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Gemeente Steenbergen 

T.a.v. Gemeenteraad 

griffie@gemeente-steenbergen.nl 

 

 

cc: Wethouder portefeuille Wonen 

 

Onderwerp : Raadsinformatiebrief Woonkwartier 

Datum  : 25 juli 2017 

 

  

Geachte raadsleden, 

 

Wij merken dat er bij de gemeenteraadsfracties veel vragen leven over de inzet en taken van 

Woonkwartier. Met de nieuwe Woningwet, die in 2015 van kracht werd, is er veel veranderd in het 

speelveld en de mogelijkheden van woningcorporaties. De nieuwe wetgeving is echter complex. We 

vinden het belangrijk onze samenwerkingspartners, waaronder de gemeenteraden van Halderberge, 

Moerdijk en Steenbergen, hierin mee te nemen. Daarom lichten wij graag onze visie op een aantal 

actuele the a’s e  raagstukke  toe.  

 

De gemeenten (verantwoordelijke portefeuillehouders en ambtenaren) hebben vooraf de 

gelegenheid gekregen om op deze brief te reageren. Dat hebben de drie gemeenten gedaan.  

De gemeenten zien deze informatiebrief als een initiatief van Woonkwartier om de gemeenteraden 

te informeren over actuele volkshuisvestelijke opgaven. De verantwoordelijkheid over de inhoud van 

deze informatiebrief ligt bij Woonkwartier. Woonkwartier en gemeenten gaan als 

samenwerkingspartners op grond van de Woningwet en geldende woonvisies met deze opgaven aan 

de slag, ieder vanuit een eigen, maar ook vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid.  

 

Regionale prestatieafspraken zijn momenteel in voorbereiding (Moerdijk en Halderberge), 

besluitvorming hierover staat gepland voor het najaar 2017, of zijn inmiddels gereed (Steenbergen). 

In deze afspraken vindt concreet de vertaling plaats van onze samenwerking aan de opgaven in ons 

werkgebied. 

 

Uiteraard zijn we te allen tijde bereid om over de inhoud van deze informatiebrief in gesprek te gaan. 

Indien u dit op prijs stelt kunnen wij een toelichting komen geven in uw raad.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Ruud van den Boom 

Directeur-bestuurder 
 

 

 

Contactgegevens bestuur: 

Ruud van den Boom, r.vandenboom@woonkwartier.nl, 0168 350000 

 

mailto:r.vandenboom@woonkwartier.nl
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Toelichting op de uitgangspunten van Woonkwartier met betrekking tot de volkshuisvestelijke 

opgaven in het werkgebied 

Demografische, maatschappelijke, financiële en economische ontwikkelingen leiden tot 

veranderingen in de maatschappij en verschuivingen in vraag en aanbod op de woningmarkt. 

Daarnaast heeft de nieuwe Woningwet, die in 2015 van kracht werd, veel impact op het werkveld van 

woningcorporaties. Al deze veranderingen vragen om andere keuzes maar ook om ander gedrag van 

de partijen die een rol spelen bij de volkshuisvestelijke vraagstukken in ons werkgebied.  

 

Kerntaken Woonkwartier 

 

Sinds 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht. In deze wet is vastgelegd dat woningcorporaties 

bijdragen aan het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid. De bijdrage van Woonkwartier wordt 

vastgelegd in de prestatieafspraken. De Woningwet stuurt aan op een sociale huursector die zich 

richt op de primaire volkshuisvestelijke taak van woningcorporaties: betaalbare huisvesting bieden 

aan doelgroepen die hierin niet zelf kunnen voorzien. Ook Woonkwartier heeft zich aan deze 

wetgeving te houden. Maar binnen de wettelijke mogelijkheden proberen we meer te doen dan 

alleen het huisvesten van mensen met lagere inkomens. Onze ambities zijn terug te vinden in de 

strategische koers van Woonkwartier. De strategische koers kunt u teruglezen op onze website.  

Aan de hand van vijf the a’s hebben wij beschreven waar we de komende jaren voor staan en gaan. 

