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Ter inzage

Aan de gemeenteraad,

Samenvatting
Om te komen tot een nieuw woonbeleid voor de gemeente Goirle (Woonvisie) is in 
de afgelopen maanden een woonbehoefte-onderzoek uitgevoerd. Nu de resultaten 
van dit onderzoek bekend zijn kunnen deze resultaten tezamen met de ambities van 
de gemeente Goirle worden vertaald in een woonvisie. 
In deze notitie, die moet worden beschouwd als startnotitie voor de Woonvisie, wordt 
in  hoofdlijnen aangegeven wat  de  belangrijkste  onderdelen van deze woonvisie 
zouden moeten  zijn.  Voorgesteld  wordt  om de  visie op  Wonen-zorg  en  welzijn, 
integraal onderdeel uit te laten maken van deze visie. 
Indien uw raad zich kan vinden in de voorgestelde richting kan zij aan het college 
opdracht geven deze startnotitie verder uit te werken tot een Woonvisie. 

1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem?
Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om te voorzien in huisvesting en 
keuzevrijheid  in  wonen.  De  gemeente  Goirle  heeft  de  kaders  voor  het 
volkshuisvestingsbeleid vastgelegd in de Kaders Volkshuisvesting van 2006. Omdat 
de wereld om ons heen voortdurend verandert is in deze kaders is vastgelegd dat de 
gemeenteraad haar woonbeleid eens in de vier jaar herziet. 
Op dit moment geven met name de verminderende groei van de woonbehoefte, de 
vergrijzing en de gevolgen van de kredietcrisis aanleiding om het woonbeleid van de 
gemeente tegen het licht te houden en de visie op wonen van de gemeente Goirle 
voor de komende jaren vast te leggen. 

Ambtelijke bijstand: J. Bolt
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2. Wat willen we bereiken?
In deze paragraaf wordt globaal aangegeven welk ambitieniveau de raad meegeeft 
voor het opstellen van de woonvisie.  Dat is van belang omdat wonen  een breed 
begrip is, dat raakt aan vele andere beleidsvelden. De kwaliteit van wonen wordt 
niet  alleen  bepaald  door  de  woning  maar  ook  door  de  woonomgeving.  Deze 
omgeving is niet alleen fysiek, maar betreft ook de aanwezigheid van  voorzieningen 
zoals scholen, cultuur, sport en zorg en veiligheid. Hiermee samenhangend is ook 
een gedifferentieerde bevolkingssamenstelling van belang voor de leefbaarheid van 
de gemeente. 
Het doel van het woonbeleid gaat daarom verder dan het voorzien in huisvesting en 
keuzevrijheid in wonen.  De centrale doelstelling van de op te stellen Woonvisie 
2010-2015 is het bieden van een kader om nu en in de toekomst in voldoende mate 
te kunnen voorzien in de woonbehoefte van de inwoners van de gemeente Goirle. In 
het bestuursprogramma 2010 - 2014 is als uitgangspunt opgenomen: bouwen naar 
behoefte. Daarbij gaat het niet zozeer om de woonbehoefte in kwantitatieve zin, 
maar vooral de behoefte in kwalitatieve zin. Toegankelijkheid voor mensen met een 
functiebeperking,  voor  starters,  mogelijkheden  voor  buurtactiviteiten  en 
speelplaatsen voor kinderen zijn daarbij net zo goed van belang als de woning op 
zich. De omslag naar aandacht voor de kwalitatieve behoefte is noodzakelijk omdat 
de woningmarkt in de komende jaren steeds meer een vragersmarkt wordt. Een 
andere  reden is  dat  de  zorgvraag niet  alleen groeit  vanwege de  doorzettende 
vergrijzing, maar dat die zorgvraag ook verandert. Omdat mensen langer in hun 
eigen woonomgeving blijven wonen en daar ook de zorg geleverd krijgen is er steeds 
minder sprake van een scheiding tussen wonen en zorg.  
 

