
Van WBV Poortugaal.

Dame, heren,

Zojuist vernam ik via Paul Reijken dat de agendacommissie heeft besloten dat de aanwezigheid van 
de woningcorporaties voor de besloten commissievergadering van heden avond geen doorgang 
behoeft. 

Ik had enkele punten voorbereid. Deze punten staan hieronder.

In overleg met Paul stuur ik jullie die doe omdat die toch van belang voor de besluitvorming kunnen 
zijn.

Hartelijke groet,

René Kouters

WBV Poortugaal. 

Permanente huisvesting

1. Wij kunnen ons vinden in de locaties Mariput en Poortugaal West. Daar wil ik wel het 
volgende bij aantekenen: Deze locaties zijn niet geschikt voor alle doelgroepen, namelijk 
niet voor de oudere senioren met de leeftijd van 75 jaar en hoger. En ook in dat segment 
dient zich de komende decennia een serieuze opgave aan.

# Daarom wij willen graag nóg een zoeklocatie onder de aandacht brengen.#

2. Uit de resultaten van het voor ons uitgevoerde marktonderzoek blijkt opnieuw dat als 
gevolg van huishoudensverdunning en de gevolgen van de dubbele vergrijzing er een 
groot tekort bestaat aan kleinere en betaalbare woningen in de sociale huursector voor 1 
en 2 persoonshuishoudens. Deze huishoudens betreffen starters waaronder met name de 
jongeren (tot 35 jaar) en de oudere senioren (75+). Voorzien wordt dat met name de 
doelgroep ouderen, al dan niet alleenstaand, de komende decennia verder in omvang zal 
toenemen. En daar is sinds januari 2016 nog een factor van belang bij gekomen: het 
zogenoemde Passend Toewijzen. Dat betekent dat er meer en betaalbaardere woningen 
dienen te komen voor een grote groep huishoudens met beperkte financiële 
mogelijkheden. En ook daarvan staat vast dat die groep en de daarvoor benodigde 
passende huisvesting groeit.

Omdat de ontwikkeling in de voor ons liggende decennia met betrekking tot de 1 en 2 
persoonshuishoudens en betaalbaarheid niet nieuw is hebben wij al vanaf 2009 ingezet 
en overleg gevoerd met het college van B en W met betrekking tot nieuwbouwinitiatieven 
op het braakliggende perceel in het centrum van Poortugaal. Daar kunnen in onze optiek 
bovenop een zakelijke / commerciële plint veel appartementen worden gerealiseerd. 
Appartementen in de sociale huursector geschikt voor onder andere de oudere senioren. 
Ik ben gezien eerdere ervaringen er van overtuigd dat het huisvesten van de oudere 
senioren op locaties als Mariput of poortugaal-West geen grote slagingskans heeft omdat 
die in de beleving van deze senioren te ver van het centrum liggen. De centrumlocatie is 
bovendien de enige locatie en daardoor laatste mogelijkheid in het centrum waar we echt 
een slag kunnen maken die er voor deze doelgroep toe doet. 

En met deze nieuwbouw in het centrum, met name voor de senioren van belang in 
verband met de bereikbaarheid van de voorzieningen, bereiken wij niet alleen de 
doelstelling nieuwe passende woningen maar brengen wij ook de doorstroming op gang 
waardoor kleinere en betaalbare woningen elders in ons bezit vrijkomen om daarin met 
name de doelgroep jongeren, alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens te 
huisvesten. 



In de overleggen die wij met leden van het college van B en W hebben gevoerd heeft 
steeds de financiële component grondkosten de boventoon gevoerd. Deze component 
vormde steeds het struikelblok om tot een sluitende exploitatie voor het gemeentelijk 
grondbedrijf te komen. Wij begrijpen het standpunt van de gemeente maar vinden nog 
steeds dat het volkshuisvestelijke aspect vanuit de gemeentelijke invalshoek onderbelicht 
blijft, sterk onderbelicht, gezien de opgave waar we in de broodnodige transitie van ons 
woningbezit voor staan. Een transitie ten dienste van onze inwoners c.q. huurders met 
beperkte financiële mogelijkheden.  

Daarom roep ik u op, met name in het belang van onze ouderen van nu en in de 
nabije toekomst,  om de eerder door onze WBV genoemde zoeklocatie, namelijk 
het centrum van Poortugaal aan uw lijst toe te voegen. 



Tijdelijke huisvesting.

Los van de genoemde locaties wil ik u het volgende ter overweging 
meegeven.

