
GEMEENTE ffiM 
ETTEN-LEUR 

De raad van de gemeente Etten-Leur; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 juli 2018; 

gelet op de artikelen 147 en 149 Gemeentewet en de artikelen 1.1.1 en 3.1.2 van het Besluit 
Ruimtelijke Ordening vormen de wettelijke basis voor de verordening; 

gezien het amendement zoals ingebracht door de fracties van GroenLinks, D66 Ons Etten-Leur, APB 
en PvdA met overneming van de daarin vermelde motieven; 

besluit: 

de notitie en de Verordening doelgroepen sociale woningbouw en middeldure huur gemeente Etten-
Leur vast te stellen. 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering 
van 12 november 2018 

De raad voornoemd, 

-://Dhr. W.C.M. Voeten 
	

Mw. M.W.M. de Vries 

/ raadsgriffier 	 raadsvoorzitter 



AMENDEMENT 

Voorstel nr. 14 

Onderwerp: Voorstel over de vaststelling van de 'Notitie en Verordening doelgroepen sociale 
woningbouw en middenhuur gemeente Et-ten-Leur' 

De raad van de gemeente Etten-Leur in vergadering bijeen d.d. 12 november 2018 

Ondergetekende stelt voor de volgende artikelen uit de "verordening doelgroepen sociale 
woningbouw en middeldure huur gemeente aten-Leur", te amenderen: 

artikel 3 lid 2, 
"Als doelgroep voor sociale koopwoningen en middeldure huurwoningen worden aangemerkt: 
huishoudens met een huishoudinkomen tot maximaal 1,5 keer de DA EB-norm die tevens, op het 
moment van de start van de nieuwbouw van de te betrekken huur- of koopwoning, al een sociale 
huurwoning in Etten-Leur huren en bewonen." 

te vervangen door: 
"Als doelgroep voor sociale koopwoningen worden aangemerkt: huishoudens met een 

huishoudinkomen tot maximaal 1,5 keer de DA EB-norm die tevens, op het moment van de start van de 
nieuwbouw van de te betrekken huur- of koopwoning, al een sociale huurwoning in Etten-Leur huren 
en bewonen.". 

Het toevoegen van een derde lid aan artikel 3, te weten: 
"Als doelgroep voor middeldure huurwoningen tot 850 euro (klasse 1) worden aangemerkt: 
huishoudens met een huishoudinkomen tot maximaal 1,5 keer de DA EB-norm die tevens, op het 
moment van de start van de nieuwbouw van de te betrekken huur- of koopwoning, al een sociale 
huurwoning in Etten-Leur huren en bewonen.". 

Het toevoegen van een vierde lid aan artikel 3, te weten: 
"Als doelgroep voor middeldure huurwoningen vanaf 850 euro tot maximaal 1000 euro (klasse 2), 
worden aangemerkt huishoudens die op het moment van de start van de nieuwbouw van de te 
betrekken huurwoning al een sociale huurwoning in Etten-Leur huren en bewonen "Als doelgroep 
voor middeldure huurwoningen vanaf 850 euro tot maximaal 1000 euro (klasse 2), worden 
aangemerkt huishoudens die op het moment van de start van de nieuwbouw van de te betrekken 
huurwoning al een sociale huurwoning in Etten-Leur huren en bewonen en/of huishoudens met een 
aantoonbare lokale sociale en/of economische binding die als actief woningzoekende staan 
ingeschreven bij Klikvoorwonen." 



Artikel 4 lid 1, 
"De aanvangshuurprijs voor middeldure huurwoningen bedraagt tenminste het bedrag bedoeld in 
artikel 13, eerste lid, onder a, van de Wet op de huurtoeslag en ten hoogste € 1.000,=.", 

te vervangen door: 
"De aanvangshuurprijs voor middeldure huurwoningen bedraagt tenminste het 
bedrag bedoeld in artike113, eerste lid, onder a, van de Wet op de huurtoeslag en ten hoogste €850,= 
voor middeldure huurwoningen klasse 1 en ten hoogste € 1.000,= voor middeldure huurwoningen 
klasse 2.". 

In artikel 4 lid 2 uit, de passage: 
"aanvangshuur" 
te vervangen door: 
"aan va ngshu ren" 

In artikel 4 lid 3, de passage: 
"aanvangshuur" 
te vervangen door: 
"aanvangshuren" 

In artikel 4 lid 5, de passage: 
"huurprijs" 
te vervangen door: 
"huurprijzen" 

Artikel 5 lid 1, 
"Sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen dienen gedurende een termijn van tenminste 20 
jaar na de eerste ingebruikname voor de doelgroep beschikbaar blijven." 

te vervangen door: 
"Sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen, zowel klasse 1, als klasse 2, dienen gedurende 
een termijn van tenminste 20 jaar na de eerste ingebruikname voor de doelgroep beschikbaar blijven." 

Ondergetekende stelt de volgende amendementen voor, betrekkende "Notitie 
doelgroepenverordening versie 27 juni 2018", 

Op pagina 3, de passage: 
"Beleidsmatige conclusie/aanbeveling 
De komende 4-5 jaar zal tenminste 15% van het programma in de vorm van middeldure huur 
gerealiseerd moeten worden. Er is mede daarom in het programma getalsmatig een ondergrens van 
125 middeldure huurwoningen opgenomen. Inzet is om het aandeel middeldure huur via 
nieuwbouw nog te vergroten." 

te vervangen door: 
"Beleidsmatige conclusie/aanbeveling 
De komende 4-5 jaar zal tenminste 15% van het aantal te bouwen woningen in het raadsprogramma 
in de vorm van middeldure huur gerealiseerd moeten worden. Er is mede daarom in het programma 
getalsmatig een ondergrens van 125 middeldure huurwoningen opgenomen, waarvan ten minste 50  



middeldure huurwoningen klasse 1. Inzet is om het aandeel middeldure huur klasse 1 en 2 via 
nieuwbouw nog te vergroten." 