3. Wat gaan we daarvoor doen?

Deze startnotitie is bedoeld om het college richting mee te geven bij het opstellen 
van de Woonvisie. Zeker op een zo breed onderwerp als wonen zijn daarbij vele 
keuzes mogelijk. Daarom staat hieronder per onderwerp een advies welke richting 
wordt meegegeven aan het college. Bijna alle beleidsterreinen van de gemeente zijn 
van invloed op het wonen in de gemeente. Van belang hierbij is dat ondanks het 
grote woningbouwprogramma van de gemeente Goirle, nieuwbouw slechts een klein 
percentage is van het totale aantal woningen in de gemeente. Daarbij komt dat de 
groei in woonbehoefte langzaam maar zeker kleiner zal worden. Hoewel op basis van 
de huidige prognoses de komende jaren de vraag nog zal groeien, zal deze vraag in 
de  toekomst  met  name  een  kwalitatieve  vraag  zijn  en  steeds  minder  een 
kwantitatieve. Hoewel de toekomst misschien nog ver weg lijkt en er op dit moment 
nog een behoorlijke bouwopgave is, zal de gemeente in de woonvisie ook moeten 
gaan kijken naar deze veranderende vraag en hier nu al op in moeten spelen. Nu de 
woningmarkt verandert van een aanbodmarkt naar een vraagmarkt, zal inspelen op 
de kwalitatieve woonbehoefte steeds belangrijker worden. Dit geldt zeker ook voor 
de bestaande voorraad. 
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Wonen en Woonomgeving
Tevredenheid over wonen hangt nauw samen met de woonomgeving. Hierbij spelen 
de inrichting van de openbare ruimte, het parkeren, het groen en de aanwezige zorg- 
en  welzijnsvoorzieningen  een  belangrijke  rol.  Ook  thema’s  als  verdichting  en 
beeldkwaliteit spelen hierbij een rol. De gemeente Goirle heeft op al deze terreinen 
beleid.  Hierbij  valt  te  denken  aan  groenbeleid,  stedenbouwkundig  beleid, 
voorzieningen, Wmo en nog veel meer terreinen. 
Het is niet de bedoeling van het woonbeleid om al het bestaande beleid te herzien. 
Wel is van belang om in de Woonvisie het belang van en de samenhang met deze 
andere beleidsterreinen te onderstrepen. Al deze zaken dragen immers bij aan de 
kwaliteit  van  het  wonen.  Uit  het  woonbehoefte-onderzoek  blijkt  dat 
woonconsumenten in de gemeente Goirle over het algemeen tevreden zijn over hun 
woonomgeving. De  gemeente  zal  in  haar  visie  nader  moeten  ingaan  op  het 
waarborgen van  deze tevredenheid  en  een ambitie  moeten uitspreken  over  de 
kwaliteit van deze woonomgeving. De bezuinigingsopgave die de gemeente voor de 
komende jaren kent kan hierop van invloed zijn.  De Woonvisie  zal  één van de 
onderleggers zijn voor de te maken keuzes. 
Advies:  In  de  Woonvisie  een  ambitie  uitspreken  over  de  kwaliteit  van  de 
woonomgeving en  daarbij bestaande beleidsnota's  integreren  zonder deze  eerst 
vooraf uitvoerig geevalueerd te hebben.

Wonen, zorg en welzijn
De  vergrijzing  zal  de  komende  jaren  steeds  verder  doorzetten,  waardoor  de 
zorgvraag  zal  groeien.  Behalve  dat  deze  zorgvraag  groeit  is  deze  ook  aan 
veranderingen  onderhevig.  Een  trend  die  de  laatste  jaren  is  ingezet  is  de 
extramuralisering van de zorg. Meer en meer hebben mensen de wens om in hun 
eigen  woonomgeving  oud  te  worden.  Aan  deze  behoefte  kan  alleen tegemoet 
worden gekomen wanneer het aanbod van zorg en welzijn in de woonomgeving op 
de  juiste  manier  is  georganiseerd.  Niet  alleen  in  de  woning,  maar  ook  in  de 
woonomgeving zal aandacht moeten zijn voor inwoners met een zorgbehoefte. In 
deze woonomgeving spelen welzijnsvoorzieningen een voorname rol. 
Deze ontwikkelingen en de deze veranderende zorgvraag, vragen ook om een ander 
aanpak.  In  de  woonvisie  zal  de  gemeente daarom  moeten  aangeven wat  de 
gewenste samenhang tussen wonen, welzijn en zorg is en of zij daarin voor zichzelf 
een rol ziet weggelegd en zo ja, welke. Een aantal aspecten zal hierbij nadrukkelijk 
aan de orde moeten komen; 

