
OVERZICHT SCHRIFTELIJKE VRAGEN EN ANTWOORDEN WOONVISIE  
17-6-2019 
 
Schriftelijke vragen CDA: mail 10 juni 
De technische vragen die het CDA Goirle-Riel heeft t.a.v. de woonvisie luiden: 
- Uit landelijk onderzoek (bv. van Capital Value) blijkt dat het tekort aan woningen in Nederland in 
2020 kan oplopen tot 235.000 woningen. Uit de woonvisie blijkt niet dat we in Goirle te maken 
hebben met een tekort aan woningen. Vragen t.a.v. dit onderwerp: 1. Hoeveel koop- en/of 
huurwoningen komt de gemeente Goirle te kort? 2. Kan de ontwikkeling van nieuwe woonwijken die 
op stapel liggen, voldoen aan de vraag die er is?  
Antwoorden: 

1. Het tekort aan woningen in de gemeente is berekend op circa 1.000 woningen voor de jaren 
2018-2018, gemiddeld 100 woningen per jaar 
Het gaat om circa 650 koopwoningen en 350 huurwoningen 

2. De plancapaciteit is binnenstedelijk meer dan 1.100 woningen met als belangrijkste locaties 
Boschkens, Zuidrand, Thomas van Diessenstraat, Maria Boodschapkerk, Heisteeg en 
Leyoever. 

- Eveneens uit landelijk onderzoek (zoals voornoemd) blijkt dat er een tekort aan huurwoningen is als 
het gaat om de prijsklasse 720-1000 euro huur per maand (huur voor middeninkomens). Er zou 76 
procent meer vraag zijn dan aanbod (landelijk). Uit de woonvisie blijkt dat er in de gemeente Goirle 
maar weinig vraag is naar huurwoningen boven de geliberaliseerde huurgrens (720 euro of meer). 1. 
Waarom heeft de gemeente Goirle in haar onderzoek naar de behoefte van huurwoningen boven de 
geliberaliseerde huurgrens niet meer onderscheid gemaakt in prijsklasse? 2. Waarom bestaat er zo'n 
groot verschil tussen landelijke en lokale tendens? Het percentage dat de woonvisie noemt, lijkt 
namelijk niet overeen te komen met de realiteit. Het is enorm lastig om in Goirle een betaalbare 
(middensegment) huurwoning te vinden. Of het nu om jongeren of om ouderen gaat.  

1. Het onderzoeksmateriaal van het KWBO laat gezien het geringe aantal respondenten geen 
tekortanalyse toe naar diverse huurprijsklassen boven de € 720,-. 

2. Uit het Kwalitatief WoningBehoefte Onderzoek 2018 blijkt dat ongeveer 5% van de 
woningzoekenden een huurwoning boven de €720,- wenst 
Dat percentage is lager dan landelijk omdat de oriëntatie van woningzoekenden in Goirle 
vooral de koopmarkt betreft. Men wil kopen en wie niet kan kopen komt in de sociale 
huursector terecht.  De algemen opvatting is dat Je beter kunt kopen dan veel huur betalen 
Dat de duurdere huur (> €720,-) minder in trek is blijkt ook uit het feit dat het aandeel van 
deze duurdere huurwoningen in de voorraad nog geen 4% is 

 
- In de woonvisie wordt kort stilgestaan bij de huisvesting van arbeidsmigranten. 1. Begrijpt het CDA 
Goirle-Riel het goed dat enkel werkgevers een projectaanvraag kunnen indienen bij de gemeente 
Goirle als het gaat om de huisvesting van arbeidsmigranten? Dit lijkt namelijk niet (altijd) het geval te 
zijn (tot op heden). 2. Aan hoeveel projectaanvragen heeft de gemeente Goirle tot op heden 
meegewerkt? 3. Op welke locaties zijn in de dorpen Goirle en Riel arbeidsmigranten gevestigd? Om 
hoeveel personen gaat het per locatie? Voor hoe lang is de vestiging van arbeidsmigranten per 
locatie toegestaan? 4. Bestaat er in de gemeente Goirle behoefte aan het vestigen van 
arbeidsmigranten? 5. Hoeveel arbeidsmigranten moet de gemeente Goirle vestigen (voortvloeiend 
uit het regionale afsprakenkader)?  

