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Steenbergen, 1 februari 2022

onderwerp Kleine kernenbinding/de lokale
voorrangsregeling VERZONDEN 0 2 FEB. 2022

Geachte mevrouw Van Bers,

U heeft op 10 december 2021 artikel 40 vragen gesteld over kleine 
kernenbinding. Hierbij sturen wij ons antwoord toe op de gestelde vragen. Onze 
excuses voor de late beantwoording op uw vragen.

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen 
ons antwoord daarop.

Inleiding op de artikel 40 vragen:
De volkspartij ziet graag dat onze inwoners na een periode van afwezigheid, het zij 
voor studie, werk of lange reis, gaan terugkeren in onze gemeente. Ook mensen 
die de zorg dragen voor een inwoner uit één van onze kernen, de mantelzorger, 
graag zo dicht mogelijk bij de zorgaanvrager wonen. De Volkspartij wil dat een 
inwoner van de gemeente Steenbergen lokale voorrang kan krijgen op een 
huurwoning binnen één van onze kernen.

Vragen:
1. Is het college bekend met de regeling voorrang via kleine-kernenbinding/ 

de lokale voorrangsregeling?
Antwoord: Ja.

2. Is het college op de hoogte dat de regeling voorrang kleine kernen binding 
al wordt toegepast in Lepelstraat en alle kernen op het eiland Tholen?

Antwoord: Ja.

Postadres: Postbus 6,4650 AA Steenbergen 
Bezoekadres: Buiten de Veste 1,4652 GA Steenbergen

/g
BrabantseWal Steenbergen, de waterrijke gemeente op de Brabantse Wal.

Vragen aan de gemeente? Bel ons via 140167, stuur een e-mail via info@gemeente-steenbergen.nl of kijk op www.gemeente-steenbergen.nl



2202889

3. Is het college bereid om in gesprek te gaan met Klik voor 
wonen/Wooonkwartier&Zuidwest Wonen/Stadlander om de regeling voorrang 
via kleine kernenbinding voor onze gemeente zo snel als mogelijk te maken 
voor minimaal 250Zo van het woningaanbod?

Antwoord: Wij zijn hier al over in gesprek geweest met Woningstichting Stadlanden 
Kleine kernenbinding geldt al in Nieuw-Vossemeer en De Heen. Er wordt nog gekeken 
of het wenselijk is om dit toe te passen in andere kernen en op welke wijze. De kleine 
kernenregeling in De Heen en Nieuw-Vossemeer heeft alleen betrekking op 
mantelzorg en of je drie jaar of langer in de kern woont of hebt gewoond. Recent is 
toegezegd door de verantwoordelijk wethouder dat wij in de raadsvergadering van 
mei 2022 een voorstel voorleggen aan uw raad over de wijze van omgaan met 
verschillende wettelijke en niet wettelijke instrumenten om de woningmarkt te sturen, 
waaronder ook de toepassing van kleine kernenbinding door de corporaties.

4. En is het college bereid om mee te werken aan het opvragen van de adres 
historie of een verklaring mantelzorg af te geven zodat onze inwoners aan de 
eisen zoals, U woont langer dan drie jaar in één van de kernen van 
Steenbergen of heeft u ooit langer dan drie jaar gewoond/ u bent 
mantelzorger van iemand in één van de kernen van Steenbergen kunnen 
voldoen?

Antwoord: Zie beantwoording vraag 3.

Hoogachtend, \
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,
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