• De woning
(in hoeverre zijn woningen levensloopbestendig en geschikt voor zorg? Hoe 
kan de gemeente stimuleren dat zoveel mogelijk woningen geschikt worden, 
zijn en blijven…………….)

• De woonomgeving
• Zorgvoorzieningen
• Welzijnsvoorzieningen
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• Financiële consequenties (incl. onderzoeken van potentiële externe financiële 
dekkingsbronnen)

Advies: in de Woonvisie een ambitieniveau op het gebied van wonen, welzijn en zorg 
vast  te  leggen,  waarbij de  financiële (on)mogelijkheden  van  de 
gemeente nadrukkelijk betrokken worden,  en daarbij tevens aan te geven welke rol 
de gemeente wil c.q. kan vervullen.

Nieuwbouw: bouwen naar behoefte
Op basis van de gemeten woonbehoefte kunnen in de woonvisie randvoorwaarden 
worden gesteld ten aanzien van het woningbouwprogramma voor de komende jaren. 
Hierbij is het niet alleen van belang om aandacht te hebben voor de kwantiteit, maar 
vooral ook de kwaliteit van de woning in relatie tot de behoefte. 

- type
- prijsklasse 
- doelgroep 
- bevolkingsopbouw 
- bouwtempo 
- woonmilieu, (locatie)
- duurzaamheid in relatie tot woonlasten

Nu  naast  landelijke  en  regionale  onderzoeken  en  de  provinciale  prognose, het 
woonbehoefteonderzoek nader inzicht heeft  verschaft  in deze behoefte, kan een 
woningbouwprogramma worden vastgesteld. En kan worden gekeken welke locaties, 
wanneer en onder welke voorwaarden ontwikkeld zouden moeten worden (waarbij 
een aantal locaties al zover in ontwikkeling is dat het niet of nauwelijks mogelijk is 
om eventuele aanpassingen te doen). Het woonbehoefte-onderzoek dat in 2010 door 
de gemeente is uitgevoerd geeft aan waar binnen de bestaande markt tekorten zijn 
die in nieuwbouw opgelost zouden kunnen worden. Zo blijkt onder andere dat de 
grootste  tekorten  die  zijn  geconstateerd  bestaan  aan  goedkope  huur-en 
koopwoningen zowel eengezins als appartementen. Ook blijkt een tekort te zijn aan 
appartementen met een lift. Volledigheidshalve verwijzen wij u naar het bijgevoegde 
rapport  van  het  woonbehoefte-onderzoek.  Om in  te  kunnen  spelen  op  nieuwe 
ontwikkelingen moet dit jaarlijks worden geëvalueerd en waar nodig en mogelijk 
worden bijgesteld.
Op dit moment heeft de kredietcrisis grote gevolgen voor de woningmarkt in het 
algemeen en voor Goirle. In de strategische afwegingsnotitie maakt de gemeente 
Goirle op dit moment een basiskeuze ten aanzien van het woningbouwprogramma 
en de vraag hoe om te gaan met de gevolgen van deze crisis in de strategische 
afwegingsnotitie. Of, hoe en wanneer de woningmarkt zich hersteld is moeilijk te 
voorspellen.  Duidelijk  is  wel  dat  de  woningmarkt  is  veranderd  dat  ook  in  de 
nieuwbouw een andere weg moet worden ingeslagen. Waar voorheen de aanbieder 
bepalend was in woningbouw, wordt het meer en meer belangrijk om te luisteren 
naar behoefte en wensen van de woonconsument. 
Advies: Voor nieuwbouw in de Woonvisie randvoorwaarden formuleren ten aanzien 
van het woningbouwprogramma en daarbij de huidige uitgangspunten ten aanzien 
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van de  betaalbaarheid  van  woningen per  project  (50% betaalbaar waarvan 25% 
goedkoop) en alleen bouwen voor eigen inwoners ter discussie te stellen.