Op pagina 3, de passage: 
"Specifieke voorwaarden voor het realiseren van middeldure huur in Etten-Leur: 
1. Toewijzing aan doorstromers uit de sociale sector met een inkomen tot maximaal circa €55.000 
2. Maximale huur van € 1.000 per maand, gemiddeld per plan €850 per maand" 

te vervangen door: 
"Specifieke voorwaarden voor het realiseren van middeldure huur in Etten-Leur: 
1. Toewijzing aan doorstromers uit de sociale sector met een inkomen tot maximaal circa € 55.000 
2. Maximale huur van € 850 per maand voor klasse 1 en € 1.000 per maand voor klasse 2". 

Op pagina 3, de passage: 
"Ad 1) Toewijzing aan doorstromers uit de sociale sector 
Om de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren, dienen klasse 1-woningen primair te worden 
toegewezen aan huishoudens die een sociale huurwoning achter laten. Om geen dure scheefheid te 
creëren, geldt dit nadrukkelijk voor doorstromers uit een sociale huurwoning met een inkomen tot 
maximaal € 36.798 (prijspeil 2018). Ook in aanmerking komen de huishoudens met een inkomen tot 
maximaal €41.046 (prijspeil 2018). Zijn er te weinig huishoudens uit deze inkomensgroepen dan 
komen de huishoudens met een (hoger) inkomen tot maximaal circa €55.000 in aanmerking." 

Te vervangen door: 
"Ad 1) Toewijzing aan doorstromers uit de sociale sector 
Om de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren, dienen Klasse 1-woningen primair te 
worden toegewezen aan huishoudens die een sociale huurwoning achter laten. Om geen dure 
scheefheid te creëren, geldt dit nadrukkelijk voor doorstromers uit een sociale huurwoning met een 
inkomen tot maximaal €36.798 (prijspeil 2018). Ook in aanmerking komen de huishoudens met een 
inkomen tot maximaal C41.046 (prijspeil 2018). Zijn er te weinig huishoudens uit deze 
inkomensgroepen dan komen de huishoudens met een (hoger) inkomen tot maximaal circa C55.000 
in aanmerking. Mochten er te weinig huishoudens met een inkomen tot maximaal C55.000 zijn die 
uit een sociale huurwoning in Etten-Leur komen, dan komen huishoudens met een aantoonbare 
lokale sociale en/of economische binding (onder andere uit oogpunt van werkgelegenheid) die als 
actief woningzoekende staan ingeschreven bij Klikvoorwonen in aanmerking voor klasse 1-
woningen. Voor klasse 2-woningen geldt dat huishoudens in aanmerking komen met een 
aantoonbare lokale sociale en/of economische binding die als actief woningzoekende staan 
ingeschreven bij KlikvoonNonen. Bij beide klassen bestaat de mogelijkheid om eventueel aan te 
vullen met andere woningzoekenden." 

Op pagina 4, de passage: 
"Ad 2) Maximale aanvangshuur 
Een voorwaarde voor nieuwe middeldure huurwoningen is een maximale kale aanvangshuur van 
€1.000 per maand en bij voorkeur per project een gemiddelde kale aanvangshuur van €850. 
Daarmee wordt het voor verschillende groepen middeninkomens mogelijk een beroep op deze 
woningen te doen." 



te vervangen door: 
"Ad 2) Maximale aanvangshuur 
Een voorwaarde voor nieuwe middeldure huurwoningen is een maximale kale aanvangshuur van 
€850 per maand voor klasse 1 en €1.000 per maand voor klasse 2. Daarmee wordt het voor 
verschillende groepen middeninkomens mogelijk een beroep op deze woningen te doen." 

op pagina 9, de passage: 
"Ondergrens (huurprijs €711 per maand): grondgebonden minimaal 85m2, appartement minimaal 50 

te vervangen door: 
"Ondergrens (huurprijs klasse 1, vanaf €711 per maand): grondgebonden minimaal 85m2, 
appartement minimaal 70 m2." 

Op pagina 9, de passage: 
"Bovengrens (huurprijs maximaal € 1.000 per maand): grondgebonden minimaal 140m2 
appartement minimaal 100m2." 

te vervangen door: 
"Ondergrens (huurprijs klasse 2, vanaf €850 per maand): grondgebonden minimaal 110 m2, 
appartement minimaal 90 m2." 

Toelichting: Voorstel is om twee klassen middeldure huur op te nemen in de verordening in plaats van 
één. Te weten: 

- Klasse 1 met een maximale aanvangshuur van 850 euro en een inkomensdoelgroep van X tot 
maximaal 1,5x DAEB (36.000 euro tot 55.000 euro, gelijk aan huidig voorstel). 

- Klasse 2 met een maximale aanvangshuur van 1000 euro, zonder inkomensdoelgroep (wat 
iemand kan betalen is afhankelijk van vele factoren, we willen niemand beperken om een 
klasse 2 woning te huren, vandaar de keuze om hier geen inkomensgroep aan te verbinden). 

Reden hiervoor is dat de raad zo meer grip heeft op het aantal woningen dat gebouwd gaat worden 
per woningklasse, oftewel; we kunnen als raad met dit amendement de opdracht aan het college 
meegeven "bouw minimaal X aantal woningen tot 850 euro" en "tot 1000 euro". Met name klasse 1 is 
o.i. aantrekkelijker en betaalbaar om in door te stromen vanuit een sociale huurwoning, het 
onderliggende doel van de verordening. 

Om deze woningklassen (extra) interessant te maken voor doorstromers, hebben we gekozen om ook 
de notitie te amenderen. Hierin stellen we voor de minimale woonoppervlakten aan te passen. Het 
gemiddelde oppervlakte van een appartement in de sociale sector is zo'n 55m2. Door als minimum 
oppervlakte 70 m2 op te nemen bij middelhuur appartementen creëer je aantrekkingskracht om door 
te stromen en 'borg' je dat middeldure huurwoningen een bepaalde minimumgrootte hebben. 

