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Kwartaalrapportage Wonen
Dit is de tweede editie van de kwartaalrapportage Wonen: de stand van zaken ten aanzien van ‘wonen’ en

relevante informatie over dit thema. Aanvullend op de kwartaalrapportages organiseren wij ook twee keer per

jaar een ‘bijpraatsessie’ met uw raad. In de bijeenkomst van 6 oktober 2020 hebben we deze sessie samen

met de woningcorporaties inhoud gegeven. Alhoewel we dit helaas door de omstandigheden niet fysiek maar

digitaal hebben gedaan, was er ruimte om het goede gesprek met elkaar te voeren.

In deze editie gaan we dan ook verder in op de samenwerking met de corporaties. Daarnaast is een positieve

lijn te herkennen: er komen nieuwe plannen bij en er worden nog steeds volop vergunningen verleend voor de

bouw van nieuwe woningen. Soms stranden of veranderen plannen daardoor kunnen de aantallen per

rapportage wijzigen. Met diverse dorpen zijn of gaan we in gesprek over het thema wonen.

Prognose huishoudensontwikkeling

We verwachten de komende jaren nog een groei in het aantal huishoudens. Het kantelpunt wordt in 2033/2034

verwacht.

Behoefte 2019-2030 versus plannen en realisatie
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We schetsen bovenstaand het beeld tussen wat de behoefte is de komende 10 jaar en wat er buiten gebeurt.

Deze grafiek laat zien dat we op de goede weg zijn. We komen in de buurt van de prognoses. We blijven open

staan voor nieuwe plannen. Het dwingt ons om de ruimte die er is, in te zetten voor de echte goede plannen.

Vergunde en gereedgemelde woningen

Bekijk het aantal vergunde en gereedgemelde woningen iin pdf formaat 

COVID- 19 en de woningmarkt

Historische gegevens wereldwijd laten zien dat een pandemie een vertraagd effect heeft op de woningmarkt. Er

zijn verschillende instituten die ook verschillende voorspellingen doen over de ontwikkeling van de woningmarkt

in Nederland. Of corona een vertraagd effect gaat hebben is lastig voorspelbaar. Naast zaken als

hypotheekrente (die naar verwachting relatief laag zal blijven) is het vertrouwen van de consument in de

woningmarkt van belang.

Prijsontwikkeling - en daarmee het aantal transacties - veert hier doorgaans in mee. Vereniging Eigen Huis meet

dit vertrouwen en het Kadaster registreert het effect. Uit analyses blijkt dat wanneer het vertrouwen daalt, zo’n 8

tot 9 maanden later ook het aantal transacties daalt. Sinds corona nam dit vertrouwen af. De laatste maanden

neemt dit vertrouwen ook weer toe. Er is op dit moment net iets meer pessimisme dan optimisme. Daarentegen

was het vertrouwen bij aanvang van corona hoger dan bij eerdere crisis. 

Corona heeft tot op heden nog geen effect op de woningmarkt in Nederland. Het Kadaster constateert op basis

van feitelijke gegeven dat er nog geen sprake is van een fors corona-effect. Het jaar 2020 is – na 2017 - het jaar

met de meeste transacties in de eerste 8 maanden ooit gemeten door het Kadaster.

Bron: webinar 21 september 2020 Kadaster ‘Actuele ontwikkelingen op de woningmarkt’ 

Conclusie per kern (op basis van prognoses tot 2030)
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Wij sturen nadrukkelijk op het juiste aantal woningen van de juiste kwaliteit op de juiste plek. Voor alle kernen

geldt dat verreweg de meeste nieuwe woningen ‘klein, betaalbaar en levensloopbestendig’ moeten zijn.

In de grafieken is per kern te zien hoe de huidige  woningbouwplannen zich verhouden tot de prognoses voor

2030. In de ene kern is er de komende (10) jaren meer ruimte dan in de andere.

Alhoewel we altijd openstaan voor goede plannen, geldt dat we in de kernen waar de ruimte beperkt is, (of geen

ruimte meer is) we alleen de échte goede plannen de ruimte bieden. Huidige woningbouwplannen kunnen soms

wijzigen in omvang. Dit monitoren we. Resultaten worden eventueel in volgende rapportages zichtbaar.