Deze vijf the a’s zijn: de dienstverlening aan onze klanten, de leefbaarheid in onze wijken en 

kernen, de kwaliteit van ons vastgoed, ons financiële perspectief en de ontwikkeling van de 

organisatie.  

 

Onze klanten en onze wijken en kernen 

 

Verandering van doelgroepen 

Vanwege het nieuwe overheidsbeleid is onze klantengroep sterk aan het veranderen. Was de sociale 

huursector vroeger nog een volwaardig alternatief voor een brede laag van de bevolking, 

tegenwoordig is het steeds meer een vangnet voor de mensen die echt geen andere keuze hebben. 

Sociale huurwoningen dit zij  huur o i ge  et ee  huurprijs tot € ,  mogen 

woningcorporaties vrijwel alleen nog beschikbaar stellen aan mensen met een laag inkomen. Wij zijn 

wettelijk verplicht 80% van de sociale huurwoningen die vrijkomen te verhuren aan huishoudens met 

een jaarinkomen tot € . . Bovendien moeten de allerlaagste inkomens binnen die doelgroep 

(over het algemeen huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau) passend worden gehuisvest. 

Dat wil zeggen dat wij deze mensen alleen nog een huurwoning mogen toewijzen met een huur van 

maximaal € 600. Het merendeel van de ingeschreven woningzoekenden en de instroom van nieuwe 

huurders in sociale huurwoningen zijn mensen die vallen binnen deze doelgroep. Dit betekent dat 

vrijwel alleen nog de laagste inkomensgroepen, onze doelgroep, instromen in wijken met betaalbare 

huurwoningen. Met gemeenten zijn wij voortdurend in gesprek over de gewenste omvang van de 

sociale huurwoningvoorraad in relatie tot de vraag. 

 

Voorrang niet mogelijk 

Onze beleidsvrijheid bij het toewijzen van woningen is door alle regels waar wij ons tegenwoordig 

aan moeten houden dus minimaal. Uitzonderingen maken voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld 
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mensen die afkomstig zijn uit een kern voorrang geven bij het toewijzen van woningen, mogen we 

niet. Dit zou alleen mogelijk zijn als de gemeente een huisvestingsverordening uitvaardigt met eigen 

voorrangsregels. Het invoeren van voorrangsregels mag een gemeente echter alleen doen als de 

minister hiermee instemt. En de minister zal alleen instemmen als er overtuigende argumenten 

overlegd kunnen worden waarmee wordt aangetoond dat er sprake is van schaarste, wat in ons 

werkgebied niet het geval is.  

 

Onze doelgroep komt dus, als zij voldoende wachtduur hebben opgebouwd, in aanmerking voor onze 

woningen, ongeacht waar men vandaan komt (keuzevrijheid bij vestiging is immers bij wet geregeld). 

De vraag is of dit erg is, want ook deze mensen moeten ergens wonen en hebben geen alternatief. 

Ook kun je jezelf afvragen in hoeverre Woonkwartier en de gemeente hierin kunnen (en willen) 

sturen. Met de nu geldende landelijke wet- en regelgeving heeft Woonkwartier hier in ieder geval 

geen mogelijkheden voor. 

 

Kwetsbare doelgroepen 

De verandering die door de overheid is ingezet om te komen van een verzorgingsstaat naar een 

participatiemaatschappij, doet een zeer groot beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen. 

Mensen met een zorgvraag kunnen niet langer automatisch terecht in een beschermde 

woonomgeving, zoals een verzorgingstehuis of een GGZ-instelling en moeten zich meer zelfstandig 

zien te redden. In verhouding wonen er daarom steeds meer kwetsbare mensen in onze 

huurwoningen. Deze maatschappelijke ontwikkeling stelt ons allemaal voor een grote uitdaging. 