Om niemand buiten te sluiten, bijvoorbeeld kinderen van Etten-Leurse huurders/kopers, scheidende 
partners en andere woningzoekende die binding hebben met Etten-Leur is ervoor gekozen om klasse  
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2-woningen ook voor hen beschikbaar te stellen. Klasse 1-woningen blijven primair voor sociale 
doorstromers, maar als blijkt dat er onder deze doelgroep te weinig huishoudens zijn die 
willen/kunnen doorstromen, dan kunnen ook deze woningen beschikbaar worden gesteld aan 
woningzoekenden met een sociale en/of economische binding met Etten-Leur. Zo blijft de sociale 
doorstroming geborgd en zijn er voor mensen met een band en woonwens in Etten-Leur beter 
passendere woningen. 

Als laatste aanpassing stellen we voor om minimaal 50 huurwoningen van klasse 1 te realiseren. Het 
huidige voorstel stelt een ondergrens van 125 middeldure huurwoningen tot 1000 euro te realiseren. 
Wij stellen voor dit getal te splitsen in minimaal 50 klasse 1 en minimaal 75 klasse 2, zo 'borgen' we 
ook het minimaal aantal te bouwen woningen per klasse. 

Ondertekening en naam: 

Namens fractie GroenLinks Etten-Leur, 
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ZOGEMEENTE 

ETTEN-LEUR 

Verordening doelgroepen sociale woningbouw en middeldure huur gemeente Etten-Leur 

De raad van de gemeente Etten-Leur; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 juli 2018; 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; artikelen 1.1.1 en 3.1.2 van Besluit ruimtelijke 
ordening 

besluit: 

vast te stellen de Verordening sociale woningbouw en middeldure huur gemeente Etten-Leur 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

Deze verordening verstaat onder: 

a. DAEB-norm: de inkomensgrens als bedoeld in artikel 48, eerste lid, van de Woningwet. 

b. Huishouden: alleenstaande dan wel twee personen met of zonder kinderen, die een 
gemeenschappelijke huishouding voeren of wensen te voeren. 

c. Huishoudinkomen: het inkomen dat op grond van artikel 1 Woningwet als huishoudinkomen 
wordt aangemerkt voor een peiljaar. 

d. Middeldure huurwoning: huurwoning als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, onder j van het 
Besluit ruimtelijke ordening. 

e. Peiljaar: het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van de start van de bouw van de 
betreffende sociale huur- of koopwoning. 

f. Sociale huurwoning: huurwoning als bedoeld in artikel 1.1.1., eerste lid, onder d van het 
Besluit ruimtelijke ordening. 

g. Sociale koopwoning: koopwoning als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, onder e van het 
Besluit ruimtelijke ordening. 

Artikel 2 Doel verordening 

De raad van Etten-Leur geeft in deze verordening uitvoering aan het gestelde in artikel 1.1.1, 
eerst lid, onder d en e van het Besluit ruimtelijke ordening. Met deze verordening regelt de 
raad het kader om via bestemmingsplannen sociale en middeldure huur- en koopwoningen te 
kunnen realiseren. Daarnaast biedt de verordening een titel om bestuursrechtelijk handhavend 
op te treden, bijvoorbeeld als het gaat om illegale woningonttrekkingen of als er een te hoge 
huurprijs wordt gevraagd (binnen de in deze verordening bepaalde instandhoudingstermijn). 

Artikel 3 Doelgroepen 

1. 	Als doelgroep voor sociale huurwoningen worden aangemerkt: huishoudens met een 
huishoudinkomen tot maximaal de DAEB-norm. 



2. Als doelgroep voor sociale koopwoningen worden aangemerkt: huishoudens met een 
huishoudinkomen tot maximaal 1,5 keer de DAEB-norm die tevens, op het moment van de 
start van de nieuwbouw van de te betrekken huur- of koopwoning, al een sociale huurwoning 
in Etten-Leur huren en bewonen. 

3. Als doelgroep voor middeldure huurwoningen tot 850 euro (klasse 1) worden aangemerkt: 
huishoudens met een huishoudinkomen tot maximaal 1,5 keer de DAEB-norm die tevens, op 
het moment van de start van de nieuwbouw van de te betrekken huur- of koopwoning, al een 
sociale huurwoning in Etten-Leur huren en bewonen. 

4. Als doelgroep voor middeldure huurwoningen vanaf 850 euro tot maximaal 1000 euro (klasse 
2), worden aangemerkt huishoudens die op het moment van de start van de nieuwbouw van 
de te betrekken huurwoning al een sociale huurwoning in Etten-Leur huren en bewonen "Als 
doelgroep voor middeldure huurwoningen vanaf 850 euro tot maximaal 1000 euro (klasse 2), 
worden aangemerkt huishoudens die op het moment van de start van de nieuwbouw van de 
te betrekken huurwoning al een sociale huurwoning in Etten-Leur huren en bewonen en/of 
huishoudens met een aantoonbare lokale sociale en/of economische binding die als actief 
woningzoekende staan ingeschreven bij Klikvoorwonen. 

Artikel 4 Huurprijsgrenzen 

1. De aanvangshuurprijs voor middeldure huurwoningen bedraagt tenminste het 
bedrag bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, van de Wet op de huurtoeslag en 
ten hoogste €850,= voor middeldure huurwoningen klasse 1 en ten hoogste C 
1.000,= voor middeldure huurwoningen klasse 2. 

2. De in het eerste lid bedoelde minimale aanvangshuren wordt jaarlijks per 1 
januari geïndexeerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, tweede lid van 
het Besluit huurprijzen woonruimte. 

3. De in het eerste lid bedoelde maximale aanvangshuren wordt jaarlijks per 1 januari 
geïndexeerd overeenkomstig de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek. 

4. De hoogte van de huurprijs van sociale huurwoningen dient gerekend vanaf de datum van 
eerste verhuur gedurende de instandhoudingstermijn zoals genoemd in artikel 4 onder het 
bedrag bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, van de Wet op de huurtoeslag te blijven. 

5. De hoogte van de huurprijzen van middeldure huurwoningen dient gerekend vanaf de 
datum van eerste verhuur gedurende de instandhoudingstermijn zoals genoemd in artikel 5, 
met toepassing van het tweede en derde lid, te blijven vallen binnen de bandbreedte 
genoemd in het eerste lid. 

