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1. Inleiding 
 
1.1 Woningwet 
 
Juli 2015 is de herziening van Woningwet in werking getreden. Deze wetswijziging brengt een 
wijziging in rol en verantwoordelijkheden van gemeenten en corporaties binnen de sociale 
volkshuisvesting.  
 
Zo moeten woningcorporaties zich weer volledig gaan richten op hun kerntaak: het bouwen, 
verhuren en beheren van sociale huurwoningen aan mensen met een laag inkomen, of aan 
mensen die om andere redenen moeilijk passende huisvesting kunnen vinden. In het 
verlengde hiervan mogen ze specifiek omschreven maatschappelijk vastgoed en bepaalde 
diensten voor leefbaarheid als 'diensten van algemeen economisch belang' (daeb) 
verrichten. De gemeente moet onder de nieuwe wet door middel van haar 
volkshuisvestingsbeleid sturing gaan geven aan het beleid van corporaties. 
Woningcorporaties dragen in redelijkheid bij aan het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid. 
Eén en ander wordt uiteindelijk vastgelegd in de in 2016 nieuw te maken prestatieafspraken 
tussen gemeenten, corporaties en huurderverenigingen.  
 
1.2 Aanleiding 
 
Als gemeente willen wij beschikken over een actuele visie op het wonen in de gemeente 
Tynaarlo. Hiervoor hebben wij in 2013 een nieuwe structuurvisie Wonen vastgesteld. In deze 
structuurvisie wordt een beeld geschetst van de actuele woningmarktsituatie in onze 
gemeente en onze visie op het wonen tot 2020. Hoewel de marktomstandigheden door de 
financiële crises vanaf 2008 ingrijpend zijn veranderd, blijven onze speerpunten van beleid 
uit het woonplan 2006 actueel, zo wordt gesteld in de openingsalinea: levensloopbestendig 
bouwen, accent op bestaande kernen, duurzaamheid en vergrijzing, wonen-welzijn-zorg, 
samenwerking gemeente-corporaties, faciliteren regionale bouwtaakstelling. 
 
In 2016 gelden deze uitgangspunten nog steeds in belangrijke mate. Echter hebben sinds 
2013 zich ook de nodige veranderingen voorgedaan. De economie toont na de recessie van 
afgelopen jaren tekenen van herstel. De economische ontwikkeling en de 
inkomensverwachting zijn onzeker, echter de vooruitzichten voor komende jaren zijn weer 
wat zonniger dan in de afgelopen jaren. Dit heeft directe invloed op en leidt tot verbetering 
van de woningmarkt.  
 
Ook het speelveld om ons heen is veranderd. Met name de herziening van de Woningwet 
2015 en de transformaties in sociale sector springen hierbij in het oog. Corporaties zijn 
beperkt tot hun kerntaken, namelijk het verzorgen van huisvesting voor de sociale 
doelgroep. Ook is de verhouding tussen corporaties, huurders en gemeente veranderd. 
Tegelijkertijd verandert de scheiding van wonen en zorg de relatie tussen zorgaanbieders, de 
gemeente en hun cliënten cq. onze inwoners. Niet in de laatste plaats veranderd de rol van 
de overheid van sturend en initiërend naar ondersteunend en faciliterend. Meer initiatief 
wordt gelaten en opgepakt door burgers en marktpartijen. 



 
1.3 Doel 
 
De Structuurvisie Wonen uit 2013 is momenteel nog voldoende actueel is. De kwantitatieve 
woningbouwopgave zal de komende jaren voor de gemeente Tynaarlo niet ingrijpend 
veranderen. Dit blijkt ook uit het woningmarktonderzoek 2015 Regio Groningen Assen door 
onderzoeksbureau Companen. Wel is inmiddels het woningbouwproject Vries De Bronnen 
beëindigd.   
 
Echter op het onderdeel sociale volkshuisvesting is de Structuurvisie Wonen 2013 te 
summier om op een goede manier invulling te kunnen geven aan de ons wettelijk 
toebedeelde rol. Daarom is deze oplegnotitie (cq. aanvulling) op de Structuurvisie Wonen 
opgesteld. Deze maakt na vaststelling onderdeel uit van de Structuurvisie Wonen 2013 en 
geeft richting en koers aan het gemeentelijke beleid ten aanzien van de sociale 
volkshuisvesting. 
 
1.4 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de algemene ontwikkelingen en trends die spelen op het 
beleidsterrein van wonen en volkshuisvesting. In hoofdstuk 3 worden de belangrijkste 
speerpunten van beleid uit de Structuurvisie Wonen 2013 opnieuw benoemd. In hoofdstuk 4 
wordt vervolgens ingezoomd op de verschillende aspecten en opgaven met betrekking tot de 
sociale volkshuisvesting in de gemeente Tynaarlo. In hoofdstuk 5 wordt vervolgens “een 
foto” gemaakt van de sociale volkshuisvesting per (hoofd)kern en de specifieke opgaven die 
daar bij horen.  Hoofdstuk 6 gaat in op onze visie op functioneren en ontwikkeling van de 
corporaties in relatie tot hun volkshuisvestelijke taak van in de gemeente Tynaarlo. In 
hoofdstuk 7 zijn een aantal relevante bijlagen van deze beleidsnotitie opgenomen.  
 