4. Wat mag het kosten?
De woonvisie geeft aan welke visie de gemeente heeft op wonen. Voor het opstellen 
van deze visie is reeds voorzien in de bestaande formatie en de afdelingsplannen 
voor het jaar 2010. Pas op het moment dat de visie wordt vertaald in een concrete 
uitvoeringsplannen wordt inzichtelijk hoeveel kosten hiermee gemoeid zijn en moet 
prioriteiten en de haalbaarheid van ambities worden vastgesteld. Deze uitvoering 
vindt plaats op veel verschillende beleidsterreinen. 

5. Inspraak en communicatie
Met het uitvoeren van het woonbehoefte onderzoek zijn wensen en behoeften van 
de  Goirlese inwoners in  beeld  gebracht.  Een  representatieve groep inwoners  is 
hiervoor geënquêteerd. 
Om te komen tot een goede visie op wonen is het verder van belang om hierbij de 
partijen die mede vormgeven aan het wonen in de gemeente Goirle te betrekken. 
Voorgesteld  wordt  daarom het  woonbehoefte  onderzoek en  deze  startnotitie  te 
bespreken met deze partijen voordat de Woonvisie wordt opgesteld. Eén van de 
belangrijkste partijen die hierin een rol speelt is woonstichting Leyakkers en haar 
huurdersraad. Daarnaast kunnen plaatselijke makelaars inzicht verschaffen in de 
woonwensen  van  woningzoekenden  en  de  bestaande  woningvoorraad.  Ook 
ontwikkelende partijen die binnen de gemeente Goirle projecten realiseren of in de 
toekomst willen gaan realiseren kunnen vanuit hun expertise een bijdrage leveren 
aan het tot stand komen van een woonvisie. Tot slot is het van belang dat ook de 
zorgverleners  en  welzijnsaanbieders  die  in  de  gemeente Goirle  werkzaam zijn 
hieraan een bijdrage leveren vanwege de belangrijke relatie tussen wonen, zorg en 
welzijn. Dit geldt ook voor het platform leefbaarheid en de klankbordgroep WMO. 
Tezamen vormen deze partijen de zogenaamde ‘Woontafel’. 
Tot slot kunnen de resultaten van de geplande bewonersavonden die in het kader 
van de herijking van het subsidiebeleid worden gehouden input leveren voor de 
Woonvisie.  
Na consultatie van de Woontafel kan de Woonvisie verder worden uitgewerkt en zal 
deze het reguliere inspraaktraject volgen. 

6. Vervolgtraject besluitvorming

7. Fatale beslisdatum
n.v.t.

8. Voorstel
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 kennisnemen van het woonbehoefteonderzoek van de gemeente Goirle 'De 
woningmarkt in Goirle 2010-2015'

 in stemmen met de startnotitie
 Aan het college van burgemeester en wethouders opdracht verlenen de 

Woonvisie verder uit te werken en ter vaststelling voor te leggen aan de 
gemeenteraad

Burgemeester en wethouders van Goirle,
mevrouw M.G. Rijsdorp, burgemeester
Ing. J.M. Tromp, secretaris 
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De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24-08-2010;

gelezen het advies van de commissie  d.d. 13-09-2010;

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

 kennisnemen van het woonbehoefteonderzoek van de gemeente Goirle 'De 
woningmarkt in Goirle 2010-2015'

 in stemmen met de startnotitie
 Aan het college van burgemeester en wethouders opdracht verlenen de 

Woonvisie verder uit te werken en ter vaststelling voor te leggen aan de 
gemeenteraad

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 05-10-
2010.

, de voorzitter

, de griffier
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