesten. Dit voorstel biedt een gedeelte van 
de oplossing om aan de taakstelling te kunnen voldoen. 

2. Achtergrond 
Om aan de taakstelling te kunnen voldoen worden er meerder sporen gevolgd. Hiervoor verwijzen wij u 
naar de aparte raadsmededeling aangaande de stand van zaken huisvesting statushouders. Naast het 
beschikbaar stellen van reguliere huurwoningen en toevoeging van nieuwbouw is ook naar voren 
gebracht het tijdelijk uit de verkoop nemen van woningen die geschikt zijn voor de huisvesting van in het 
bijzonder grotere gezinnen. Hiervoor is afgesproken met Stadlander om in eerste instantie twee geschikte 
woningen beschikbaar te stellen. Deze woningen zijn allebei gelegen in de wijk Steenbergen Zuid. Een 
regeling is getroffen waarbij Stadlander in principe 2 woningen voor 5 jaar uit de verkoop neemt en 
verhuurt en op termijn mogelijk meer met een maximum van 10 woningen. Het zou dan logisch zijn dat 
Stadlander een tijdelijk contract afsluit met de huurder. Helaas blijkt de huurwetgeving ondanks de 
recente verruiming deze mogelijkheid niet te bieden. 

De reden waarom Stadlander de woningen niet permanent wil blijven verhuren is gebaseerd op de 
volgende beweegredenen: 
De woningstichting wil de woningvoorraad zoveel mogelijk afstemmen op de sociale doelgroep die 
woningen huren. Dit doen zij door te sturen op de kwantitatieve en kwalitatieve vraag in de huurmarkt, nu 
en in de toekomst: De gemiddelde leeftijd van de huurders ligt hoog en zal naar verwachting nog hoger 
worden (mensen worden gemiddeld steeds ouder en worden geacht langer zelfstandig te blijven wonen). 
Hiertegenover staat dat de bestaande huurwoningen vaak eengezinswoningen (niet levensloopbestendig) 
zijn die minder geschikt zijn om te verhuren aan mensen met beperkingen (niet levensloopbestendig) 
Daarnaast streeft Stadlander naar een betere differentiatie in de wijken; in wijken waar een relatief hoog 
huuraanbod is (zoals in Steenbergen Zuid) draagt verkoop bij aan een betere verhouding koop-huur. 
Tenslotte blijkt er veel behoefte aan betaalbare koopwoningen voor starters. Daarom is er een 
verkoopbeleid opgesteld door Stadlander om eengezinswoningen te verkopen. Uit onderzoek dat is 
gedaan, voor de extra toename van te huisvesten statushouders, is gebleken dat de sociale 
huurwoningvoorraad voor de komende jaren ongeveer op het zelfde niveau dient te blijven. Door het 
verkopen van woningen neemt dus het aantal sociale huurwoningen af wat volgens onderzoek dus 
minimaal gelijk dient te blijven en gelet op de extra te huisvesten statushouders zelfs dient toe te nemen. 
Dit houdt dus in dat als gevolg van het verkopen van huurwoningen er dus extra sociale huurwoningen 
dienen te worden toegevoegd om de doelgroep te kunnen huisvesten. In de nog op te stellen prestatie
afspraken zal dit uitgangspunt worden opgenomen. 

Ter inzage ligt: 



3. Overwegingen 
De mogelijke aankoop van huurwoningen op termijn is strijdig met het door u vastgelegde beleid om 
zoveel als mogelijk gemeentelijk vastgoed af te stoten. Vanwege de noodzaak om te voldoen aan de 
opgelegde taakstelling voor het huisvesten van statushouders en uit het oogpunt van duurzaam 
ruimtegebruik (de woningen staan er al en zijn geschikt om statushouders in te huisvesten) vonden wij het 
passend om in dit geval af te wijken van het standaardbeleid en hebben wij bijgevoegde overeenkomst 
aan u voorgelegd. 

4. Middelen 
Momenteel behoeven er geen middelen beschikbaar te worden gesteld. Na 5 jaar mogelijk wel. Er zal dan 
tijdig een taxatie worden gemaakt op basis waarvan de aankoop zal plaatsvinden. 

5. Risico's 
Het is dus niet uitgesloten dat de gemeente na 5 jaar twee of mogelijk meer huurwoningen moet 
aankopen tegen een dan uit te voeren taxatie van de woningen op basis van vrije verkoopwaarde. 
Het risico is dus aanwezig dat uiteindelijk de woningen moet worden aangekocht. Aan de woningen zit 
echter een bepaalde waarde, die terug komt in de boeken. Voor het beheer van de woningen zal dan 
mocht zich deze situatie voor doen iets geregeld dienen te worden. Dit kan via een commerciële partij, 
maar eventueel ook via de woningstichting. Hierover is in de overeenkomst bewust niets opgenomen. 
Mocht zich deze situatie voordoen dan hebben wij de handen vrij om willekeurig welke partij te benaderen 
om het beheer van de huurwoningen te regelen. Eventueel kunnen wij het bezit ook weer door verkopen 
aan een particuliere belegger. 

6. Communicatie/Aanpak 
Stadlander zal op de hoogte worden gebracht van uw besluit tot het wel of niet indienen van bedenkingen 

7. Voorstel 
Op grond van artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet melden wij u het voornemen tot aankoop onder 
voorwaarden voor de aankoop van minimaal 2 en maximaal 10 huurwoningen over 5 jaar van 
Woningstichting Stadlander. Onder de voorwaarden zoals opgenomen in de bijgevoegde ondertekende 
overeenkomst. U kunt uw wensen en bedenkingen kenbaar maken op dit voornemen. 
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