    



2. Ontwikkelingen en trends 
 
2.1 demografische ontwikkelingen 
 
Het aantal huishoudens in de gemeente Tynaarlo zal in alle economische scenario’s1 de 
komende jaren nog licht groeien. De bevolkingsomvang blijft de komende jaren redelijk 
stabiel en zal op termijn iets krimpen. Verwacht wordt dat de huishoudensgroei tot ca. 2030 
zal doorzetten. Daarna zal ook in onze gemeente het aantal huishoudens gaan afnemen en 
krijgen we te maken met krimp. 
 
Tegelijkertijd heeft de gemeente Tynaarlo  met vergrijzing en ontgroening. Er is sprake van 
een sterfteoverschot en jongeren in de leeftijdscategorie 18-30 jaren trekken veelal weg uit 
de gemeente Tynaarlo. De nieuwe vestigers bestaan hoofzakelijk uit jonge gezinnen en jonge 
ouderen (30 – 54 jaren en 55+). Hierdoor gaat de gemiddelde leeftijd van onze inwoners al 
jaren gestaag omhoog. Deze trend zal zich ook de komende jaren verder doorzetten. Een 
hoger sterftecijfer zal op termijn leiden tot een sterk stijgend aanbod in de bestaande 
woningmarkt.  
 
De belangrijkste migratierelatie van onze gemeente is die met de stad Groningen. Er trekken 
veel jongeren weg richting de stad Groningen. Een beperkt deel van deze jongeren zal op 
latere leeftijd weer terugkeren. In absolute aantallen vertrekken er meer huishoudens 
richting de stad dan andersom. De nieuwe vestigers bestaan hoofzakelijk uit gezinnen en 
jonge ouderen (30 – 54 jaren en 55+) met name afkomstig uit de stad Groningen en in 
mindere mate de Regio Groningen-Assen. Kernen binnen fietsafstand van Groningen zijn 
hierin duidelijk in het voordeel en delen feitelijk mee in de aantrekkingskracht die de stad 
Groningen heeft op nieuwkomers. Dit geldt in mindere mate voor Vries, door haar grotere 
afstand tot Groningen. Wat verder opvalt is dat een groot gedeelte van de 
binnengemeentelijke verhuizingen plaats vindt binnen de eigen kern. Er vinden nauwelijks 
verhuisbewegingen plaats tussen de voorzieningenkernen van onze gemeente (Eelde-
Paterswolde, Vries en Zuidlaren).  
Wel vindt er in de prognoses geleidelijk een verhuisbeweging plaats vanuit de kleinere 
kernen naar de zogenaamde voorzieningenkernen.  
 
Overigens zijn senioren honkvast en aanmerkelijk minder geneigd te verhuizen, zeker 
wanneer het gaat om verhuizing buiten hun vertrouwde woon- en leefomgeving. Deze groep 
zal gezien de vergrijzing grote impact hebben op de woningmarkt. Gezien de slechts beperkte 
kwantitatieve opgave in de sociale sector moet voor de oplossing vooral gedacht worden aan 
vervangende nieuwbouw en aanpassen van de bestaande woningvoorraad aan de behoeften 
van deze generatie.  
 
 
 
 
1. Voor toelichting op de verschillende economische scenario’s wordt verwezen naar het onderzoeksrapport Companen 

“Gemeente Tynaarlo. Extra onderzoek ter voorbereiding op de prestatieafspraken”. 



 
2.2 sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en trends 

Toegankelijkheid koopmarkt 

De financiële en economische crisis van de afgelopen jaren lijkt achter ons te liggen. De 
economische verwachtingen voor de komende jaren tonen tekenen van herstel. Deze 
verwachting en de inkomensontwikkeling is echter onzeker. 

Onder invloed van de historisch lage hypotheekrente, relatief lage woningprijzen en gestegen 
consumentenvertrouwen is de woningmarkt sinds 2e helft 2014 aan het verbeteren. Woningen 
staan minder lang te koop en de prijzen stijgen weer, al liggen deze nog ruim onder het niveau 
van 2008. Anderzijds zijn de regels rond hypotheekverstrekking vanuit het rijk en door de 
banken zelf flink aangescherpt. Ook leiden economische veranderingen en de flexibilisering 
van de arbeidsmarkt ertoe dat steeds minder mensen nog een vast arbeidscontract hebben.  

Dit leidt er ondermeer toe dat de toegang tot de koopwoningmarkt wordt bemoeilijkt, met 
name voor starters en jongeren. In een gemeente als Tynaarlo, met van oudsher een relatief 
hoog eigen woningbezit weegt dit zwaarder dan gemiddeld. Hier staat tegenover dat Tynaarlo 
een relatief ontspannen (sociale) huursector kent. Tevens kan de koopmarkt Tynaarlo nog als 
relatief betaalbaar worden aangemerkt, met aanbod van woningen in de prijscategorie tussen 
€ 120.000 en € 150.000 in vrijw kerntaak: het bouwen, verhuren en beheren van sociale 
huurwoningen aan mensen met een laag inkomen, of aan mensen die om andere redenen 
moeilijk passende huisvesting kunnen vinden el alle kernen.  