Artikel 5 Instandhoudingstermijn 

1. Sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen zowel klasse 1, als klasse 2 dienen 
gedurende een termijn van tenminste 20 jaar na de eerste ingebruikname voor de 
doelgroep beschikbaar blijven. 

2. Sociale koopwoningen dienen gedurende een termijn van tenminste 10 jaar na de 
eerste ingebruikname voor de doelgroep beschikbaar te blijven. 



3. Het is verboden om een sociale huurwoning, een middeldure huurwoning en/of een 
sociale koopwoning eerder dan de betreffende instandhoudingstermijn aan de 
woningvoorraad te onttrekken. 

Artikel 6 Bijzondere bepalingen 

1. Het bevoegd gezag kan in gevallen waarin deze verordening niet of niet in redelijkheid 
voorziet van de verordening afwijken. Daarbij worden per geval de bijzondere 
omstandigheden afgewogen tegenover de belangen die met de uitvoering van deze 
verordening zijn gediend. 

2. Wanneer de strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het bevoegd 
gezag leidt of kan leiden tot een resultaat dat het doel van de verordening, het beleid en/of 
de onderliggende regelgeving voorbijschiet, dan kan ten nadele van belanghebbende(n) van 
de verordening worden afgeweken. 



Toelichting Verordening doelgroepen sociale woningbouw en middenhuur gemeente Ellen-Leur 

Inleiding 
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt gemeenten de mogelijkheid om in 
bestemmingsplannen te eisen dat een bepaald percentage sociale huur- en/of sociale 
koopwoningen gerealiseerd moet worden. Sinds 1 juli 2017 is het mogelijk om dit ook voor 
middeldure huurwoningen te regelen. 

Het gemeentelijk woonbeleid voorziet onder meer in sturing op aard en aantal van nieuw te bouwen 
sociale koop- en huurwoningen alsook middeldure huurwoningen. Via de Verordening doelgroepen 
sociale woningbouw en middenhuur gemeente Etten-Leur hebben we een wettelijk vereiste basis 
om het gemeentelijk woonbeleid over nieuw te bouwen sociale koop- en huurwoningen en 
middenhuur woningen toe te kunnen passen in nieuwe bestemmingsplannen en exploitatieplannen. 

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) heeft de rijksoverheid gedefinieerd wat wordt begrepen 
onder sociale huur- en koopwoningen en middeldure huurwoningen. De definiëring van de 
doelgroep voor deze woningen wordt in het Bro echter bij de gemeente gelegd. Dit betekent dat de 
gemeente een doelgroepenverordening moet hebben om kwalitatieve eisen te kunnen stellen in 
nieuwe bestemmingsplannen en exploitatieplannen. In de betreffende verordening definieert de 
gemeente de doelgroepen voor sociale huur- en koopwoningen en middeldure huurwoningen door 
middel van inkomensgrenzen. Daarnaast moet in deze verordening de instandhoudingtermijn voor 
deze woningen worden bepaald, binnen de in het Bro gestelde grenzen. 

Feitelijke informatie  
In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is de definitie van sociale huur- en koopwoningen en 
middeldure huurwoningen opgenomen en hoe lang deze woningen minimaal voor de doelgroep 
behouden moeten blijven. 
Voor de toepassing van deze verordening gelden de volgende uitgangspunten: 

Een sociale huurwoning is een woning met een aanvangshuurprijs onder de grens van de 
huurtoeslag. De instandhoudingtermijn is op advies van Alwel en de Huurders 
belangenvereniging minimaal 20 jaar. 

Een sociale koopwoning is een woning met een koopprijs van ten hoogste C 200.000. De 
instandhoudingtermijn is maximaal tien jaar. 

Een middeldure huurwoning betreft een huurwoning met een huurprijs boven de grens van de 
huurtoeslag (in 2018 is dit C 710,68) tot maximaal C 1.000. De instandhoudingtermijn is minimaal 
20 jaar. 

Voor de definiëring van de doelgroep wordt voor wat betreft de sociale huurwoningen aansluiting 
gezocht bij de Woningwet 2015. Voor sociale koopwoningen en middenhuur woningen geldt een 
bruto huishoudeninkomen van maximaal C 55.000,-. 



r. W.C.M. Voeten 

griffier voorzitter 

CE  I I =N-LEUR 
Artikel 7 Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt met toepassing van artikel 6, derde lid, van de Referendumverordening 
2006, in werking op de dag na die van de bekendmaking in het (digitaal) gemeenteblad. 

Artikel 8 Citeertitel 

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening doelgroepen sociale woningbouw en 
middenhuur gemeente Etten-Leur". 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering 12 november 2018 

De raad voornoemd, 



Notitie `Doelgroepenverordening sociale woningbouw en middeldure huur'. 

1. Inleiding 

Het college nam in maart 2018 besluiten over het woningbouwprogramma voor de periode 2018 en 

volgende jaren. Eén van de besluiten had betrekking op de bouw van middeldure huurwoningen. 

Realisatie van het huidige programma betekent dat de komende jaren een beperkt aantal 

middeldure huurwoningen wordt opgeleverd. En juist in die sector neemt de vraag snel toe. 

Uitgangspunt voor het programma is de gemeentelijke verwachting dat dergelijke woningen 

onderdeel gaan uitmaken van locaties zoals die van de GGZ , Withof/Couperuslaan en Spoorzone-

Juvenaat. Om te borgen dat de gewenste woningen worden gerealiseerd wordt het programma 

opgenomen in overeenkomsten en bestemmingsplannen. Ook wordt gekozen voor de 

'Doelgroepenverordening sociale woningbouw en middeldure huur'. 

2. Betekenis middeldure huur voor de woningmarkt van Etten-Leur 

Er is tot nu toe geen specifiek beleid middeldure huur voor de woningbouwopgaven van Etten-Leur 

geformuleerd. Er is echter voldoende aanleiding om dat nu alsnog te doen. 

2.1 	Omvang en beschikbaarheid middeldure huursector 

Precieze cijfers zijn er niet. Uitgaande van beschikbare marktonderzoeken en andere bronnen zoals 

het CBS/Waarstaatjegemeente is circa 7-8% van de bestaande voorraad 'particuliere huur'. 

