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Voorstel 
De Woonvisie 2016-2020: Halderberge, hét groene hart van de regio West-Brabant vast te 
stellen en het college opdracht te geven voor de uitvoering van de agenda. Daarnaast is het 
voorstel om gedurende de looptijd van de Woonvisie jaarlijks € 5.000,- beschikbaar te stellen 
voor het uitvoeren van de agenda. 
 
 
Samenvatting 
Met de Woonvisie 2016-2020 wordt het woonbeleid voor de komende 5 jaar bepaald. Daarbij 
ligt het accent op 4 zogenaamde woonwaarden: deze lopen als een rode draad door de 
woonvisie; 

- Goed wonen voor iedereen in een groen, veelzijdig en landelijk woonmilieu 
- De vijf dorpen met unieke kernkwaliteiten 
- Duurzame ontwikkeling in bouwen en wonen 
- Ruimte voor initiatief en samenwerking 

 
In deze woonvisie zijn per onderwerp doelen en ambities opgenomen en is hieraan een 
agenda gekoppeld. 
 
Met deze Woonvisie wordt een bijdrage geleverd aan Halderberge als een unieke, 
veelzijdige en bruisende gemeente om in te wonen!  Hét groene hart van de  regio West-
Brabant! 
 
 

 
Inleiding 
In het Coalitieakkoord 2014 – 2018 Verantwoordelijkheid en Vertrouwen! Is het college 
opgedragen om de Woonvisie te actualiseren. Met dit raadsvoorstel wordt hier invulling aan 
gegeven. 
 
De vorige woonvisie dateert uit 2010 en kent een looptijd van 5 jaar. Niet alleen het aflopen 
van deze woonvisie maakt dat het tijd is voor een geheel nieuwe woonvisie, er is de 
afgelopen periode ook veel veranderd op het gebied van wonen, zowel op de koop als 
huurmarkt. De Nederlandse woningmarkt kende een diepe crisis; de nieuwbouwproductie 
stagneerde en er kwam een einde aan de steeds maar stijgende verkoopprijzen, de verkoop 
van woningen stokte. Veel veranderingen op de woningmarkt waren het gevolg. Inmiddels is 
de situatie op de woningmarkt weer aan het verbeteren; de verkoop van woningen trekt 
bijvoorbeeld weer aan.  
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In 2014-2015 zijn ook de Woningwet en Huisvestingswet in werking getreden. In de 
woningwet is vastgelegd dat woningcorporaties geen bijdrage aan het woonbeleid hoeven te 
leveren als de gemeente niet beschikt over actueel vastgesteld woonbeleid. Daarnaast 
verandert door de woningwet het speelveld van de corporaties en de rol van de huurders.  
 
De samenleving verandert momenteel van een verzorgingsstaat in een 
participatiemaatschappij en de gemeente krijgt daarbinnen een andere rol en taakopvatting. 
Van een sterk sturende overheid verschuift de nadruk naar een overheid die mogelijk maakt.  
Daar hoort ook de opgave bij om efficiënt met beperkte middelen om te gaan. Ruimtelijke 
ontwikkelingen worden kleinschaliger en meer vanuit markt en maatschappij vormgegeven. 
Daarnaast is er juist een schaalvergroting te herkennen in de regionale afstemming en 
samenwerking op het gebied van wonen met de omliggende gemeenten en binnen de regio.   
 
Kortom, veel redenen om gezamenlijk met diverse partners een nieuwe visie en agenda voor 
de woningmarkt voor de komende 5 jaar te bepalen!  
 
Effecten 
Met de nieuwe woonvisie wordt het woonbeleid voor de komende 5 jaar bepaald. Daarbij ligt 
het accent op 4 zogenaamde woonwaarden: deze lopen als een rode draad door de 
woonvisie; 

- Goed wonen voor iedereen in een groen, veelzijdig en landelijk woonmilieu 
- De vijf dorpen met unieke kernkwaliteiten 
- Duurzame ontwikkeling in bouwen en wonen 
- Ruimte voor initiatief en samenwerking 

 
De woonvisie is compact en compleet en stelt kaders voor onder meer het maken van 
(regionale) prestatieafspraken met Woonkwartier en de gemeente Moerdijk. Hiermee is 
inmiddels gestart en vaststelling hiervan staat gepland voor medio 2017. De vaststelling van 
de prestatieafspraken betreft een uitvoering van de woonvisie en is daarmee voorbehouden 
aan het college. De gemeenteraad wordt begin 2017 over het proces en de inhoud van deze 
regionale prestatieafspraken geïnformeerd en krijgt gelijktijdig de gelegenheid 
aandachtspunten, ambities en prioriteiten aan het college mee te geven.  
 
In de woonvisie worden grote lijnen weergegeven, een visie op ontwikkelingen en opgaven 
die we zien en doelen die we nastreven. De opzet laat ruimte over voor nadere uitwerking 
samen met partners. 
 