Sociaal maatschappelijk 

Naast deze financiële aspecten zijn er ook andere maatschappelijke trends die hun weerslag 
op het wonen hebben. Zo is verhuisgedrag sterk leeftijdsafhankelijk. Jongeren laten in 
woonwensen en -gedrag een wooncarrière zien: vaak klein en betaalbaar starten (kamers), 
daarna via huursector naar koop. Oudere huishoudens hebben juist weinig neiging tot 
verhuizen. Recent is er een trend zichtbaar dat jonge mensen zich minder snel lijken te 
settelen. Ze kopen later of helemaal geen woning. Ze willen flexibel blijven, ook omdat de 
arbeidsmarkt dat van hen vraagt. Maar door de flexibilisering van de arbeidsmarkt kunnen veel 
jongeren ook geen woning meer kopen, omdat de banken niet financieren. 

Veranderingen in de corporatiesector 

In de afgelopen jaren is er veel veranderd in de sociale volkshuisvesting. Zo zijn door de 
herziening van de Woningwet 2015 de corporaties gehouden zich te beperken tot hun 
corebusiness. Namelijk het bouwen, beheren en verhuren van woningen van sociale 
huurwoningen, voornamelijk aan mensen met een laag inkomen tot € 35.739 (prijspeil 2016), 
of aan mensen die om andere redenen moeilijk passende huisvesting kunnen vinden.  

Verder is de inkomensafhankelijke huurverhoging ingevoerd. Enerzijds om verhuurdersheffing 
te kunnen betalen, anderzijds om hogere inkomens buiten de primaire doelgroep met 
huurverhogingen te bewegen uit de sociale sector te vertrekken. 



Verder hebben corporaties afgelopen jaren aanzienlijk moeten afboeken op 
woningbouwprojecten en grondposities uit het verleden. Als gevolg van de Woningwet 2015 
mogen corporaties geen vrije sector koop- en huurwoningen (> € 710,68 /maand) meer 
realiseren ter financiering van de onrendabele top. Dit alles is direct van invloed op de 
investeringscapaciteit van corporaties. 

Wonen met zorg 

De ouder wordende bevolking, zorgt samen met scheiding van wonen en zorg en de transities 
in het sociale domein (extramuralisering, decentralisaties, invoering Wet Langdurige Zorg) voor 
een veranderende woonbehoefte. Traditionele verzorgingstehuizen nemen in aantal af en 
ouderen blijven meer en langer zelfstandig wonen. Dit betekent een kwantitatieve opgave 
voor de bestaande woningmarkt, omdat een groot deel hiervan nu nog niet of onvoldoende 
levensloopbestendig is. Indien hier onvoldoende op wordt ingespeeld kan dit op termijn leiden 
tot een grotere druk  op voorzieningen als die van de WMO en mantelzorg. Ook kan dit van 
invloed zijn op de leefbaarheid in bepaalde dorpen of wijken. Tevens ontstaat er een 
groeiende behoefte aan nieuwe woonvormen. Diverse marktpartijen spelen hierop in door 
(initiatieven tot) ontwikkeling van alternatieve woonvormen, al dan niet in combinatie met 
zorg op maat.  

Leegstaand vastgoed 

Er is onder invloed van diverse maatschappelijke ontwikkelingen in toenemende mate sprake 
van leegstaand vastgoed. Dit betreft zowel commercieel (detailhandel, kantoren en 
bedrijfsruimte) als maatschappelijk vastgoed (kerken, scholen etc.). Dit leidt tot een 
transformatieopgave, waarbij binnen dorpskernen veelal sprake zal zijn van wijziging richting 
wonen. Deze initiatieven bieden gelegenheid in te spelen op de behoefte aan alternatieve en 
betaalbare woonruimte, zoals bijvoorbeeld meergeneratie wonen of kamerverhuur.  

Huisvesting statushouders 

Het aantal en de omvang van bijzondere doelgroepen neemt de laatste jaren sterk toe. Zeker 
de toename in het aantal te huisvesten vergunninghouders springt hierbij in het oog. De 
taakstelling is van 21 statushouders in 2013, gestegen naar 80 statushouders 2016. Hierbij zijn 
ook de afkomst en huishoudenssamenstelling van statushouders de laatste jaren veranderd. 
Momenteel ligt het zwaartepunt op de huisvesting van gezinnen (ondermeer door 
gezinshereniging) uit Syrie en alleenstaande (vaak minderjarige) mannen uit Somalie en Iritrea. 
Met name de laatste doelgroep is lastig te huisvesten, gezien hun inkomen (leerplichtig en/of 
geen huurtoeslag) . De verwachting is dat de toegenomen asielzoekersaantallen de komende 
jaren nog zullen aanhouden. De huisvesting van de statushouders – veelal aangewezen op de 
sociale huursector – verloopt steeds lastiger. Tegelijkertijd kan een aanhoudende toestroom in 
de toekomst leiden tot verdringing van de primaire en overige doelgroepen. Door nauwe 
samenwerking en communicatie tussen gemeente en corporaties is de taakstelling tot 2016 
steeds gerealiseerd. Echter zijn de grenzen van de mogelijkheden bereikt. Om een 
aanhoudende opgave in de huisvesting van statushouders te kunnen realiseren zal moeten 
worden gezocht naar alternatieve en wellicht onconventionele oplossingen.   