Bekend is dat woningcorporatie Alwel actueel circa 100 van deze woningen verhuurt. Die woningen 

worden vanaf 2019 verkocht. Op basis van woningwaardering heeft Alwel een kleine 500 

huurwoningen die potentieel behoren tot de middeldure sector. Afgesproken is dat een deel van 

deze woningen naar het middeldure segment doorschuiven na versnelde nieuwbouw van 100 sociale 

huurwoningen tot en met 2021. De komende 2-3 jaar zijn deze woningen dus nog niet beschikbaar. 

Ook de jaren erna komen deze woningen 'druppelsgewijs' op de markt. 

Van beleggers die nu al middeldure huurwoningen hebben in Etten-Leur weten we niet of ze die 

woningen gaan verkopen. We houden daar wel rekening mee. Wat we wel weten is dat er nauwelijks 
leegstand respectievelijk een redelijke wachtlijst is voor middeldure huurwoningen. 

2.2 	Landelijk perspectief 

In het algemeen wordt de particuliere huurmarkt en dan met name het middeldure huursegment van 

710,68 tot ongeveer 1000 euro beschouwd als de smeerolie tussen de sociale huursector en de 

koopsector. Gedurende de afgelopen jaren is vaak geconstateerd dat de Nederlandse woningmarkt 

vastzit en de smeeroliefunctie van de particuliere huursector ontbreekt. Dit wordt bevestigd door 

diverse onderzoeken zoals het WoON, het rapport 'Kosten Koper' van de Tijdelijke Commissie 

Huizenprijzen en het onderzoek 'Tussen wal en schip' van RIGO. 

RIGO heeft de groep die tussen wal en schip valt en is aangewezen is op het middeldure 

huursegment becijferd op ruim 500.000 huishoudens. Een belangrijk deel daarvan (ca. 43%) huurt 

momenteel een woning in de gereguleerde sector. Daarnaast is er een groep van ca. 280.000 

huurders met een inkomen boven de inkomensgrens van de sociale doelgroep (EU-grens van 



C 40.000,=) die wel kunnen kopen, maar wil (blijven) huren. In andere Europese landen kan deze 

groep dikwijls terecht in de particuliere huursector, maar in Nederland schiet dit aanbod tekort. 

Landelijk gezien is er, volgens de Stec Groep, tot 2025 een tekort aan 60.000 tot 200.000 

middenhuurwoningen. 

Middeldure huur is al geruime tijd landelijk een belangrijk onderwerp. Begin 2018 verscheen het 

rapport 'Samen bouwen aan middenhuur'. In maart 2018 de kabinetsreactie daarop. In mei 2018 

verscheen de Nationale woonagenda 2018-2021. Voor concrete uitwerking van deze notitie 

relevante tekst over dit onderwerp is opgenomen in bijlage 1. 

2.3 	Lokaal/(sub)regionaal perspectief 

Lokaal en subregionaal onderzoek laten zien dat er in de bestaande situatie een specifieke vraag is 

naar middeldure huur. Een doorkijk naar de komende jaren, vertaald naar effectieve vraag 

nieuwbouw, versterkt dat perspectief nog eens. 

2.3.1 Rapport RIGO: doelgroepen en woonlasten april 2017 

De woningmarkt in Etten-Leur kent een gezonde spanning en er zijn geen enorme tekorten. Wel is er 

behoefte aan meer differentiatie. In de huidige voorraad domineert de middeldure grondgebonden 

koopwoning. Daarbij geldt dat: 

1. Mede door de vergrijzing er meer behoefte ontstaat aan appartementen, in zowel de huur-

als de koopsector; 

2. Er een tekort is aan goedkope koopwoningen, mede om de doorstroming vanuit de sociale 

huur te faciliteren. 

3. Er behoefte is aan meer doorstroommogelijkheden aan de bovenkant van de 

koopwoningmarkt (de duurdere segmenten). 

Beleidsmatige conclusie/aanbeveling 

Door beleid gericht op doorstroming, kan de druk op de sociale huursector worden ontlast. 

Middeldure huurwoningen zijn nadrukkelijk voor de (tijdelijke) secundaire doelgroep en de lagere 

middeninkomens nodig. De sociale huursector wordt voor hen (steeds) minder toegankelijk en er is 

weinig beschikbaar aanbod in de goedkope koopsector. 

2.3.2 Onderzoek Fakton: analyse BOEL-gemeenten november 2016 

Cijfers over de ontwikkeling vraag-aanbod bestaande voorraad laten duidelijk zien dat er behoefte is 

aan meer middeldure huur, zie figuur 1. 
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Figuur 1 

Dat geldt nog eens extra als het gaat om de effectieve vraag naar nieuwbouw, zie figuur 2. 

Effectieve vraag nieuwbouw, BOEL-regio 

Vraagdruk effectieve vraag nieuwbouw 
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Figuur 2 

Uitgangspunt voor de vraagdruk en -ontwikkeling zijn alle huurwoningen met een marktwaarde van 

C 200.000 en duurder. 

Beleidsmatige conclusie/aanbeveling 
De komende 4-5 jaar zal tenminste 15% van het aantal te bouwen woningen in het raadsprogramma 

in de vorm van middeldure huur gerealiseerd moeten worden. Er is mede daarom in het programma 

getalsmatig een ondergrens van 125 middeldure huurwoningen opgenomen, waarvan ten minste 50 

middeldure huurwoninhgen klasse 1. Inzet is om het aandeel middeldure huur klasse 1 en 2 via 

nieuwbouw nog te vergroten. 

