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Aan de Raad, 

De in de gemeenten Moerdijk, Halderberge, Rucphen, Roosendaal, Steenbergen, Bergen op Zoom, 
Woensdrecht, Tholen, Reimerswaal, Kapelle, Goes, Borssele en Noord-Beveland actieve 
woningbouwcorporaties hebben op basis van een gezamenlijk woningmarkt onderzoek een visie 
ontwikkeld op de Woningmarkt in de regio tot de periode 2030. In het onderzoek is gewerkt met 
verschillende scenario's, waarbij vooral de omvang van de economische groei onderscheidend is. Dit om 
cijfermatige discussies te voorkomen. Ook de provincie zal in zijn nieuwe behoefteramingen die medio 
mei verschijnen werken met een hoog en laagscenario. Hoewel eerdere ramingen ook nooit bedoeld 
waren om als waarheid te dienen ging en gaat de politieke discussie te vaak over hoeveel woningen er nu 
wel of niet gebouwd moeten worden. Zulke discussies zijn in wezen vrij zinloos omdat het er niet om gaat 
of de cijfers nu wel of niet kloppen, maar hoe je om moet gaan met de onzekerheid naar de toekomst toe. 
Flexibiliteit en nauwe samenwerking tussen gemeenten, marktpartijen en corporaties is noodzakelijk om 
goed om te kunnen gaan met de onzekerheid op de woningmarkt. 

Ondanks dat er veel onzeker is zijn er wel bepaalde tendensen die zeker zijn en waar rekening mee moet 
worden gehouden. 
De belangrijkste conclusies uit het gehouden woningmarkt onderzoek zijn de volgende: 

De groei aan huishoudens is beperkt vanwege het eenvoudige feit dat er minder kinderen worden 
geboren. Om aantrekkelijk te blijven als regio en/of gemeente is het noodzakelijk om kwaliteit van 
de woningen en woonomgeving voorop te stellen. 
De sociale huursector is er steeds vaker voor de echte doelgroep, zijnde mensen met een lager 
inkomen. De goedkope scheefheid in het wonen is de afgelopen jaren afgenomen en zal de 
komende jaren stabiliseren en mogelijk nog verder afnemen. 
Doordat de naoorlogse babyboomgeneratie met pensioen is of met pensioen gaat, neemt de 
"doelgroep" in aantal toe (inkomen neemt af). 
Dit leidt echter niet tot een grote toename naar nieuwe vraag naar sociale huurwoningen 
^woningen in het Daeb segment). De babyboomgeneratie zal vaak in de eigen koopwoning 
blijven wonen en slechts beperkt verhuizen, ook als zij behoren tot de sociale doelgroep. 
De onzekerheid qua groei van de woningvoorraad zit hem vooral in de koopmarkt voor 
grondgebonden woningen. Hierbij gaat het in de gemeente Steenbergen om verschillen 
afhankelijk van het economische scenario, van ongeveer 300 toe te voegen grondgebonden koop 
woningen tot bijna 600 toe te voegen grondgebonden koopwoningen in de periode tot 2030. 
De behoefte aan woningen in het Daeb segment (sociale huurwoningen) stabiliseert en neemt op 
termijn na 2020 door sterfte vrijwel zeker af. Dit heeft te maken met het feit dat in sociale 
huurwoningen voornamelijk mensen wonen op leeftijd. De nieuwe ouderen, de babyboomers, 
wonen vaak in een koopwoning en zullen slechts beperkt verhuizen naar sociale huurwoningen. 



Dit heeft onder andere te maken met de lage woonlasten. Een groot gedeelte van de doelgroep 
woont in de gemeente in een goedkope koopwoning, met relatief lage woonlasten (de hypotheek 
is bijvoorbeeld al afgelost). 
De huurderspopulatie van de corporaties bestaat steeds vaker uit kleine huishoudens. 
Er is vanwege de vergrijzing een toenemende behoefte aan gelijkvloerse woningen. Het is niet 
mogelijk en wenselijk om aan deze vraag in zijn geheel te voldoen door nieuwbouw. Het 
aanpassen van de bestaande woningvoorraad zal aan de tegemoetkoming van deze vraag een 
bijdrage moeten leveren. 

De gezamenlijke corporatiedirecteuren hebben op basis van de onderzoeksgegevens een visie opgesteld 
waarin kort samengevat de volgende zaken zijn opgenomen: 

1. Bouw aan de toekomst (van meer naar beter) 
Één woningmarkt in West-Brabant die toekomstbestendig is, is een gezamenlijke opgave van 
corporaties en gemeenten. 

2. Kies voor bebouwd gebied. 
Het is van belang om samenhang te brengen tussen de opgave in de bestaande woningvoorraad 
en de ambities op het gebied van nieuwbouw. Kies daarbij voor bestaand bebouwd gebied en 
voeg kwaliteit toe. 

3. Sorteer voor op de veranderende behoefte aan sociale huurwoningen. 
De woningcorporaties garanderen dat er voldoende sociale huurwoningen zijn, ook na 2030. De 
vraag zal afnemen op het platteland eerder dan in de steden. Daarom moeten we alleen bouwen 
wat ontbreekt en vernieuwen wat gedateerd is. Het is zaak om zo flexibel mogelijk te investeren 
en bijvoorbeeld ruimte te geven aan nieuwe woonconcepten op tijdelijke locaties. 

4. Zoom in op particuliere eigenaren. 
De meeste woningen in de regio zijn in particuliere handen. De kwaliteit van de woningen is niet 
altijd op niveau. Ook niet omdat eigenaren geen mogelijkheden hebben om te investeren of dat 
niet meer zien zitten. De wijken worden daar niet beter van. De corporaties zien hier een rol voor 
gemeenten en provincies. 