1. Ook anderen dan werkgevers kunnen het initiatief nemen om een projectaanvraag in te 
dienen voor de huisvesting van arbeidsmigranten 

2. er is geen formele registratie van het aantal projectinitiatieven. Het college heeft besloten 
om vooruitlopend op het vaststellen van de Woonvisie besluitvorming over deze initiatieven 
aan te zullen houden. Initiatiefnemers worden hiervan op de hoogte gesteld. Dit kan 
betekenen dat er initiatiefnemers zijn die hun aanvraag nog niet hebben ingediend.  

3. In Riel zijn 70 tijdelijke huisvestingsplekken voor arbeidsmigranten  



4. 4/5. Op het niveau van de provincie Noord-Brabant is een inventarisatie uitgevoerd naar de 
behoefte aan arbeidsmigranten. Er zijn nog geen afspraken over taakstellingen per regio of 
per gemeente. Het huisvesten van arbeidsmigranten is wel bespreekpunt in de regio.  
De provincie brengt ook samen met de gemeenten de huisvestingsbehoefte van  
arbeidsmigranten in beeld. Hiervoor zal ook in de nieuwe bevolkings-en 
woningbehoefteprognose aandacht zijn.  

 
 
Schriftelijke vragen SP: mail 14 juni  
De volgende technische  vragen van de SP zijn voor 18 juni: 
 
Pagina 6 
1 Van de circa 3.000 huurwoningen zijn er ruim 2.400 van Leystromen zijn en ruim 500 van overige 
verhuurders. . Van de in totaal circa 3.000 huurwoningen hebben 2.450 woningen een huur onder de 
€ 720,- en ruim 550 een huur boven de € 720,- Waar zijn de overige 100 gebleven? 

 Betreft een afronding: Leystromen heeft meer woningen (ca 2.479) en de overige 
verhuurders 501. Totaal is dus 2.980 huurwoningen 

Pagina 10 
2. Waarom noemt u alleen koop bij CPO en geen huur, kan daar ook bij passen? 

 CPO projecten kunnen ook huurwoningen betreffen. De verzoeken die tot nu toe bij ons 
bekend zijn betreffen allemaal koopwoning-projecten.  

Pagina 18 
3. Er wordt gesproken over groen, kunt u specifieker wat u aan het openbaar groen gaat doen? 

 We brengen de behoefte van bewoners om meer aandacht te besteden aan de kwaliteit en 
het onderhoud van het openbaar groen onder de aandacht van de afdeling beheer en 
onderhoud.  Bij het periodiek actualiseren van onderhouds- en beheerplannen wordt extra 
aandacht besteed aan deze signalen. 

4. De raad heeft 26 maart gezegd vooral een actief grond beleid te willen in bestaande projecten dit 
zien wij niet terug in de woonvisie, waarom? 

 Het college kiest niet voor het voeren van actieve grondpolitiek. Dit is volkshuisvestelijk niet 
nodig en door de potentiele risico's financieel niet verstandig. 

 
Schriftelijke vragen LRG: mail 11 juni 
Hier enkele vragen over de Woonvisie Gemeente Goirle 2019-2022  
Vraag 1:  
Bijlage 7 Woningmarktanalyse Goirle, 9. Kernen Riel en Goirle.  
Er staat dat 90% van alle inwoners woont in de kern Goirle en 10% in de kern Riel.  
Volgens de cijfers in tabel 1.8 woont 12% van alle inwoners in de kern Riel.  
Wat is de juiste informatie?  

 De 90% en 10% betreft afgeronde percentages. Niet afgerond gaat het inderdaad om 
88% en 12% 

Vraag 2:  
Als definitie voor CPO wordt gegeven:  
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap: het door bewoners gezamenlijk ontwikkelen van 
een woningbouwproject met ondersteuning door de gemeente.  
2a: Waaruit bestaat de ondersteuning van de gemeente?  

 Het gaat om procesondersteuning: begeleiding bij de voorbereiding en de 
vergunningaanvraag 

2b: Is een bouwcollectief van bewoners die geen ondersteuning krijgt van de gemeente geen 
CPO-initiatief binnen de Woonvisie?  

 Toch wel, maar overleg met de gemeente is altijd nodig bij de voorbereiding en de 
vergunningaanvraag 



Vraag 3:  
Er wordt enkele malen aangegeven dat de gemeente CPO-projecten stimuleert onder een 
aantal voorwaarden.  
3a: Waaruit bestaat het stimuleren van CPO-projecten door de gemeente? 

 procesondersteuning: begeleiding bij de voorbereiding en de vergunningaanvraag 

 CPO projecten kunnen voorrang krijgen bij de prioritering van locaties 
3b: Is het mogelijk om een CPO-project te realiseren als niet aan de genoemde voorwaarden 
wordt voldaan? 