Specifieke voorwaarden voor het realiseren van middeldure huur in Etten-Leur:  
1. Toewijzing aan doorstromers uit de sociale sector met een inkomen tot maximaal circa C 55.000 
2. Maximale huur van C 850 per maand voor klasse 1 en C 1.000 per maand voor klasse 2 

Ad 1) Toewijzing aan doorstromers uit de sociale sector 
Om de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren, dienen Klasse 1-woningen primair te worden 
toegewezen aan huishoudens die een sociale huurwoning achter laten. Om geen dure scheefheid te 
creëren, geldt dit nadrukkelijk voor doorstromers uit een sociale huurwoning met een inkomen tot 
maximaal C 36.798 (prijspeil 2018). Ook in aanmerking komen de huishoudens met een inkomen tot 
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maximaal C 41.046 (prijspeil 2018). Zijn er te weinig huishoudens uit deze inkomensgroepen dan 
komen de huishoudens met een (hoger) inkomen tot maximaal circa C 55.000 in aanmerking. 
Mochten er te weinig huishoudens met een inkomen tot maximaal C55.000 zijn die uit een sociale 
huurwoning in Etten-Leur komen, dan komen huishoudens met een aantoonbare lokale sociale en/of 
economische binding (onder andere uit oogpunt van werkgelegenheid) die als actief 
woningzoekende staan ingeschreven bij Klikvoorwonen in aanmerking voor klasse 1-woningen. Voor 
klasse 2-woningen geldt dat huishoudens in aanmerking komen met een aantoonbare lokale sociale 
en/of economische binding die als actief woningzoekende staan ingeschreven bij Klikvoorwonen. Bij 
beide klassen bestaat de mogelijkheid om eventueel aan te vullen met andere woningzoekenden. 

Ad 2) Maximale aanvangshuur 
Een voorwaarde voor nieuwe middeldure huurwoningen is een maximale kale aanvangshuur van 
C 850 per maand voor klasse 1 en € 1.000 per maand voor klasse 2. Daarmee wordt het voor 
verschillende groepen middeninkomens mogelijk een beroep op deze woningen te doen. 

3. Betekenis sociale woningbouw voor de woningmarkt van Etten-Leur 

Jaarlijkse rapportages van Klik voor wonen laten zien dat er een blijvende grote vraag is naar sociale 

huurwoningen in Etten-Leur. Het rapport van Fakton onderstreept dat nog eens, zie figuren 3 en 4 

hieronder. 

Vraagdruk bestaande voorraad 

Productsegrnent HUUR - Eengezins - tot 175 
HUUR - Eengezins - 175-225 

Figuur 3 

Effectieve vraag nieuwbouw, BOEL-regio 
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3.1 	Nieuwbouw komende iaren voorziet in circa 400 sociale huurwoningen 

Dat is een stevig aandeel in het totale progamma. Jaarlijks wordt beoordeeld of de nieuwbouw een 
positief effect heeft op de huisvesting van de primaire en secundaire doelgroepen en het aandeel 
starters en ouderen daarin. Resultaten hiervan en gezamenlijk onderzoek van RIGO wordt eveneens 
jaarlijks omgezet in actuele vraag naar sociale huurwoningen. 
Met als inzet om middeldure huur en sociale koop (zie hierna) nadrukkelijk in het programma op te 
nemen zijn de verwachtingen dat er meer doorstroming plaats vindt en (mede daardoor) 
slaagkansen van diverse doelgroepen verbeteren. Het is op voorhand niet uitgesloten dat de 
komende jaren nog meer sociale huur in het programma moet worden opgenomen. Monitoring van 
nieuwbouw en de effecten daarvan gebeurt samen met Alwel en de HBV. Met die partijen worden 
jaarlijks prestatieafspraken gemaakt. 

3.2 	Sociale koop voor verschillende groepen, vooral starters 

Het rapport van Fakton laat zien dat er een duidelijke vraag is naar sociale koopwoningen tot 
C 225.000. In d bestaande voorraad gaat het dan vooral om eengezinswoningen tot C 175.000 en 
appartementen tot C 225.000. Wat de nieuwbouw betreft zou in de prijsklasse tot C 175.000 grofweg 
13% van het programma in dit segment gerealiseerd moeten worden. Zie figuren 5 en 6. 
De afgelopen jaren was sprake van een groot aanbod in deze prijsklasse. Laatste cijfers van Funda 
laten zien dat het aanbod langzaam opdroogt. 

Vraagdruk bestaande voorraad Enen- 
Leur 
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HUUR - Eengezins - 175-225 
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Figuur 5 

Effectieve vraag nieuwbouw, BOEL-regio 
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Figuur 6 

Beleidsmatige conclusie/aanbeveling 

Beleidsmatig is van belang dat het programma sociale huur zeker wordt gerealiseerd. Mogelijk zelfs 

met een plus. Voor de sociale koop geldt dat het aanbod de komende jaren weer een lichte impuls 

verdient. Overigens ligt het accent bij zowel sociale huur als koop bij appartementen. Verwachting 

daarbij is dat dit leidt tot doorstroming onder bijvoorbeeld ouderen die een betaalbare 

eengezinswoning achter laten. 
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4. Doelgroepenverordening 

Een doelgroepenverordening wordt dus een 'extra borging' dat diverse programmatische opgaven de 

komende 4-5 jaar worden gerealiseerd. Meer nog dat er meerjarige zekerheid is dat sociale huur-, 

sociale koop- en middeldure huurwoningen voor de juiste doelgroepen beschikbaar zijn. 

4.1 	Relatie met bestemmingsplan  

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt gemeenten de mogelijkheid om in bestemmingsplannen te 

eisen dat een bepaald percentage sociale huur- en/of sociale koopwoningen gerealiseerd moet 

worden. Sinds 1 juli 2017 is het mogelijk om dit ook voor middeldure huurwoningen te regelen. 

De doelgroepenverordening vormt de wettelijke basis voor het doorvoeren van gemeentelijk 

woonbeleid in bestemmingsplannen. De doelgroepenverordening heeft alleen betrekking op 

nieuwbouw. 

Om de doelgroepenverordening toe te passen moet dit in het betreffende bestemmingsplan en de 

het bijbehorende exploitatieplan vastgelegd worden. 

4.2 	Wat regelt de verordening?  

De verordening is van toepassing op sociale huur-, sociale koop- en middeldure huurwoningen. 