Want hoe gaan we bijvoorbeeld om met personen met psychische problemen of met vluchtelingen, 

die een andere achtergrond met zich meebrengen? Deze mensen zijn aangewezen op onze sociale 

huurwoningen, maar zijn vaak minder zelfredzaam. Het zelfstandig voeren van een huishouden en 

integreren in de omgeving is voor hen niet altijd vanzelfsprekend. Zeker niet binnen een kleine en 

relatief gesloten dorpsgemeenschap die soms onbekend is met nieuwkomers. Om de integratie en 

acceptatie van kwetsbare inwoners te bevorderen en ervoor te zorgen dat deze mensen zichzelf 

redden, is soms extra inzet en ondersteuning nodig. Vanuit onze verantwoordelijkheid als verhuurder 

doen wij onze uiterste best om al onze huurders een goed thuis te bieden. Maar de regie en 

verantwoordelijk voor de sociale wijkaanpak ligt bij de gemeente. Woonkwartier wil graag samen 

met de gemeente, maatschappelijke partners en de huurders zelf, vanuit een gedeelde 

verantwoordelijkheid, manieren vinden om mee te kunnen bewegen met de maatschappelijke 

veranderingen. Gemeenten werken hier al aan en wij vragen hier de komende tijd volop de aandacht 

op te blijven richten, bijvoorbeeld bij het ondersteunen van het zelfstandig wonen en het inburgeren. 

De ondersteuning van kwetsbare doelgroepen is ook onderwerp van gesprek met de gemeenten, in 

het kader van onze prestatieafspraken.  

 

Langer zelfstandig wonen 

Om mogelijk te maken dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen wordt soms eerder 

gedacht aan vastgoedgerichte oplossingen dan aan mensgerichte oplossingen. Volgens ons is dit 

echter een te eenzijdige benadering.  

 

Een groot deel van de ouderen in ons werkgebied redt zich gelukkig prima, al dan niet met hulp uit 

het eigen sociale netwerk. Maar als er wel behoefte is aan extra ondersteuning, gaat het vaak om 
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ondersteuning bij lichamelijke verzorging, in het huishouden en in het (tuin)onderhoud van de 

woning. Technische aanpassingen in de woning zoals het plaatsen van een traplift, komen relatief 

gezien veel minder voor en kunnen daar waar nodig meestal makkelijk worden uitgevoerd. Hierover 

vindt afstemming plaats met gemeenten, onder meer in het kader van de WMO.  

 

In onze regio zijn zowel huurwoningen als koopwoningen vaak goed aanpasbaar, onder meer door de 

ruime kavels. Daardoor is het vaak mogelijk aanpassingen in de woning, zoals een aanbouw, door te 

voeren om hiermee de woning geschikt te maken als mensen minder mobiel worden. Uiteraard zorgt 

Woonkwartier voor technische aanpassingen in de sociale huurwoningen, op het moment dat onze 

huurders deze nodig hebben. Echter, het merendeel van de ouderen woont niet in een huurwoning, 

maar in een koopwoning. Deze mensen zullen dus zelf (vaak deels op eigen kosten) de eigen woning 

moeten aanpassen. De gemeente ondersteunt huiseigenaren door middel van voorlichting en 

stimuleringsregelingen. Wij vinden het belangrijk dat dit ook in de toekomst de aandacht blijft 

houden.  

 

Andere denkwijze 

Wij denken dat wij, alle betrokkenen, met elkaar op een andere manier moeten gaan nadenken over 

hoe mensen hun laatste levensfase inrichten, welke ondersteuning daarbij nodig is en wie hier 

verantwoordelijk voor is. Vroeger werden mensen in deze fase verzorgd in een verzorgingstehuis. Nu 

brengen mensen hun laatste levensfase in veel gevallen zelfstandig in een normale woning door, met 

verzorging aan huis die ze vaak ook nog zelf moeten betalen. Veel mensen willen graag in hun 

vertrouwde omgeving oud worden. Vaak hebben ze relatief lage woonlasten, omdat hun 

koopwoning geheel of gedeeltelijk is afbetaald, of omdat ze al heel lang in dezelfde huurwoning 

wonen, waardoor de huur relatief laag is. Verhuizen naar een kleinere en/of gelijkvloerse 

huurwoning is dan niet altijd een voor de hand liggende oplossing. Wij denken daarom dat in de 

huidige tijd de oplossing ook gezocht moet worden in de ondersteuning en ontzorging van mensen in 

hun eigen woning. Dit kan, afhankelijk van de behoefte en het inkomen, worden bekostigd door 

Woonkwartier, de gemeente of de bewoner zelf. In de praktijk gebeurt dit ook al, bijvoorbeeld 

binnen de werkwijze van wijkteams en de WMO. Het is belangrijk deze lijn door te zetten en zo 

mogelijk te intensiveren. Het is daarbij van belang voortdurend met elkaar in gesprek te blijven over 

deze thematiek.  