 Dat wordt lastig omdat er teveel plannen zijn en er keuzes moeten worden gemaakt 
welke plannen prioriteit krijgen. Zijn er CPO-plannen die wel voldoen aan de 
voorwaarden, dan gaan die voor op CPO-plannen die niet aan de voorwaarden 
voldoen 

Vraag 4:  
De afspraak dat woningen in een CPO-project ook in de toekomst klein en goedkoop blijven 
levert een hogere prioriteit.  
Is dit ook van toepassing op CPO-projecten die niet met ondersteuning of stimulering van de 
gemeente worden gerealiseerd?  

 Ja, het doel is dat door de plannen woningen worden gerealiseerd waar behoefte aan 
bestaat 

Vraag 5:  
Er wordt aangegeven dat er beperkte ruimte in het bouwprogramma is voor CPO-initiatieven 
tot gemiddeld maximaal 5 woningen per jaar. 5a: Kan er onderbouwing worden gegeven 
over het aantal van 5 woningen per jaar? 

 Ja, we willen niet dat de realisatie van bestaande plannen in gevaar komt door teveel 
nieuwe ontwikkelingen 

5b: Hoe verhoudt dit aantal woningen zich tot de visie dat we aan CPO-projecten meer 
mogelijkheden willen bieden? 

 We verwachten dat er ruimte is voor 20 tot 25 woningen in CPO verband over een 
periode van 5 jaar. Die mogelijkheid willen we dan ook bieden. 
 

Vraag 6:  
Bouwen volgens BENG norm levert een hogere prioriteit.  
Volgens de visie in het bestuursakkoord moeten nieuwe woningen energieneutraal zijn.  
Indien er energieneutrale woningen worden gebouwd levert dit nog extra prioriteit boven op 
de BENG norm volgens de voorgestelde systematiek?  

 De prioriteringsmethodiek moet nog verder worden uitgewerkt. Niet ondenkbaar is, 
dat bij extra duurzaamheidsmaatregelen een hogere prioriteit wordt gegeven. 

Schriftelijke vraag PAG: mail 17 juni 

We hebben één technische vraag: Op pagina 9 staat de volgende tekst: Jongeren onder de 25 

jaar zijn meer dan gemiddeld verhuisgeneigd. Jongeren vragen voor 90% een grondgebonden 

woning en 10% wil een appartement. Ongeveer 20% wenst een huurwoning en 80% een 

koopwoning. Het indicatieve beeld van de o… 

 starters hebben nog geen zelfstandige woonruimte en willen voor 50% beginnen in 
een huurwoning en 50% wil/kan kopen 

 jongeren tot 25 jaar omvat de groep starters, maar is groter en betreft ook de groep 
huishoudens onder de 25 die al zelfstandig woont (veelal in een huurwoning/appartement) 
en vervolgens wil doorstromen. Met name deze laatste groep wil zich verbeteren en vanuit 
de huursituatie  naar de koop verhuizen. Vandaar een hoger percentage van 80% dat zoekt in 
de koop. Of dat lukt is natuurlijk de vraag. Denk aan de CPO initiatieven van jongeren en het 
gebruik van de starterslening.  



Schriftelijke vraag VVD:  16 juni 2019 

De VVD fractie verzoekt u schriftelijk antwoord te geven op onderstaande vragen m.b.t. 
rapport woonvisie 23-5-2019 
 
Pag. 13: arbeidsmigranten 
Bij de eisen staat niet vermeld dat toezicht en begeleiding nodig is. Moet hier niet staan dat 
dit geregeld moet zijn door de initiatiefnemer? 

 Dat klopt moet worden geregeld door de initiatiefnemer 
 
Pag 12 blijverslening 
Begrijpen wij goed dat bij het promoten van de blijverslening dat mensen die niet in 
aanmerking komen voor een woningaanpassing in het kader van de Wmo een beroep 
kunnen doen op de blijverslening? 

 Dat klopt 
 
Pag 14 woonwagenstandplaatsen 
Op pagina 15 geeft u aan dat u de behoefte aan woonwagenstandplaatsen in beeld brengt. 
Kunt u ons informeren over hoeveel personen er op de wachtlijst staan voor een 
woonwagenstandplaats en welke locaties u in gedachten heeft om de extra plaatsen te 
realiseren? 