Overwegingen 
Bestuurlijke visie 
De provincie heeft aan alle Brabantse gemeenten in het kader van ‘Veerkrachtig bestuur’ 
gevraagd na te denken over haar toekomstvisie. De gemeenteraad van Halderberge heeft 
deze toekomstvisie met daarin visie, missie, maatschappelijke opgaven en de vertaling naar 
de bestuurlijke inrichting en koers (rollen, ontwikkelscenario en samenwerking) op 13 oktober 
2016 vastgesteld. De komende periode wordt gebruikt om de rol van de gemeente 
Halderberge verder vorm te geven. Het voorstel impliceert een nadere invulling van het 
scenario ‘proeftuingemeente’. Regionalisering, versterking van de samenwerking en 
zelfsturing hebben hierin een plek. Deze woonvisie is één van de thematische uitwerkingen 
van de bestuurlijke visie. De woonvisie kijkt nadrukkelijk naar de uitwerking van het wonen 
volgens dit proeftuinscenario.  
 
De woonvisie kent bovendien veel raakvlakken met andere beleidsvelden waaronder 
economie en bedrijvigheid, toerisme en recreatie, leefbaarheid, verkeer en vervoer, 
voorzieningen en het sociale domein (waaronder zorg en onderwijs). De visie is hiermee 
afgestemd maar betreft echter primair het wonen in Halderberge. In de woonvisie maken we 
verder duidelijk dat, daar waar het kan in nadrukkelijke samenwerking met markpartijen 
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activiteiten worden opgepakt en daar waar noodzakelijk, Halderberge expliciet de sturende 
rol op zich neemt. De woonvisie geeft tevens de kaders voor een nog op te stellen 
omgevingsvisie. 
 
Halderberge als woongemeente 
Halderberge vormt een aantrekkelijke woningmarkt die variatie kent en waarbinnen 
doorstroming mogelijk is. Goed wonen voor iedereen (woonwaarde) betekent onder andere 
dat inwoners invloed op hun woning en woonomgeving willen en moeten kunnen uitoefenen. 
Steeds vaker ontstaan er vanuit de samenleving mooie initiatieven die het wonen in wijken 
en buurten versterken.  Wijkverenigingen, inwoners, adviesraden en vrijwilligers dragen 
dagelijks bij aan het leefbaar houden van hun buurt of wijk en zijn mede bepalend voor de 
sociale draagkracht en vitaliteit van de samenleving. Een evenwichtige bevolkingsopbouw is 
daarbij voor de nabije toekomst belangrijk evenals differentiatie in inkomens en 
huishoudenssamenstelling. De demografische ontwikkelingen zijn van grote invloed op de 
woningmarkt. Het inwoneraantal neemt op basis van bevolkingsprognoses af 
(bevolkingskrimp). Gezien de komende vergrijzing van de bevolking hechten we nadrukkelijk 
belang aan de huisvesting van starters en jonge huishoudens en hebben we oog voor de 
inkomensontwikkeling in de gemeente.  
 
Doelen en ambities  

 Halderberge is het “groene hart” van West-Brabant en daar zijn we trots op! 
Gezamenlijk met partners op het gebied van wonen realiseren we de doelen en 
ambities van deze woonvisie.  

 De bevolkingsprognose waarin een afname van het aantal inwoners wordt verwacht 
(krimp), kunnen we beïnvloeden! De gestelde doelen en ambities in deze woonvisie 
dragen hier aan bij.  

 Het bijdragen aan een evenwichtige bevolkingsopbouw en een vitale en 
draagkrachtige samenleving door het bieden van gevarieerde woonmilieus en brede 
keuzemogelijkheden aan woningzoekenden c.q. aan de verschillende doelgroepen in 
deze woonvisie. Ambities en doelstellingen op andere beleidsvelden zijn ook hier van 
invloed en zijn bepalend voor het behouden en versterken van een aantrekkelijk 
woonmilieu binnen Halderberge. 

 
Demografische ontwikkeling 
Uitgangspunt voor de te verwachte demografische ontwikkeling is de provinciale bevolkings- 
en woningbehoefteprognose. Deze prognose is gebaseerd op demografische gegevens en 
ontwikkelingen. De woonvisie steekt zoals genoemd in op een positieve beïnvloeding van de 
provinciale prognose door in te zetten op de realisatie van nieuwbouw en de kwaliteit van de 
woningvoorraad én op een evenwichtige bevolkingsopbouw. De provincie Noord-Brabant 
verwacht in het voorjaar van 2017 een nieuwe prognose uit te brengen, hierover zult u 
worden geïnformeerd. 
 
