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Geachte Gemeenteraadsleden,

Stadlander heeft besloten niet door te gaan met de Finch woning in Steenbergen. Een beslissing 
die laat in het traject genomen is, maar in opvatting van Stadlander een verstandig en goed 
uitlegbaar besluit is. Het besluit sluit aan bij de huidige markt en toekomstige inzichten over de 
woningmarkt. Het was voor ons een moeilijk besluit dat niet prettig voelt, zeker gezien de 
positieve inspanningen die we aan de zijde van het bestuur en van ambtenaren in Steenbergen 
hebben ondervonden. Echter rationeel gezien moeten we constateren dat het stoppen met 
tijdelijke woningen in Steenbergen de beste koers is. In het onderstaande gaan we in op de 
argumenten op basis waarvan we tot ons besluit gekomen zijn. Wij denken dat de gemeente 
Steenbergen en andere partijen onze keuze daardoor beter zullen begrijpen.

a. Finch woningen zijn een tijdelijke (semi-permante) oplossing voor een tijdelijk 
probleem:

- Een tijdelijke huisvestingsoplossing kwam voort uit het feit dat er in ons portefeuilleplan van 
2015/2016 nog sprake is van een tijdelijke beperkte groei van huishoudens in de sociale 
doelgroep huurders, waarna de krimp komt. Samen met de grote huisvestingsdruk van 
statushouders was dit in 2015 een legitieme reden om extra onrendabel te investeren in een 
tijdelijke oplossing, aangezien in permanente sfeer bouwen slechts tot extra overschot van 
woningen leidt op lange termijn. Op basis van deze opvatting heeft Stadlander de plannen met 
FINCH: hoogwaardige, duurzame, ecologische tijdelijke huisvesting verder uitgewerkt.

- Na de zomer van 2017 is het portefeuilleplan herijkt op basis van nieuwe demografische en 
economische voorspellingen. Daaruit blijkt dat in de gemeente Steebergen geen sprake meer 
is van een groeiende sociale doelgroep huurders, maar nu al sprake is van een ontspannen 
markt. De noodzaak om een tijdelijke oplossing te realiseren en de extra onrendabele top te 
accepteren komt daarmee te vervallen.

- Feitelijk zien we bovenstaande argumenten in de praktijk al terug, Het lukt Stadlander om 
urgente gevallen in de sociale doelgroep ,de reguliere toestroom van statushouders en 
beperkte groep woningzoekenden voor dit specifieke duurzame product, binnen onze
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reguliere voorraad te huisvesten (kleinere woningen met lage huren). Dít blijkt wel uit de korte 
reguliere zoektijden bij woningtoewijzing (gemiddeld 7 maanden in de gemeente 
Steenbergen). Overigens zullen wij vanzelfsprekend onze specifieke doelgroepen blijven 
monitoren op zoektijden.

b. Kostenstijging van het semipermanente woonproduct:
De kosten van een tijdelijke unit die voldoende uitstraling en kwaliteit heeft, zijn ten opzichte van 
de start van de ontwikkeling in 2015, bijna verdubbeld, (totale stichtingskosten nu ca. ē 100.000,- 
per eenheid) Dit heeft te maken met onder andere veiligheidseisen en kwaliteitseisen zowel 
verbonden aan het product als aan de omgeving. Eisen waar wat betreft Stadlander niet in terug 
kan worden geschroefd. Met deze forse kostenstijging neemt ook het onrendabel 
investeringsdeel zodanig substantieel toe dat wij de investering niet meer verantwoord vinden.

c. Strategische keuze aanwending van middelen woningcorporatie
Daar komt bij dat recent de druk op corporaties om als voortrekker in de energietransitie te 
opereren steeds verder wordt opgevoerd. Zoals uit alle analyses blijkt, zullen we onze financiële 
middelen hard nodig hebben. Stadlander moet dan ook de financiële afweging maken en kiest 
voor de energietransitie en het kwalitatief op peil houden van haar huidige portefeuille. We 
hebben dan ook ons investeringsbesluit tegen bovenstaande overwegingen gehouden en moeten 
concluderen dat de noodzaak om extra onrendabel te investeren in een tijdelijke oplossing is 
verdwenen en de extra onrendabele investering (door stijging van kosten) ook nog eens is 
gestegen. De ruim ê 2.000.000,- kan dan beter gebruikt worden voor sloop/nieuwbouw op de 
toekomstbestendige plekken in Steenbergen en verdere verduurzaming van bestaande woningen 
in het kader van de energietransitie.

Proces en samenwerking met de gemeente Steenbergen
De proactieve houding van zowel het bestuur en betrokken ambtenaren, stellen wij zeer op 
prijs. We realiseren ons dat dit besluit laat in het proces plaatsvindt, maar we denken ook dat 
iedereen kan begrijpen dat we onze middelen zo goed mogelijk voor onze doelgroep moeten 
inzetten.

Met vriéndelijke groet,

Mr. A.B. Ringersma 
Bestuurder

pagina 2/2



Postbus 203 4600 AE Bergen op Zoom

.a.\j. Qęyr 
üW ċlz l/fòtz 1

^AÍCĈYŴn

ĩCXQW\

daar zijn u/e thuis