3. Ambities in een veranderende omgeving 
 
In de Structuurvisie Wonen uit 2013 valt te lezen “Hoewel de marktomstandigheden door de 
financiële crisis vanaf 2008 ingrijpend zijn veranderd, blijven onze speerpunten van beleid uit 
het woonplan 2006 actueel”.  
 
De speerpunten uit de Structuurvisie Wonen: 

• levensloopbestendig bouwen. 
• accent op bestaande kernen. 
• duurzaamheid. 
• vergrijzing. 
• wonen-welzijn-zorg. 
• samenwerking gemeente – corporaties – huurdersorganisaties. 
• faciliteren regionale bouwtaakstelling. 

 
Deze speerpunten gelden ook nu nog onverkort. Wel is het accent in de afgelopen jaren hoe 
langer hoe meer verschoven van nieuwbouw, naar de bestaande woningvoorraad. Het 
overgrote deel van de toekomstige woningen staat er nu al. Dit beleidsmatige uitgangspunt 
geldt zowel voor de particuliere sector, als voor de sociale volkshuisvesting.  
 
Woningen voor ouderen en levensloopbestendige woningen voor kleinere (jonge) gezinnen 
nemen binnen de sociale huursector hierbij een centrale plaats in. Voor de langere termijn is 
de huidige omvang van de sociale huursector toereikend. Dit betekent concreet dat het 
zwaartepunt van onze aandacht dient uit te gaan naar het toekomstbestendig maken van de 
bestaande voorraad. Nieuwbouw dient in deze optiek vooral gericht te zijn op toevoeging 
van woningen en woonmilieus die in de toekomst nodig zijn en die niet of nauwelijks in de 
bestaande voorraad aanwezig of te realiseren zijn.  
 
Tevens blijven wij sturen op het tot stand brengen van een evenwichtige toekomst-
bestendige woningvoorraad die:  

• Tegemoet komt aan de woonbehoeften van de vergrijzende bevolking. 
• Goede voorwaarden schept voor het binden van jonge huishoudens voor een zo 

gemêleerd mogelijke bevolkingssamenstelling in dorpen en wijken. 
• Bijdraagt tot een goede (omgevings-) kwaliteit van woonwijken en dorpscentra met 

voorzieningen. 
• Bijdraagt tot een duurzame samenleving. 

  

  



 

4. Opgaven in de sociale volkshuisvesting 
 

4.1 Beschikbaarheid 

Woonruimteverdeling 

Er is in de gemeente Tynaarlo geen zodanige schaarste aan sociale huurwoningen dat er 
sprake is van onevenwichtige en onrechtvaardige effecten op de woningmarkt. Het aantal 
ingeschreven geeft geen duidelijk beeld van de werkelijke vraag naar sociale huurwoningen. 
De corporaties beschikken weliswaar over wachtlijsten, maar het aantal daadwerkelijke 
inschrijvingen/reacties bij een woningaanbod duiden op een ontspannen huurmarkt. 
Aangenomen wordt dat sprake is van een aanzienlijk aantal mensen dat zich uit voorzorg 
heeft in geschreven. Tevens zijn veel ingeschrevenen op zoek naar een specifieke woning in 
een specifieke woonwijk of dorp. Wij zien dan ook geen aanleiding tot vaststelling van een 
gemeentelijke huisvestingsverordening.  

Omvang sociale woningvoorraad 

Blijkende het woningmarktonderzoek van Companen is,  op basis van de demografische 
verwachtingen en economische voortuitzichten voor nu en richting de toekomst (na 2025), 
de huidige omvang van de sociale woningvoorraad toereikend en kan deze richting de 
toekomst wellicht nog iets krimpen. Hierbij is de gemeentelijke opgave voor huisvesting van 
statushouders echter buiten beschouwing gelaten. Vooralsnog wordt daarom ingezet op 
handhaven van de huidige omvang van de sociale woningvoorraad. Waarbij de huisvesting 
van statushouders kan leiden tot een meerjarige, maar tijdelijke uitbreiding van de voorraad. 

Onze beleidsdoelen: 
- Behoud bestaande omvang van de sociale woningvoorraad voor de langere termijn 
- De extra opgave in huisvesting statushouders opvangen door realisatie van aanvullende 

tijdelijke woonruimte 

4.2 Betaalbaarheid 

De betaalbaarheid van sociale huurwoningen staat onder druk. Aanzienlijke verliezen op 
grondposities en bouwprojecten in de afgelopen jaren, evenals maatregelen op rijksniveau 
(bijvoorbeeld de verhuurderheffing)  hebben er toe geleid dat corporaties in de afgelopen 
jaren hun huren stelselmatig hebben verhoogd. Enerzijds zijn die verhogingen verklaarbaar 
en verdedigbaar, anderzijds raken zij een groep mensen die juist vanwege hun financiële 
situatie zijn aangewezen op sociale huurwoningen. Dit is de klassieke doelgroep van de 
sociale volkshuisvesting. Zo  bedroeg het gezinsinkomen van nieuwe huurders van Woonborg 
bij toewijzing ca. € 22.000 (gegevens 2010). Wij vinden dan ook dat onze corporaties 
terughoudend moeten zijn met maatregelen die leiden tot verhoging van de woonlasten. Wij 
gaan er daarom vanuit dat de som van de woonlasten maximaal inflatievolgend mag  zijn. 