 

Leefbaarheid 

Wij vinden een goede leefbaarheid binnen onze wijken en kernen erg belangrijk en zetten ons als 

maatschappelijk ondernemer hier actief voor in. Maar met de nieuwe Woningwet zijn onze 

mogelijkheden om ons in te zetten voor brede doelstellingen of doelgroepen sterk ingeperkt. Dit is 

echter niet bij iedereen bekend. Daarom wordt er soms meer van ons verwacht dan wij mogen 

bieden. Zo is bijvoorbeeld sponsoring van lokale evenementen of activiteiten niet langer toegestaan. 

Ook onze inzet op het gebied van maatschappelijk vastgoed, zoals brede scholen en multifunctionele 

centra, is met de nieuwe regelgeving sterk beperkt. De overheid wil met de nieuwe wetgeving 

bereiken dat er voortaan meer door inwoners zelf of door marktpartijen wordt opgepakt. 

 

Niet alleen de activiteiten waar we ons op mogen richten zijn beperkter geworden. Ook het budget 

dat wij mogen besteden aan leefbaarheid is sinds de nieuwe Woningwet gelimiteerd. We kunnen nog 
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maar een beperkt bedrag per o i g hieraa  uitge e  i   axi aal €126,25). Binnen dit 

bedrag vallen ook de kosten van personele inzet zoals huismeesters en wijkregisseurs. Dit beperkt 

onze mogelijkheden.  

 

Het is belangrijk om per project te kijken wat onze rol en inzet kan zijn. Dit vraagt om maatwerk. Het 

is van belang dat we vanuit reële verwachtingen het gesprek over leefbaarheid met elkaar aangaan. 

We gebruiken de komende periode dan ook om beter uit te leggen wat we wel en wat we niet 

mogen op het gebied van leefbaarheid en zoeken met elkaar nadrukkelijk naar kansen en 

mogelijkheden.  

 

Ons vastgoed  

 

Vraag en aanbod 

Uit regionaal onderzoek blijkt dat de bevolkingsgroei in ons werkgebied eindig is. Toch bestaat op 

lokaal niveau nog steeds de overtuiging dat deze ontwikkeling vanwege de specifieke kwaliteiten of 

de aantrekkingskracht van een gemeente of dorp, kan worden tegengegaan. Wij voorzien op de 

langere termijn een afname in de behoefte aan woningen en teruglopende aantallen woningen die 

nodig zullen zijn om de inwoners van het werkgebied te huisvesten, zowel in de koop- als de 

huursector. Deze afname van de vraag lijkt in schril contrast te staan met de grote interesse die er 

vaak is voor nieuwbouwprojecten. Toevoeging van woningen lijkt daardoor voor de korte termijn een 

aantrekkelijke optie, maar vastgoedontwikkeling is een activiteit met een lange termijn perspectief. 

Niet alleen de korte termijn behoefte, onder meer door gezinsverdunning, maar vooral ook de vraag 

op de langere termijn moet hierbij worden overwogen. Een overschot aan woningen vertaalt zich nu 

nog niet in leegstand, maar bij ongewijzigd beleid en het uitbreiden van het woningaanbod zal dit op 

de middellange en langere termijn wel gebeuren. Wij verwachten dat het grootste knelpunt bij een 

krimpende markt uiteindelijk het grootste nadelig effect heeft op de onderzijde van de koopmarkt en 

niet in het huursegment. In dit vraagstuk is het belangrijk om niet te denken vanuit het 

eigenaarschap maar in het aantal woningen wat beschikbaar is. Los van het gegeven dat het 

overheidsbeleid voor ons als woningcorporatie  voortdurend verandert zien wij uiteindelijk een 

afnemende vraag naar sociale huurwoningen. Wij zijn daarom zeer terughoudend met de toevoeging 

van sociale huurwoningen in ons werkgebied. 