Deze prognose vormt ook de kwantitatieve richtlijn voor het gemeentelijk 
woningbouwprogramma. Het huidige woningbouwprogramma 2015-2025 is gericht op de 
ambitie om ruim 700 woningen te realiseren. Het woningbouwprogramma is dynamisch en 
flexibel van opzet en wordt daarom niet integraal opgenomen in deze woonvisie maar vormt 
wel een bijlage. Nadat de provincie de nieuwe prognose heeft vastgesteld zal ook het 
woningbouwprogramma geactualiseerd en opnieuw aan u voorgelegd worden. 
 
Rekenkameronderzoek 
Gelijktijdig met dit voorstel wordt ook een voorstel voor het rekenkameronderzoek met 
betrekking tot langer zelfstandig thuis wonen aan u voorgelegd. In dit voorstel staat de 
reactie op de aanbevelingen en staat opgenomen welke onderdelen naar aanleiding van dit 
onderzoek in de woonvisie zijn aangepast. 
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Risico's 
De woonvisie is opgesteld vanuit de gedachten dat er meer afstemming en samenwerking 
plaats vindt met lokale en regionale partners. Om de ambities en doelstellingen uit de 
woonvisie te realiseren zal deze afstemming en samenwerking de komende periode verder 
vorm gegeven gaan worden. Daar waar nodig neemt de gemeente daarin expliciet de 
sturende rol op zich.  
 
Middelen 
Financiële middelen 
In de begroting is geen budget opgenomen voor de uitvoering van de woonvisie. Voorgesteld 
wordt om €5.000,- per jaar gedurende de looptijd van de Woonvisie op te nemen voor de 
uitvoering van de Woonvisie en dit bedrag op te nemen in de zomernota. 
 
Administratieve druk 
Zie paragraaf middelen 
 
Uitvoering / verdere procedure 
In de woonvisie is de jaarplanning 2017 als bijlage toegevoegd, hierin staan de actiepunten 
opgenomen. Jaarlijks zal de gemeenteraad in het vierde kwartaal geïnformeerd worden over 
de jaarplanning voor het komende jaar. De jaarlijkse monitoring/evaluatie van de in de 
woonvisie opgenomen doelen en ambities en concreet de voortgang van de woonagenda 
wordt in het tweede kwartaal aan de gemeenteraad ter informatie voorgelegd.  
 
Overleg gevoerd met/ burgerparticipatie 
In het proces in aanloop naar de woonvisie is veel overleg gevoerd met diverse partijen 
zoals: 

- Woonkwartier 
- Zorgpartijen 
- Makelaars 
- Ontwikkelaars 
- Belangenbehartigers/platform wonen met zorg 
- Huurdersbelangenvereniging 

 
De concept-woonvisie is toegestuurd naar alle betrokken partijen, regiogemeenten en uw 
gemeenteraad. De trede van de participatieladder is informeren, raadplegen en adviseren. Er 
zijn inspraakreacties ontvangen van; Woonkwartier, het platform wonen met zorg (betreft een 
gezamenlijke reactie van de Wmo raad, seniorenraad en Gehandicaptenplatform)  en van de 
politieke partijen CDA, VVD, Lokaal Halderberge en Progressief Halderberge. De 
inspraakreacties liggen voor u ter inzage. Woonkwartier en het platform wonen met zorg zijn 
separaat door het college geïnformeerd over hun inspraakreactie. Ook deze reactie ligt voor 
u ter inzage.  
 
Communicatie 
Alle partijen die bij de totstandkoming van de woonvisie betrokken zijn, worden geïnformeerd 
over het genomen besluit. 
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Voorstel 
Wij stellen u voor: 

1. De Woonvisie 2016-2020: Halderberge, hét groene hart van de regio West-Brabant 
vast te stellen 

2. Het college opdracht te geven voor de uitvoering van de agenda behorende bij de 
Woonvisie 2016-2020 

3. In de zomernota 2017 gedurende de looptijd van de Woonvisie jaarlijks € 5.000,- 
beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van de agenda  

 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge. 

Bijlage: Woonvisie 2016-2020: Halderberge, hét groene hart van de regio 
West-Brabant 

Ter inzage: Inspraakreacties diverse partijen en reactie college op de 
inspraakreacties van Woonkwartier en het platform wonen met zorg  
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RAADSBESLUIT 
 
De raad van de gemeente Halderberge; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2016;  
 
gelet op 
de Woningwet 2015 
 

B E S L U I T : 
 

1. De Woonvisie 2016-2020: Halderberge, hét groene hart van de regio West-Brabant vast 
te stellen 
2. Het college opdracht te geven voor de uitvoering van de agenda behorende bij de 
Woonvisie 2016-2020 
3. In de zomernota 2017 gedurende de looptijd van de Woonvisie jaarlijks € 5.000,- 
beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van de agenda 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad 
van de gemeente Halderberge d.d. 15 december 2016,  
 
de griffier, de voorzitter, 
 
 
 
A. Koenen drs. J. Vonk-Vedder 