5. Heb aandacht voor de middeninkomens. 
Corporaties zijn er in de eerste plaats voor mensen die niet of onvoldoende in staat zijn te 
voorzien in hun huisvesting. Dat is een maatschappelijke taak. Voorkomen moet worden dat de 
middeninkomens (vanaf C 36.176, - per jaar) tussen wal en schip vallen omdat de markt dit 
segment in onze regio niet oppakt. 

6. Zorg voor de juiste kwaliteit. 
Het aantal kleine één en twee persoonshuishoudens groeit vanwege de vergrijzing en 
verdunning. De corporaties hebben "voldoende kleine woningen", maar de vraag is of ze 
voldoende kwaliteit hebben en of de spreiding over de regio in orde is. Als gevolg van de 
vergrijzing ontstaat er meer behoefte aan nultreden-woningen. 

7. Vergeet de betaalbaarheid niet 
Voor de betaalbaarheid van het wonen is onverminderd aandacht nodig. Daarbij moeten we ons 
niet beperken tot de huur- en woonlasten maar een link leggen met overeenstemmend 
armoedebeleid van de gemeente. 

8. Werk samen voor bijzondere doelgroepen. 
De vraag naar begeleiding van huurders neemt toe. Denk aan statushouders die hun draai 
moeten vinden in de samenleving en bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke of 
psychiatrische beperking en verwarde personen. Samenwerking tussen corporaties, gemeenten, 
GGZ, welzijnsinstellingen en andere partijen is noodzakelijk om deze doelgroepen te helpen 
zelfstandig te wonen. 

9. Maak werk van duurzaamheid. 
De corporaties onderschrijven het klimaatakkoord van Parijs. De afgelopen jaren is veel aandacht 
besteed aan het duurzaam maken van bestaande huurwoningen. Daar moeten we actief in 
blijven investeren. Nieuwbouw is sowieso zo duurzaam mogelijk. 
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10. Kies voor een regionale aanpak met lokaal maatwerk 
Regionale samenwerking en afstemming zijn van groot belang. Maar het beleid krijgt uiteindelijk 
vorm via lokaal maatwerk. Daarom vragen we de gemeenten om prestatie-afspraken en 
kernvisies regionaal uitte werken en lokaal te verankeren, samen met de corporaties en 
huurdersorganisaties. 

Reactie college op de 10 genoemde punten in de visie van de corporaties 
Om te beginnen dient u zich te realiseren dat de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Tholen en 
Steenbergen voorop lopen omdat deze vier gemeenten al regionale prestatie-afspraken hebben gemaakt, 
waarin zowel op regionaal niveau als op kernniveau naar een goed evenwicht is gezocht en de 
genoemde onderwerpen een plaats hebben gekregen (punt 10 kies voor regionale aanpak met lokaal 
maatwerk). De resultaten van het gedane onderzoek in opdracht van de woningbouwcorporaties zullen 
verder worden meegenomen bij het monitoren van de prestatie-afspraken. 

Op een aantal van de naar voren gebrachte punten willen we een korte toelichting geven omdat deze 
enige nuancering of uitleg vergen. De niet apart genoemde punten sluiten aan op het al door u 
vastgestelde beleid in bijvoorbeeld de Woonvisie en het duurzaamheidsbeleid en behoeven geen aparte 
reactie. 

Punt 4 Zoom in op particuliere eigenaren. Het is wel noodzakelijk om aandacht te hebben voor de 
kwaliteit van de particuliere woningvoorraad ook naar de toekomst toe. Het is echter niet zo dat er sprake 
is van een fundamenteel probleem. Uit de gehouden leefbaarheidsenquete blijkt dat de kwaliteit van de 
woningvoorraad met een 7 wordt beoordeeld in heel de gemeente Steenbergen 
Punt 5; Heb aandacht voor de middeninkomens: De middeninkomens krijgen volop aandacht. Dit vertaalt 
zich in nieuwbouwinitiatieven in de particuliere huursector en de betaalbare koop. Er zijn geen reden om 
aan te nemen dat de markt dit segment niet oppakt. 
Punt 6: Zorg voor de juiste kwaliteit 
Voor de gehele regio geldt mogelijk dat er voldoende kwaliteiten zijn. Als je echter kijkt naar onze 
gemeente kan gezegd worden dat er te veel grotere eengezinswoningen in de sociale huursector worden 
verhuurd, maar dat er te weinig kleinere woningen voor alleenstaanden zijn in de huursector. Dit sluit aan 
bij de kanttekening van de corporaties dat de spreiding van de kleinere woningen in de regio niet altijd op 
orde is. Het initiatief van Stadlander om in Steenbergen in het plan Buiten de Veste kleine sociale 
huurappartementen en/of studio's te bouwen is een voorbeeld van een geplande toevoeging in de sociale 
huurwoningvoorraad die past binnen het streven om meer goedkope huurwoningen te bouwen. 
Punt 8: Werk samen voor bijzondere doelgroepen 
Door het rijksbeleid zijn de zorginstellingen enige jaren geleden vrij plotseling geconfronteerd met 
verschillende bezuinigingen die tot gevolg hebben dat personen die voorheen werden of waren 
opgenomen in een instelling met intramurale zorg nu zelfstandig dienen te wonen. In de praktijk is deze 
overgang zodanig snel ingevoerd dat de noodzakelijke begeleiding om zelfstandig te kunnen wonen niet 
altijd even soepel is verlopen. Door nauwe samenwerking tussen gemeenten en alle betrokken instanties 
zoals genoemd door de corporaties, wordt getracht om het zelfstandig wonen van de bijzondere 
doelgroepen te verbeteren. We onderschrijvend dan ook zeker het door de corporaties afgegeven 
signaal. \ signaal 

Hoogachtend, 

de secretaris, 

Jongh, RA 
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