  



Scheefwonen 

De klassieke doelgroep van de sociale volkshuisvesting betreft de mensen die daar op basis 
van hun inkomen zelf niet of in onvoldoende mate in kunnen voorzien. Hiermee is in beginsel 
iedere sociale huurwoning niet kostendekkend. Het aantal zogenaamde goedkope 
scheefwoners (mensen met een te hoog inkomen in een te goedkope sociale huurwoning) is 
in de gemeente Tynaarlo met een percentage van 15-20% beneden het landelijke 
gemiddelde. De goedkope scheefwoners behoren  echter niet tot de doelgroep en moeten in 
staat geacht worden zelf in passende woonruimte te voorzien. Daarbij zorgt deze groep voor 
een grotere druk op de sociale woningmarkt dan strikt noodzakelijk. Wij willen daarom 
inkomensafhankelijke huurverhoging inzetten als middel om deze mensen te verleiden te 
verhuizen. Wel vinden wij dat hierbij onderscheid dient te worden gemaakt tussen de 
verschillende inkomenscategorieën. Voor de groep tussen € 34.000 en € 43.000 gaan wij uit 
van een inkomensafhankelijke huurverhoging van max. 3%. Voor de groep boven € 43.000 
zetten wij in op de wettelijk toegestane maximale huurverhoging.1 

Onze beleidsdoelen: 
- In de sociale huursector mogen de woonlasten niet meer stijgen dan de inflatie 
- Het aantal “scheefwoners” willen wij proberen terug te dringen 
 
4.3 Verduurzaming en kwaliteit voorraad 

Duurzaamheid 

Voor duurzaam wonen is vooral de bestaande woningvoorraad het aangrijpingspunt. Daar is 
veel winst te behalen in het energiezuiniger maken van woningen. Duurzaamheid en 
energiebesparing zijn niet alleen goed voor het milieu, er is ook een duidelijke relatie met 
betaalbaarheid: energiezuinige woningen leveren lagere woonlasten op. 

Ook de gemeente Tynaarlo wil hieraan haar steentje bijdragen. De gemeente Tynaarlo kent 
een relatief hoog eigen woningbezit. Wij streven daarom naar een verduurzaming van onze 
bestaande woningvoorraad, zowel in de particuliere koopsector, als in de sociale 
volkshuisvesting. Hiervoor wordt voor de particuliere woningmarkt net name ingezet op 
goede voorlichting. Tevens kunnen stimuleringsinstrumenten worden ingezet, zoals 
bijvoorbeeld subsidiemiddelen of duurzaamheidsleningen.  

Voor de sociale volkshuisvesting streven wij overeenkomstig het nationaal energieakkoord 
naar een woningbestand van onze corporaties van in 2020 gemiddeld energielabel B en in 
2030 gemiddeld energielabel A. Om het rendement van de duurzaamheidsinvesteringen zo 
hoog mogelijk te laten zijn dient de eerste aandacht uit te gaan naar de ‘slechtste’ woningen. 
Dat wil zeggen dat wij alle woningen met een energielabel van D of lager prioriteren om als 
eerste in aanmerking te komen voor verduurzamingsmaatregelen.  

 

1. Ten tijde van schrijven van deze notitie is niet geheel zeker dat inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk blijft i.v.m. 
recente uitspraak Raad van State dat de Belastingdienst geen inkomensgegevens mag verstrekken. Wij gaan er vanuit dat 
e.e.a. middels een wetswijziging zal worden gerepareerd. 



Kwaliteit  

Duurzaamheid en kwaliteit van sociale huurwoningen gaat in veel gevallen hand in hand. 
Wanneer woningen in aanmerking komen voor verduurzamingsmaatregelen, dan dient dit 
zoveel mogelijk te worden gecombineerd met overig grootschalig onderhoud.  

Onze beleidsdoelen: 
- Het woningbestand van onze corporaties heeft in 2020 gemiddeld energielabel B 
- Wij prioriteren de ‘slechtste’ woningen om als eerste in aanmerking te komen voor 

verduurzamingsmaatregelen en renovatie 
- Ook willen wij inzetten op goede voorlichting en eventuele inzet van 

stimuleringsinstrumenten 

4.4 Wonen en zorg  

Tynaarlo is een sterk vergrijsde gemeente, hetgeen in de komende decennia alleen nog maar 
zal toenemen. Een belangrijke opgave is dan ook om de gevolgen van de vergrijzing op te 
vangen. Mensen met een (potentiele) zorgvraag moeten goed en zoveel mogelijk zelfstandig 
kunnen wonen in hun eigen woonomgeving, met een passend voorzieningenniveau in de 
nabije omgeving.  