 

Gemeenten baseren zich bij het bepalen van het aantal benodigde woningen in de kernen op 

provinciale prognoses. Deze geven weliswaar een algemeen beeld van de totale demografische 

ontwikkelingen, maar bieden onvoldoende houvast voor het bepalen van de vastgoedstrategie van 

Woonkwartier. Wij kijken daarom bij het bepalen van de toekomstige vraag naar sociale 

huurwoningen ook naar de cijfers uit ons woonruimtebemiddelingssysteem Klik voor Wonen en 

voeren regelmatig aanvullende onderzoeken uit naar de ontwikkeling van de vraag van onze 

doelgroepen (zie ook www.visiewoningmarkt2030.nl). We zullen de komende periode in dialoog met 

de gemeenten moeten bepalen wat de bevolkingsafname, en gezinsverdunning op termijn 

betekenen voor de huidige woningbouwprogrammering, in welke kernen wij bijvoorbeeld denken 

dat de afname zich vooral (en het eerst) manifesteert en welke effecten daaruit volgen voor de 

bestaande huur- en koopwoningvoorraad.  
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Veranderopgave  

Het is van groot belang te beseffen dat de meeste huizen die nu en in de toekomst nodig zijn, er nu al 

staan. Wel zal de samenstelling van onze huidige woningvoorraad aangepast moeten worden om 

deze geschikt te maken voor de toekomstige vraag. Zo voorzien wij dat er in de toekomst meer een- 

en tweepersoonswoningen en minder eengezinswoningen nodig zijn. Als het gaat om de sociale 

huurwoningvoorraad hebben we het vooral over een veranderopgave, niet over een 

uitbreidingsopgave. Uitbreiding van het sociale huursegment in ons werkgebied is naar onze 

overtuiging niet nodig en niet wenselijk, niet alleen vanwege de bevolkingsafname op termijn, maar 

ook omdat slechts een relatief beperkte groep mensen recht op een sociale huurwoning heeft en er 

relatief weinig vraag is naar sociale huurwoningen van mensen die nu een koopwoning hebben.  

 

Daarom zou de aandacht niet zozeer gericht moeten zijn op het bouwen van meer woningen maar 

veel meer op hoe we omgaan met de nu al bestaande woningen, zowel koop als huur.  

Wij denken dat bij gemeentebesturen een grote verantwoordelijkheid ligt om te sturen op een 

gematigde, gefaseerde wijze van nieuwbouw en hierbij ook afstemming in de regio te zoeken. Dit om 

te voorkomen dat in de toekomst – en die is al over 15 jaar- een probleem ontstaat in de koopsector, 

omdat de vraag dan echt zal afnemen. Bij een overschot aan woningen worden deze voor de 

particuliere eigenaren onverkoopbaar, wat leidt tot leegstand, verpaupering en financiële problemen 

bij de betreffende eigenaren. Wij vinden daarom dat we moeten voorkomen dat er, zeker in kleinere 

kernen, een overschot aan woningen ontstaat op de langere termijn. De negatieve consequenties 

hiervan zouden vooral de particuliere eigenaren en de buurtbewoners hard raken.  

 

Duurzaamheid  

Op het gebied van duurzaamheid ligt er wereldwijd een belangrijke opgave. Woonkwartier spant zich 

de komende periode extra in om haar woningvoorraad te verduurzamen, in lijn met de akkoorden 

die wij hierover landelijk (vanuit onze branchevereniging Aedes) en lokaal (met gemeenten) hebben 

gesloten. Woonkwartier is echter niet integraal eigenaar van deze opgave. Het merendeel van de 

woningvoorraad in ons werkgebied is particulier eigendom. Ook in de wijken en buurten waar onze 

sociale huurwoningen staan is vaak sprake van versnipperd bezit (deels huur en deels koop). Het is 

daarom van groot belang dat gemeenten zowel particuliere eigenaren als bedrijven blijven 

stimuleren om hun vastgoed toekomstbestendiger te maken.  

