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Begrippen en beleid woningtoewijzing

De Volkspartij 
T.a.v. dhr. D. Kouwen. 
Zeelandweg oost 10 
4651 SG STEENBERGEN

Steenbergen, 30 augustus 2022

onderwerp Artikel 40 vragen woningaanbod gemeente
Steenbergen

Geachte heer Kouwen,

Middels brief van 25 juli 2022, ontvangen op 27 juli 2022 stelt u artikel 40 vragen 
over het woningaanbod in de gemeente, met name de manier van toewijzen van 
corporaties.

Inwoners van de gemeente Steenbergen kunnen een huurwoning huren via de 
woningstichtingen Stadlander en Woonkwartier. U heeft het idee dat de, inwoners 
van onze gemeente tegen een rechtsongelijkheid aanlopen en stelt hierover 
vragen. Uw vragen hebben we hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u 
meteen ons antwoord erop.

Klopt het dat de stichtingen Stadlander en Woonkwartier met een hoger 
minimaal huur tarief werken dan woningstichtingen buiten hun 
werkgebied?
Ja dit klopt Drie Woningstichtingen BreBurg, Laurentius en Alwel hanteren andere 
minimale tarieven bij het adverteren van woningen.

Bij navraag bij de woningstichting Stadlander en Woonkwartier is gebleken dat zij 
in overeenstemming met de landelijke wetgeving woningen met een lage huur 
toewijzen aan huishoudens met een lager inkomen, het zogenaamde passend 
toewijzen.
Uitgangspunt is dat huishoudens met een lager inkomen de grootste slaagkans 
hebben om in een sociale huurwoning met een lage huur te kunnen wonen. Ook 
de genoemde drie corporaties zijn verplicht om dit te doen. Zij geven echter 
huishoudens met een "hoger" inkomen ook de kans te reageren op huurwoningen 
met een lagere huur. Als er echter meerdere reacties zijn op een huurwoning gaat 
degene met een lager inkomen altijd voor. Op dit moment is de druk op de sociale 
huurwoningmarkt en de vraag van huishoudens behorende tot de doelgroep van 
de corporaties zodanig groot bij Stadlander en Woonkwartier dat het aanpassen 
van de tarieven conform de drie genoemde corporaties nutteloos is omdat de
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kans dat huishoudens met een hoger inkomen in aanmerking komen voor een 
goedkopere woning minimaal tot nihil is.

Is het college op de hoogte van deze werkmethode?
Ja, we zijn op de hoogte van de werkmethodes van Woonkwartier en Stadlander. 
Gelet op de prioriteit die er ligt bij het huisvesten van huishoudens met lagere 
inkomens en de toename van de zoektijden vinden we deze wijze van handelen 
logisch en wenselijk.

Vindt het college dat we zoveel mogelijk jongeren de kans moeten geven in 
hun eigen gemeente Steenbergen te blijven wonen?
Ja, maar dit staat los van de gestelde grenzen waar het toewijzing betreft. Die 
grenzen gaan over inkomen en niet over leeftijd.

Is het college het eens met de Volkspartij dat hier een ongelijkheid is 
ontstaan?
Ja, maar in onze gemeente heeft het aanpassen van de grenzen gelet op de 
verplichtingen vanuit het rijk waar het passend toewijzen betreft geen nut (zie 
beantwoording eerste vraag).

Is het college het met de Volkspartij eens dat het overleg moet worden 
gezocht met de woningstichtingen Stadlander en Woonkwartier dat deze 
ongelijkheid moet verdwijnen en dat onze inwoners gelijke kansen moeten 
krijgen dan in gemeente buiten het werkgebied van onze 
woningstichtingen?
Wij willen wel het overleg aangaan met de corporaties maar niet om 
ongelijkheid op te lossen. De problematiek is in elke kern en in elke 
gemeente anders.
Sinds 1 januari 2022 mag een corporatie op jaarbasis maximaal 7,5 procent van 
de beschikbare sociale huurwoningen (huurprijs t/m C 763,47), toewijzen aan 
mensen met een inkomen boven de door de rijksoverheid vastgestelde 
inkomensgrenzen voor sociale huur. (C 40.765, - voor eenpersoonshuishoudens 
en C 45.014, - voor meerpersoonshuishoudens). In geval van gemaakte prestatie
afspraken met gemeente en huurdersverenigingen kan dit percentage maximaal 
15 procent bedragen.
De rijksoverheid heeft deze mogelijkheid nu geboden ondanks dat in elke 
gemeente in Nederland de zoektijd voor huishoudens uit de primaire doelgroep 
toeneemt. Dit is gedaan vanuit het oogpunt van leefbaarheid. In bepaalde wijken 
is een zodanig grote concentratie van sociale huurwoningen en daarmee van 
mensen met een lager inkomen dat dit voor leefbaarheidsproblemen zorgt. Door 
sociale huurwoningen toe te wijzen aan mensen met een hoger inkomen wil men 
dit gedeeltelijk tegengaan. Daarnaast wordt door corporaties ook in bepaalde 
kleine kernen gebruik gemaakt van de genoemde vrijheid. Dit heeft te maken met 
het feit dat in deze kernen alleen maar goedkope huurwoningen zijn en daarnaast 
weinig aanbod is in de middeldure particuliere huursector of de goedkope 
koopsector. Hierdoor kunnen huishoudens met een inkomen net boven de 
gestelde inkomensgrenzen in die specifieke kernen niet of nauwelijks een woning 
vinden.
In overleg met de corporaties willen we kijken of en in welke gevallen de 
corporaties de gekregen beleidsvrijheid kunnen benutten. Hierbij wel de 
kanttekening makend dat het om beleidsvrijheid gaat die de corporaties wel of
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niet kunnen benutten en waar de gemeente juridisch gezien niets over te zeggen 
heeft. Aan de hand van de huidige groeiende zoektijden om in aanmerking te 
komen voor een sociale huurwoning gaan we er namelijk vooralsnog vanuit dat 
het om een beperkt aantal gevallen zal gaan en dat het percentage van
toewijzingen dat niet behoort tot de doelgroepen iet boven de V,50Zo zal uitkomen.

Hoogachtend, f
burgemeester en wethouders van Steenbergen; 
de secretaris, de burgemeester,
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