Er is sprake van een toenemende vraag naar verschillende vormen van beschermd en 
verzorgd wonen.  Diverse marktpartijen spelen hierop in door (initiatieven tot) ontwikkeling 
van alternatieve woonvormen, al dan niet in combinatie met zorg op maat. Ook in onze 
gemeente is deze tendens in toenemende mate zichtbaar. Wij willen hierin faciliterend en 
ondersteunend opereren. Wij staan open voor innovatieve projecten die inspelen op de 
nieuwe ontwikkelingen op het vlak van wonen en zorg. Kleinschalige initiatieven op het 
gebied van mantelzorg en meergeneratiewonen worden door ons gefaciliteerd.   

Onze beleidsdoelen: 
- Wij faciliteren innovatieve plannen en projecten op het gebied van wonen en zorg, die 

inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen en de wens tot kleinschalig en 
beschermd wonen 

- Wij faciliteren initiatieven rond mantelzorg 

4.5  Levensloopbestendigheid 

Er zal richting de toekomst een groeiende behoefte bestaan aan seniorenwoningen en 
levensloopbestendige woningen. Afhankelijk van de huidige sociale woningvoorraad verschilt 
de behoefte per kern. In verband met aspecten als bereikbaarheid en aanwezig 
voorzieningenniveau richten wij ons voor de realisatie van nieuwe seniorenwoningen primair 
op de drie hoofdkernen van onze gemeente (Eelde-Paterswolde, Vries en Zuidlaren).  

Wij gaan er in beginsel vanuit dat alle door de corporatie gepleegde nieuwbouw, evenals 
grootschalige renovatie, zoveel mogelijk levensloopbestendig wordt uitgevoerd. Hiermee 
bedoelen wij dat deze woningen geschikt zijn voor de huisvesting van senioren, dan wel 
hiervoor middels enkele simpele (niet constructieve) aanpassingen geschikt zijn te maken. 
 



De levensloopbestendigheid van particuliere koopwoningen is primair de 
verantwoordelijkheid van de eigenaar. De gemeente Tynaarlo kent een relatief hoog 
percentage eigen woningbezit. Een groot  deel hiervan is nu nog niet of onvoldoende 
levensloopbestendig. Indien hier onvoldoende op wordt ingespeeld kan dit op termijn leiden 
tot een grotere druk  op voorzieningen als die van de WMO e Dit betekent een kwantitatieve 
opgave voor de bestaande woningmarkt, omdat een groot deel hiervan nu nog niet of 
onvoldoende levensloopbestendig is. Indien hier onvoldoende op wordt ingespeeld kan dit 
op termijn leiden tot een grotere druk  op voorzieningen als die van de WMO. Hierom zullen 
wij om de bewustwording bij onze inwoners te verhogen nadrukkelijk inzetten op 
voorlichting vanuit de gemeente. Tevens kunnen stimuleringsinstrumenten worden ingezet, 
zoals de zogenaamde blijverslening  via het  Stimuleringsfonds Volkshuisvesting SVn.  

Onze beleidsdoelen: 
- Wij streven ernaar dat alle door de corporatie gepleegde nieuwbouw zoveel mogelijk 

levensloopbestendig is, of met enkele simpele ingrepen kan worden gemaakt 
- Ook willen wij inzetten op goede voorlichting en eventuele inzet van het instrument 

blijverslening 
 
4.6  Bijzondere doelgroepen 

Verschillende groepen in de samenleving vereisen specifieke aandacht als het gaat om 
huisvesting. Daarbij gaat het om verblijfsgerechtigden (statushouders),  zorgbehoevenden 
zoals gehandicapten of ouderen met een woonurgentie, mantelzorgers, maar ook mensen 
die van het ene moment op de andere zonder woning komen te zitten. 

Deze doelgroepen hebben soms behoefte aan speciale woningtype (toegankelijk, 
levensloopbestendig etc.) en ook is soms sprake van urgentie of de noodzaak om 
woningzoekenden voorrang te geven bij het vinden van een woning. 

Samenwerking sociale wijkteams - corporaties 

De plaatsing van urgente woningzoekenden is een primaire taak van de corporaties. Wij 
vinden echter dat de huisvesting van mensen met een urgente of bijzondere woonbehoefte 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van gemeente en corporaties. Wij streven daarom 
als gemeente naar een goede en nauwe samenwerking tussen onze sociale wijkteams en de 
corporaties om zo per (urgentie)geval tot een passende oplossing te komen. Het aantal echte 
urgentiegevallen in de gemeente Tynaarlo is zodanig beperkt dat wij een gemeentelijke 
urgentieregeling niet nodig achten. 

Huisvesting statushouders 
 

Sinds 2013/2014 is sprake van een sterk toegenomen toestroom van asielzoekers richting 
Nederland. Dit zorgt de voor een sterk oplopende taakstelling voor huisvesting van 
statushouders. Vanuit de rijksoverheid wordt aangenomen dat de verhoogde  toestroom van 
asielzoekers de komende jaren nog zal aanhouden. De huisvesting van deze statushouders 
concurreert met de huisvesting van regulier woningzoekenden. Wij vinden het onwenselijk -  
-mede vanuit het oogpunt van maatschappelijke acceptatie - dat de wachttijd van deze 



regulier woningzoekenden onevenredig oploopt ten gevolge van de noodzakelijke 
huisvesting van statushouders.  