Wil je op korte termijn echte slagen in het toewijzen maken, dan is een 
tijdelijke locatie de meest voor de hand liggende optie. Dit horen we 
overal. Evenwel, naast dit argument is er nog een ander belangrijk en 
vooral praktisch argument om een tijdelijke locatie te overwegen.

Er is sinds 1 januari 2016 een nieuw element in de woonruimteverdeling: 
de wettelijke regeling in het kader van het passend toewijzen. Hierdoor 
wordt nog nadrukkelijker dan voorheen een relatie gelegd met het 
huishoudinkomen en de maximale huurprijs bij aanvang van een 
huurovereenkomst.

In het kader van het passend toewijzen mogen wij aan een huishouden dat 
bestaat uit 1 of 2 personen een woning aanbieden met een maximale 
huurprijs van € 586,00. Woningen met een huurprijs tot € 586,00 hebben 
wij niet veel in ons bezit. Ons bezit bestaat voor ruim 80 % uit 
eengezinswoningen en die kennen veelal een hogere huurprijs. Dus de 
kans dat een kleine, goedkopere en qua huurprijs passende woning 
vrijkomt is niet zo groot. Dat levert dus een beperking in 
plaatsingsmogelijkheden mogelijkheden op. Daarnaast willen we op 
voorstel van uw college van B en W lokaal in Albrandswaard 25 % van de 
vrijkomende en qua huurprijs passende woningen toewijzen aan 
statushouders. Conclusie: 25 % van niet veel leidt tot een wel heel gering 
aantal woningen dat uiteindelijk aan een statushouder kan worden 
toegewezen. Iets minder maar nog steeds evident speelt dit ten aanzien 
van een huishouden dat uit drie of meer personen bestaat, dan mag de 
woninghuur maximaal € 628,00 bedragen. Onder die huurprijs hebben wij 
gelukkig meer woningen in ons bezit.

Per saldo blijft de conclusie echter dat in praktijk zal blijken dat er via de 
reguliere woningmutaties onvoldoende woningen zullen vrijkomen om op 
de kortere termijn effectief aan de taakstelling te voldoen. 

Daarom zien wij als WBV Poortugaal als enige afdoende oplossing 
alleenstaande statushouders in een tijdelijke voorziening te plaatsen. Op 
het moment van gezinshereniging kan dan direct plaatsing geschieden in 
een woning van het type eengezins met een huurprijs tot € 628,00. Die 
hebben wij in een hoger aantal in ons bezit hebben. En daardoor wordt de 
toewijzing kansrijker en nemen de geslaagde plaatsingskansen toe.



Achtergrondinfo

1. Zoeklocatie COP

Wij missen als zoeklocatie het braakliggende centrum in Poortugaal.

Wat beogen wij met het bouwen in het centrum van Poortugaal?

WBVP heeft een erg eenzijdig bezit qua bouwvorm en dat betreft met 
name woningen van het type eengezinswoning met voor en achtertuin. 
Waar een tekort aan bestaat en dat ook nog gaat toenemen betreft het 
woningtype gelijkvloers, vaak terug te vinden in appartementvorm. Wij 
hebben het hier over een inmiddels schrijnend tekort aan woningen voor 
de ouderen in Poortugaal. We hebben een kleine voorraad woningen die 
voor deze doelgroep is bestemd, maar die voorraad neemt af. Het betreft 
onder andere de woningen aan de Waalstraat en dan met name de 
bovenwoningen die alleen met een trap toegankelijk zijn. Voorts is de 
woningplattegrond van deze woningen dusdanig zorg onvriendelijk dat bij 
toenemende zorgbehoefte er ook een probleem ontstaat voor de 
zorgverlener.

Wat wij nu beogen is nieuwbouw in het centrum nabij de voorzieningen 
voor voornamelijk ouderen. Wij willen dan ouderen uit niet geschikte 
woningen de mogelijkheid bieden om naar een geschikte gelijkvloerse en 
met lift toegankelijke woning te verhuizen en de vrijkomende woningen in 
te zetten voor andere doelgroepen, de starters op de woningmarkt van 
Poortugaal. Deze starters kunnen eenpersoonshuishoudens zijn voor de 
kleine voormalige “bejaarden” woningen of meerpersoonshuishoudens 
voor de woningen van het type eengezinswoning.

2. Beheer tijdelijke voorzieningen

Wij zijn als WBVP bereid om met uw gemeente in gesprek te gaan met 
betrekking tot het beheer van een tijdelijke locatie.  