Voor alle woningcategorieën wordt vastgelegd voor welke doelgroepen de te realiseren 

nieuwbouwwoningen bedoeld zijn. De doelgroepen worden mede bepaald aan de hand van 

inkomensgrenzen. Verder kan voor alle woningtypen worden bepaald welke prijsgrenzen en 

minimale oppervlakten (behorende bij prijsgrenzen) van toepassing zijn . Wezenlijk is hoe lang 

woningen beschikbaar moeten blijven voor de daarvoor aangewezen doelgroepen. 

De verordening regelt niet de toewijzing van woningen. Voor sociale huurwoningen loopt dat via het 

systeem Klik voor wonen. Voor middeldure huurwoningen en sociale koopwoningen is de 

verwachting dat toewijzing leidt tot doorstroming. Met beoogde bouwende partijen moeten daar 

nog praktische afspraken over worden gemaakt. Inclusief de verantwoording. 

4.2.1 Welke doelgroepen/inkomensgrenzen? 

Uitgangspunt voor Etten-Leur is primair wat er wettelijk is geregeld hierover. Concrete vindplaatsen 

zijn dan: 

- de Woningwet/het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting voor de sociale huur 

(doelgroepen en inkomensgrenzen) 

- het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor sociale koopwoningen. De laatste regelt overigens alleen 

het maximale bedrag koopprijs, geen doelgroep. 

- het Bro regelt ook voor de middeldure huur een ondergrens. Dus geen bovengrens en geen 

doelgroep. 

Middeldure huur 

Voor de middeldure huur is de doelgroep heel divers. Over het algemeen wordt de doelgroep 

gedefinieerd als behorende tot ̀ middeninkomens'. Onder te verdelen in lage middeninkomens vanaf 

grofweg C 36.000 tot circa €41.000. En hogere middeninkomens, boven de €41.000 tot circa 

C 55.000 afhankelijk van de huishoudensamenstelling. Platform 31 beschrijft in zijn advies 'Ruimte 
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voor lage middeninkomens' de verschillende huishoudens en wat ze zich aan huur kunnen 

veroorloven. Zie figuur 3. 
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Figuur 3 

Sociale koop  

De doelgroep kan grofweg worden verdeeld in starters en doorstromers. In het belang van de 

woningmarkt verdient het de voorkeur om via nieuwbouw van sociale koop de doorstroming uit de 

sociale huursector te bevorderen. Per saldo worden daarmee de kansen voor starters op een 

betaalbare sociale huurwoning vergroot. 

Uitgaande van de in het Bro opgenomen maximale kostprijs van C 200.000 voor een sociale 

koopwoning is zo'n woning volgens huidige hypotheekberekeningen bereikbaar voor huishoudens 

met een inkomen tot maximaal C 50.000. 

4.2.2 Prijs-kwaliteit 

Uitgangspunt is dat gewenste differentiatie in bestemmingsplannen en exploitatieplannen wordt 

vastgelegd, niet in de doelgroepenverordening. Mocht het nodig zijn dan kan de gemeenteraad nog 

beleidsregels hierover vaststellen. 

Indicatie verwachtingen gemeente 
In het algemeen verwachten we van bouwende partijen dat ze bereid zijn om met hun producten 

een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van wonen in Etten-Leur. Nieuwbouw woningen 

moeten vooral iets toevoegen aan het bestaande bezit. 

Sociale huur 

Hiervoor zijn de woningen die Aiwei nu (in De Streek) en de komende jaren realiseert referentie. Het 

accent voor de nieuwbouw ligt bij appartementen van 40 tot 70m2. Met een huurprijs in de range 

van maximaal C 417 tot en met circa C 711 per maand. 

Middeldure huur 

Referentie is daarvoor het onderzoek van de STEC groep van oktober 2017 onder beleggers. 

Grofweg levert dat het volgende beeld op: 
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Ondergrens (huurprijs klasse 1, vanaf C 711 per maand): 

grondgebonden minimaal 85m2, appartement minimaal 70 m2 

Ondergrens (huurprijs klasse 2, vanaf C 850 per maand): 

grondgebonden minimaal 110m2 , appartement minimaal 90m2 

Sociale koop  

Voorlopig uitgangspunt voor deze woningen is, uitgaande van een maximale prijs van C 200.000: 

- grondgebonden: minimaal 90m2 

- appartement: minimaal 75m2 

Het spreekt voor zich dat in overleg met bouwende partijen heldere afspraken worden gemaakt. 

4.2.3 Instandhoudingstermijn 

Nieuwbouw van sociale woningbouw en middeldure huurwoningen verrijkt het aanbod dat we 

hebben en bevordert daarmee de gewenste evenwichtige samenstelling van huishoudens in buurten 

en wijken. Met de kennis van nu kiezen we voor de volgende termijnen: 

Categorie Termijn 

Sociale huur Minimaal 20 jaar 

Middeldure huur Minimaal 20 jaar 

Sociale koop Maximaal 10 jaar 

Voor de sociale huur is advies gevraagd aan Alwel en de HBV. 

De minimale termijn voor de middeldure huur is 10 jaar, zie de nota van toelichting van het Koninklijk 

Besluit van 18 april 2017 'tot wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening'. Verwachting is dat deze 

woningen niet alleen nu zeker op langere termijn blijven voorzien in een groot deel van de vraag. Het 

is daarom verdedigbaar dat de minimale termijn in de verordening op 20 jaar wordt gesteld. 

Voor de sociale koop is aansluiting gezocht bij regelingen van jaren geleden waarin een anti-

speculatiebeding was opgenomen voor maximaal 10 jaar. het vooral de opgave om woningtypen aan 

te bieden waarbij het uitgangspunt is dat een huishouden er maximaal 5 jaar woont en daarna 

doorstroomt. Woningen die in een normale woningmarkt betaalbaar blijven voor het volgende 

(startende) huishouden. 



4.2.4 Handhaving 

Worden woningen in strijd met de termijn uit de verordening eerder aan de betreffende 

woningbouwcategorie onttrokken, dan wordt gehandeld in strijd met de gemeentelijke verordening, 

waartegen de gemeente bestuursrechtelijk kan handhaven. 