 
De meerderheid van de huidige statushouders heeft voorlopig een tijdelijke 
verblijfsvergunning. Wij zetten daarom naast beëindiging van het huidige 
verkoopprogramma van de corporaties in op het creëren van aanvullende tijdelijke 
woonruimte ten behoeve van de huisvesting van statushouders. Hierbij wordt bijvoorbeeld 
gedacht aan de realisatie van tijdelijke woonunits voor een termijn van 10 tot 15 jaren. In 
verband met integratie van de doelgroep en acceptatie door de autochtone bevolking dient 
er extra aandacht te zijn voor zaken als geografische spreiding en een goede begeleiding door 
Vluchtelingenwerk. 

 
Onze beleidsdoelen: 
- Wij zetten in op een goede en nauwe samenwerking tussen corporaties en onze sociale 

wijkteams  
- Wij zetten in op voorlopige beëindiging van het verkoopprogramma van de corporaties 

en op het creëren van aanvullende tijdelijke woonruimte ten behoeve van de huisvesting 
van statushouders. 

 
4.7 Leefbaarheid 

Het woongenot wordt niet alleen bepaald door de kwaliteit en de gemakken van de woning. 
Minstens zo belangrijk zijn buren en medebewoners van een wijk en de specifieke 
kwaliteiten van buurt of dorp. Voor veel inwoners is het belangrijk dat ze in een prettige, 
leefbare omgeving wonen waarin men zich comfortabel voelt.  Een belangrijke kwaliteit van 
de woonomgeving is een gevoel van veiligheid en de afwezigheid van overlast. 

Wij zetten daarom in op een gemêleerde bevolkingssamenstelling in dorpen en wijken. 
Tevens hebben wij oog  voor de (omgevings-) kwaliteit van woonwijken en dorpscentra met 
voorzieningen. We vinden dat de zorg voor een prettige woonomgeving een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid is van gemeente, de corporaties, woningeigenaren, ondernemers en 
bewoners. 

Ons beleidsdoel: 
Wij zetten in op een goede en nauwe samenwerking op het gebied van wonen, zorg en 
welzijn, tussen de sociale wijkteams en onze partners (waaronder begrepen aanpak 
schuldenproblematiek, overlast en sociale problematiek) 

 
4.8 Kleinere kernen 

In haar woningmarktonderzoek voor de regio Groningen – Assen voorziet Companen een 
trek vanuit de kleinere woonkernen naar de zogenaamde voorzieningenkernen (Eelde-
Paterswolde, Vries en Zuidlaren). het betreft hierbij met name de jongeren en senioren. De 
trek van jongeren richting meer stedelijke woonmilieus is een brede maatschappelijke 
tendens. Senioren zullen voor een deel anticiperen op hun toekomst en meer de nabijheid 
van de voorzieningen opzoeken.  



De kleinere dorpen vormen gezien hun kleinschalige en landelijke kenmerken echter voor 
velen toch een aantrekkelijk woonmilieu. Tevens is vaak sprake van specifieke dorpse 
kenmerken en kwaliteiten, als hechte sociale samenhang en noaberschap. 

Gezien de demografische verwachtingen en maatschappelijke ontwikkelingen is bij de kleine 
dorpen slechts beperkte ruimte voor woningbouw. Hierbij moet niet worden gedacht aan 
planmatige uitbreiding, maar eerder aan kleinschalige inbreiding en transformatie van 
vrijkomende panden richting bestemming wonen, eventueel in combinatie met kleinschalige 
bedrijvigheid (aan huis). Bij de invulling van die woningbehoefte is maatwerk van belang. Het 
programma is niet vooraf te bepalen, maar mede afhankelijk van de beschikbare locaties.  

In de kleinere kernen wordt handhaving van de bestaande omvang sociale woningbouw 
nagestreefd. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar het aandeel sociale huurwoningen 
geschikt voor jongeren en jonge gezinnen, die bijdragen aan de leefbaarheid van de dorpen. 
Tevens wordt ingezet op verbetering van de woonkwaliteit en verduurzaming van het 
bestaande aanbod. 

Ons beleidsdoel: 
Wij streven naar behoud van de bestaande omvang en verbetering van de kwaliteit van 
sociale woningvoorraad in onze kleinere kernen. Wij willen hierbij speciaal aandacht 
besteden aan de huisvesting van jongeren en gezinnen.  

 

  



5 De staat van de sociale volkshuisvesting per (hoofd)kern 

4.1 Eelde-Paterswolde 

Omvang van de sociale woningvoorraad in Eelde-Paterswolde bedraagt ruim 1000 woningen.  
Deze woningen zijn voor het overgrote deel in eigendom van de Stichting Eelder 
Woningbouw (SEW), echter is er ook beperkt bezit van de corporaties Mooiland (34 
seniorenwoningen) en Habion (24 appartementen).  

Deze omvang is op basis van de demografische verwachtingen en economische 
voortuitzichten voor nu en richting de toekomst (na 2025) toereikend. Uit informatie van 
SEW met betrekking  tot het aantal reacties op vrijkomende woningen blijkt dat sprake is van 
een relatief ontspannen markt. Ingeval van terugdringen van goedkope scheefheid met een 
kwart (nu 20%) kan de kernvoorraad in de toekomst zelfs nog afnemen met ca. 50 woningen. 
Hier staat voor het heden echter de toenemende vraag door huisvesting van statushouders 
tegenover. Deze groep is in overgrote meerderheid aangewezen op sociale woningbouw. 

ca. 60% van de huidige woningvoorraad van SEW in Eelde-Paterswolde betreft 
grondgebonden eengezinswoningen. Dit betreffen vaak grotere huurwoningen en als zodanig 
minder afgestemd op de optredende huishoudensverdunning. Tevens zijn deze woningen 
over het algemeen niet levensloopbestendig.    