 Ons is bekend dat er één aanvraag voor de huur van een woonwagen is ingediend bij 
Leystromen 

 We gaan eerst in regioverband de behoefte in beeld brengen, dan beleid opstellen en 
desgewenst locaties zoeken 

 
Pag. 21 Prioritering van woningbouwlocaties 
Bedoelt u met deze stelling dat wanneer er zich een CPO-project aandient dat voldoet aan 
de criteria dat deze in aanmerking kan komen voor de koop van een locatie? 

 Voorwaarde voor een CPO project is dat de initiatiefnemers al grondpositie hebben of 

aantoonbaar kunnen verwerven. CPO-projecten of projecten met een deel CPO 

scoren hoger bij de prioritering. 

Schriftelijke vragen D66 

D66 heeft kennisgenomen van het raadsvoorstel Woonvisie gemeente Goirle 2019 – 2022 en het 
daarbij horende Rapport Woonvisie gemeente Goirle 2019 – 2022 dd. 23-5-2019.  
 
D66 heeft hierover de volgende vragen: 
  
1. Op pagina 7 van het Rapport Woonvisie gemeente Goirle 2019 – 2022 staat dat de gemeente 

Goirle op 10 december prestatieafspraken heeft gemaakt met Leystromen voor de jaren 2019 - 
2022.  
a. Op basis waarvan zijn deze afspraken met Leystromen gemaakt? 

 Beleid: de vorige woonvisie 

 Meest recente woningmarktonzichten 

 Bod van Leystromen van 2018op de wonen opgaven  
b. Op welke manier gaat het college ervoor zorgen dat genoemde maatregelen uit het rapport 

die bedoeld zijn voor Leystromen, waaronder prestatieafspraken, worden gerealiseerd? 

 De volgende ronde prestatieafspraken start na de zomer. We verwachten een bod van 
Leystromen vóór 1 juli 2019 en toetsen dat aan ondermeer deze nieuwe woonvisie 

c. Zijn de prestatieafspraken een inspanningsverplichting of een resultaatverplichting? 



 Sommige afspraken zijn een resultaatverplichting: bijvoorbeeld aantallen nieuwbouw 

 Andere afspraken een inspanningsverplichting: bijvoorbeeld afspraak om de 
woonruimteverdeling te evalueren 

 
2. Op basis waarvan constateert het college dat er geen sprake is van onevenredige schaarste op 

de sociale huurwoningenmarkt? 

 De zoektijden naar een woning zijn beperkt ca 8 maanden . ie een specifieke woning 
zoekt kan wel langer moeten wachten. Wie snel een woning wil dat kan dus binnen 8 
maanden  

 
Op 14 juni 2019 verscheen in het Brabants Dagblad een artikel waarin is aangegeven dat regio Tilburg 
in 2030 te kampen krijgt met een flink woningtekort. Voor de regio Tilburg zijn er naar verwachting in 
2030 7.031 woningen te weinig.  
In het Rapport Woonvisie gemeente Goirle 2019 – 2022 staat op pagina 8 dat er in regioverband bij 
de afgesproken woningaantallen rekening gehouden wordt met de inloop van een woningtekort.  
 
3. Heeft de bedoelde inloop van een woningtekort betrekking op de genoemde aantallen uit het 

artikel? Zo nee, waarop dan wel? 

 De bron van deze cijfers is ons niet bekend. De woningbehoefte wordt berekend door 
de provincie en houdt rekening met eventuele tekorten 

4. Wordt deze inloop van een woningtekort binnen Goirle gerealiseerd met de woningaantallen die 
voor gemeente Goirle gelden (ca. 100 woningen per jaar in de periode 2018 – 2028)? Of is er 
dan meer nodig? 

 Met deze aantallen is rekening gehouden met het inlopen van een eventueel tekort 
 
Op pagina 17 noemt het college een aantal maatregelen m.b.t. doelstelling 7. Er is sprake van 
jaarlijkse prestatieafspraken met Leystromen t.a.v. de bestaande voorraad (2e bullit). 
 
5. Zie vraag 1. Wanneer maakt gemeente Goirle prestatieafspraken met Leystromen? Is er ruimte 

om tussentijds bij te sturen? 

 Zie antwoord op vraag 1 

 Actuele ontwikkelingen en inzichten worden uiteraard in het afspraken traject 
meegenomen. 

 
 