Indien een woning dreigt te worden verkocht/wordt verkocht (binnen de in de gemeentelijke 

verordening bepaalde instandhoudingstermijn) kan de gemeente een last onder dwangsom opleggen 

aan de verkoper. Controle vindt plaats via de WOZ-aanslag. Overigens me de kennis 'aan de 

voorkant' wie de betrokken belegger/verhuurder is. 

Indien een woning voor een te hoge huur wordt verhuurd kan de gemeente bijvoorbeeld een last 

onder dwangsom opleggen aan de verhuurder. Daarvoor is het dan van belang dat de nieuwe 

huurder contact opneemt met de gemeente. 

Het gaat hier dus om een door de gemeente opgelegde 'beperking'. Zodra bekend is waar woningen 

zoals bedoeld in de verordening worden gerealiseerd, registreert de gemeente deze beperking op 

grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen. Dit is een administratieve handeling. 



Bijlage 1: tekst uit landelijke documenten over middeldure huurwoningen 

A. Kabinetsreactie rapport 'Samen bouwen aan middenhuur' (maart 2018) 

Middenhuur op lokaal niveau 
Om mensen met een middeninkomen passende, betaalbare huisvesting te bieden is meer aanbod in 
het middensegment nodig. Middenhuurwoningen zijn betaalbare woningen in de vrije sector. Net  
zoals in het rapport 'Samen bouwen aan middenhuur' ga ik (de minister van BZK) daarbij uit van 
woningen die grofweg in de prijsklasse C 700 - C 1000 vallen, maar dit wisselt in het land. Het kan 
lager beginnen of nog iets hoger doorlopen. Zeker in gemeenten met een gespannen woningmarkt 
blijft het aanbod van woningen in dit segment momenteel achter bij de vraag. De 
verantwoordelijkheid en mogelijkheid om het aanbod aan middenhuurwoningen te vergroten ligt op 
lokaal niveau. Gemeenten zijn samen 
met andere lokale partijen aan zet. 

B. Nationale Woonagenda mei 2018 

3. Beter benutten bestaande voorraad 
Omdat nieuwbouw alleen de grote woningbehoefte niet kan oplossen, is het van groot belang om de 

bestaande voorraad zo goed mogelijk te benutten. Dit houdt mede verband met de ambitie om het 

aanbod te vergroten: op regionaal niveau dient voldoende aandacht te zijn voor een goede balans 

tussen gereguleerde huur, middenhuur, middeldure koop en koopwoningen en kwalitatieve 

kenmerken van woningen die goed aansluiten bij de vraag. 

(-) 

Doorstroming naar middenhuur 
• Corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties hebben het beste zicht op de lokale en regionale 
vraag. In overleg met gemeenten en huurdersorganisaties via de prestatieafspraken, realiseren 
corporaties meer kleine sociale woningen die passen bij de vraag in de gebieden waar zij werken, 
zodat een deel van de grotere woningen kan worden verkocht aan marktpartijen of ingezet kan 
worden in het middenhuursegment. 
• In de Huisvestingswet wordt de bestaande mogelijkheid om de huisvestingsverordening in te 
kunnen zetten voor middenhuurwoningen indien er sprake is van schaarste verduidelijkt. Het 
wetsvoorstel wordt in 2018 ingediend. Corporaties identificeren bewoners voor wie een overstap 
naar een middenhuurwoning aantrekkelijk kan zijn en werken instrumenten uit om die overstap te 
vergemakkelijken 
• Corporaties maken met marktpartijen afspraken over een plek in hun middenhuurvoorraad voor 
doorstromers vanuit de sociale sector. Dit kan eventueel ook voor terugstromers naar de sociale 
huursector. 
• Een goed ontwikkeld middensegment is belangrijk voor de woningmarkt. Daartoe wordt in de 
omgevingsvisie ook aandacht besteed aan woningen in het middensegment om de doorstroming te 
bevorderen. Naast het bouwen, is ook het bestemmen en behouden van betaalbare middenhuur 
belangrijk om te voldoen aan de behoefte aan middenhuur. Het bouwen, bestemmen en behouden 
van dit soort woningen vraagt om samenwerking tussen overheid en marktpartijen. Samenwerking 
vraagt om transparantie, openheid en de bereidheid om afspraken te maken. Voor het realiseren van 
middenhuur geven partijen inzicht in elkaars afwegingen. Op basis van die informatie kunnen 
particuliere en institutionele verhuurders aangeven in hoeverre en onder welke voorwaarden zij aan 
de maatschappelijke wensen rondom middenhuur kunnen bijdragen. 
• Er komt een onafhankelijk onderzoek, met medewerking van verhuurders, om inzicht te krijgen in 
huurprijsstijgingen in het geliberaliseerde segment bij verschillende typen verhuurders 
(institutioneel/woningcorporaties/professionele grote particulieren als kleine particuliere 



verhuurders) en met onderscheid naar 'reguliere' verhuur en gestoffeerd/gemeubileerd. Voor zowel 
de bestaande bouw (en dus voor zowel huurprijsstijging bij zittende huurders als de nieuwe 
markthuur na mutatie) als bij nieuwbouw. Hiervoor kunnen de halfjaarlijkse marktcijfers worden 
benut die het NVM samen met VGM NL publiceert voor de vrije huursector. 
• Tegelijkertijd zullen institutionele en professionele particuliere verhuurders een inzet opstellen ten 
aanzien van de huurprijsontwikkeling bij zittende huurders in de vrije sector voor de komende jaren 
om bij te dragen aan het behouden van middenhuurwoningen. Verhuurders zullen daarover met hun 
huurders in de vrije sector communiceren en brancheorganisaties zullen daarover rapporteren. 
• Het Rijk stelt kaders op voor de weging van verzoeken van lokale partijen om maatwerk te kunnen 
toepassen gericht op het vergroten van het aanbod van middenhuur, het sturen op prijs en het 
optimaal benutten van bestaande voorraad. Deze kaders zorgen dat de toekomstbestendigheid van 
middenhuur niet in het geding komt, bijvoorbeeld dat er voldoende woningen gerealiseerd kunnen 
blijven worden, dat deze woningen geliberaliseerd blijven en dat het lokale maatwerk tijdelijk van 
aard is. 
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