De (energetische) kwaliteit van de sociale woningvoorraad in Eelde-Paterswolde is 
grotendeels op peil. Stichting Eelder Woningbouw heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd 
in renovatie en grootschalige verduurzaming van haar woningbezit. 15% van de woningen 
van SEW heeft een basiskwaliteit, de rest heeft een (zeer) bovengemiddelde woonkwaliteit. 
30% van de woningen heeft een energielabel van D of lager. 

Opgave Eelde-Paterswolde: 
- Begeleiden en accommoderen van de actuele vraag (o.m. huisvesting statushouders), 

rekening houdend met een  toekomstige krimp van de sociale huursector 
- Gedeeltelijke transformatie van de voorraad naar kleinere levensloopbestendige 

woningen en wooneenheden 

4.2  Vries 

De huidige omvang van de sociale woningvoorraad in Vries bedraagt ca. 400 woningen, 
volledig in eigendom van Woonborg.   

Deze omvang is op basis van de demografische verwachtingen en economische 
voortuitzichten voor nu en richting de toekomst (na 2025) toereikend. Ingeval van 
terugdringen van goedkope scheefheid (nu 15%) kan de kernvoorraad in de toekomst zelfs 
nog iets afnemen. Hier staat voor nu echter de toenemende vraag door huisvesting van 
statushouders tegenover.  

De helft van de huidige sociale woningvoorraad in Vries is geschikt voor gezinnen, de andere 
helft voor senioren. De toenemende vergrijzing leidt hier dan ook niet tot een aanvullende 
opgave als het gaat om levensloopbestendigheid.  



Ruim de helft van de sociale woningvoorraad van Woonborg in Vries heeft een kwaliteit van 
basisniveau of lager. Ten aanzien van de energetische kwaliteit heeft 61% een energielabel D 
of lager.  

Opgave Vries: 
- Begeleiden en accommoderen van de actuele vraag (o.m. huisvesting statushouders), 

rekening houdend met een toekomstige krimp van de sociale huursector 
- Renovatie en verduurzaming voor een aanzienlijk deel van de voorraad  

4.3  Zuidlaren 

De huidige omvang van de sociale woningvoorraad in Zuidlaren bedraagt ca. 640 woningen. 
Deze woningen zijn voor het overgrote deel eigendom van Woonborg (ca. 525 woningen). 
Echter heeft ook Habion met 118 appartementen een substantieel woningbezit in Zuidlaren. 
Deze worden deels aangebonden in combinatie met zorg- en dienstenpakketten. 

De primaire doelgroep voor sociale woningbouw zal op basis van de demografische 
verwachtingen en economische voortuitzichten in de toekomst iets in omvang afnemen. De 
bestaande sociale woningvoorraad is voor nu en richting de toekomst (na 2025) toereikend. 
Ingeval van terugdringen van goedkope scheefheid (nu ca. 15%) kan de kernvoorraad in de 
toekomst zelfs nog iets afnemen. Hier staat echter de toenemende vraag door huisvesting 
van statushouders tegenover.  

75% van het woningbezit van Woonborg bestaat uit meergezinswoningen. Slechts 20% is 
geschikt voor senioren. Het woningbezit van Habion is daarentegen volledig gericht op 
seniorenhuisvesting. Dit betekent dat ruim 30% van de sociale woningbouw (ca. 200 
woningen) geschikt is voor senioren. Uit informatie van Woonborg blijkt dat de doelgroep 
voor sociale woningbouw in hoofdzakelijk bestaat uit kleinere (gebroken) gezinnen en 
senioren. Het aandeel (kleinere) levensloopbestendige en senioren woningen wordt hiermee 
richting de toekomst als te laag beoordeeld. 

Ruim meer dan de helft van de sociale woningvoorraad in Zuidlaren heeft een kwaliteit van 
basisniveau of lager. Ca. 40% heeft zelfs een kwaliteit beneden het gemiddelde. Ten aanzien 
van de energetische kwaliteit hebben slechts 13% en 21% een energielabel B, respectievelijk 
energielabel C.  

Opgave Zuidlaren: 
- Begeleiden en accommoderen van de actuele vraag (o.m. huisvesting statushouders), 

rekening houdend met een  toekomstige krimp van de sociale huursector 
- Grootschalige renovatie en verduurzaming van de voorraad 
- Transformatie van een deel van de voorraad naar kleinere levensloopbestendige 

woningen en seniorenwoningen 

  



6  Bijlagen 

1. Verklarende woordenlijst 
2. Woningbehoefte onderzoek 2015 Regio Groningen – Assen, 17 juni 2015, Companen 
3. Extra onderzoek ter voorbereiding op de prestatieafspraken gemeente Tynaarlo, definitief 

concept 9 november 2015, Companen 
 

 

  

 