 

Onze financiën 

 

Als het gaat om geld liggen woningcorporaties onder een vergrootglas. De mate waarin wij ons 

moeten verantwoorden en de vele risicobeheersingsmaatregelen die wij in acht moeten nemen, zijn 

de afgelopen periode enorm toegenomen. Als maatschappelijk ondernemer vinden wij het zelf ook 

belangrijk om helder te zijn over waar wij het geld aan uitgeven.  

 

Sinds vorig jaar stuurt de minister de gemeenten jaarlijks een overzicht met de zogenaamde 

”indicatieve bestedingsruimte” a  de o i gcorporaties. Uit dit o erzicht kan worden opgemaakt  

hoeveel de woningcorporatie extra kan investeren binnen de gemeente. De interpretatie van deze 

cijfers is echter zeer complex. Daarom belegt Woonkwartier over dit onderwerp nog dit jaar 

informatieve sessies voor de bestuurders en ambtenaren van de gemeenten in ons werkgebied. Dan 
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gaan wij ook in op de bevoegdheden met betrekking tot de inzet van ons volkshuisvestelijke 

vermogen. De besluitvorming over ons financieel kader gebeurt intern, waarbij we rekening houden 

met wet- en regelgeving, financiële continuïteit, risicobeheersing en de opgaven die wij voorzien op 

de langere termijn.  

 

Hoewel wij financieel gezond zijn, beschikt Woonkwartier niet over een grote pot vrij in te zetten 

middelen. Het meeste vermogen zit in stenen en staat niet vrij opneembaar op de bank. Bovendien 

betaalt Woonkwartier jaarlijks zo’  % a  haar totale omzet aan de Verhuurdersheffing, een 

belasting waar ook de VNG zich tegen heeft uitgesproken. Verder dragen wij verplicht geld af aan 

saneringssteun. Daarnaast hebben we geld gereserveerd zodat we reeds gemaakte afspraken kunnen 

nakomen, zoals het verduurzamen van woningen, het verbeteren van de kwaliteit van woningen en 

het uitvoeren van veiligheidsmaatregelen.  

 

Wij vinden het belangrijk dat onze woningen betaalbaar blijven voor de doelgroep die hier 

afhankelijk van is. Daarom is er hier ook geld voor gereserveerd. Woonkwartier heeft in 2016 en 

2017 fors ingezet op huurmatiging, zoals overeengekomen met de huurdersverenigingen en de 

gemeenten. Doordat een lager huurniveau echter jaren doorwerkt zorgt dit structureel voor minder 

huurinkomsten. De mogelijkheden om de huurinkomsten te verhogen zijn verder beperkt, nu de 

overheid recent de huursombenadering heeft ingevoerd. Beide overheidsmaatregelen, zowel de 

verhuurdersheffing als de huurmatiging, drukken op de investeringsmogelijkheden van 

Woonkwartier, nu en op de langere termijn.  

Woonkwartier is steeds open en transparant naar de gemeenten over haar investeringsprogramma 

in relatie tot haar investeringscapaciteit.  

 

Tot slot 

 

De wereld is volop in beweging. Als maatschappelijke organisatie vinden wij het onze plicht om onze 

middelen op een verantwoorde wijze te besteden aan volkshuisvestelijke opgaven. Daarom willen 

wij, in samenspraak met gemeenten, huurdersverenigingen en maatschappelijke partners, de juiste 

keuzes maken voor zowel de kortere als de langere termijn. 

Verder vinden wij het belangrijk om in regionaal verband meer met elkaar af te stemmen. 

Woningmarktontwikkelingen stoppen niet bij gemeentegrenzen. Het afwegingskader van 

Woonkwartier bij besluitvorming en beleidsontwikkeling is ook regionaal gericht, niet alleen lokaal.  

 

 

 

 

 

 

 

___ 

 

Contactgegevens bestuur Woonkwartier: 

Ruud van den Boom, r.vandenboom@woonkwartier.nl, 0168 350000.  
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