Bekijk de conclusies per kern in pdf formaat 

Vrijstelling overdrachtsbelasting woningkopers tot 35 jaar

Kopers van 18 tot 35 jaar betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning. Dat scheelt

hen 2% van de aankoopprijs. Kopers vanaf 35 jaar gaan 2% betalen. Dit was 6%. Zo verbetert de positie van

starters (ondertekenaars op de koopen overdrachtsakte die gezamenlijk voor het eerst een huis kopen) op de

woningmarkt. Dit staat in het Wetsvoorstel Wet dierentiatie overdrachtsbelasting. De wet moet vanaf 1

januari 2021 in werking treden.

Kopers gaan 8% overdrachtsbelasting betalen als ze de woning als beleggingsobject gaan gebruiken.

Bijvoorbeeld als ze het huis verhuren. De overheid wil met deze maatregel starters en doorstromers meer
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kansen geven op de woningmarkt. In Peel en Maas zien we het aandeel koopstarters sinds 2013 dalen. Dat is

een trend die vergelijkbaar is met de rest van Nederland. Voor en tijdens de kredietcrisis lag het aandeel

koopstarters hoger (tot boven de 50%). Het aandeel koopstarters ligt nu rond de 38 procent.

Bron: Rijksoverheid.nl en Kadaster

Thema: Samenwerking met de corporaties

In Peel en Maas zijn twee corporaties actief: Wonen Limburg en Antares. Als gemeente werken we nauw met

hun, en hun huurdersverenigingen samen. De lokale woonvisie die de raad op 19 april 2019 heeft vastgesteld is

de basis voor de koers die we samen varen. Dit aan de hand van thema’s zoals beschikbaarheid,

betaalbaarheid, het op peil houden van sociale huurwoningen, leefbaarheid en duurzaamheid. Hierover maken

we samen afspraken: de prestatieafspraken. Deze thema’s komen ook terug in de lokale woonvisie en staan

centraal in de afspraken. We brengen in de afspraken focus aan op de uitdagingen waar we de komende tijd

samen voor aan de lat staan. Zoals het aandeel sociale huurwoningen op peil houden. Uit ons marktonderzoek

wonen blijkt dat er behoefte is aan meer sociale huurwoningen.

Uit de bijpraatsessie met uw raad (6 oktober 2020) bleek ook dat uw raad het belangrijk vindt dat het aantal

sociale huurwoningen op peil blijft. Met de corporaties zijn we in nauw overleg om hiervoor locaties te vinden.

Daarnaast reguleren we dit ook via de particuliere woningbouwinitiatieven. Om aanspraak te kunnen maken op

een huurwoning is het natuurlijk wel van belang dat iemand zich bij de corporaties inschrijft. Via de websites van

de corporaties (www.thuisinlimburg.nl en www.thuisbijantares.nl) blijft iedere ingeschrevene en (potentiële)

huurder op de hoogte van het aanbod sociale huurwoningen.

Met de corporaties besteden we ook aandacht aan langer zelfstandig thuis wonen. We geven

onder meer informatie over (financiële) regelingen die hiervoor bij diverse instanties bestaan.

Daarnaast stellen we voorwaarden aan alle nieuwe woningbouwplannen – inclusief de openbare ruimte - zodat

het aandeel woningen dat ook voor bewoning door ouderen geschikt is, toeneemt. Zo wordt langer zelfstandig

thuis wonen beter bereikbaar. Daarvoor vragen we ook advies aan de Stichting Voorlichting en

Adviescommissie Wonen (ook wel genoemd: VAC). Deze stichting adviseert ons over de toegankelijkheid en het

langer zelfstandig wonen in nieuwe bouwplannen.

Op dit moment brengen we als gemeente herstructureringslocaties in beeld. In de vorige kwartaalrapportage

vindt u meer informatie over het proces om herstructureringslocaties in beeld te brengen. De

onderzoeksresultaten verwachten we Q2 2021. Deze delen we met u.

Voor de invulling van die locaties kijken we - naast wonen - ook naar andere maatschappelijke vraagstukken die

in de omgeving spelen, zoals bijvoorbeeld klimaatopgaven. Dit doen we samen met onze partners zoals dorpen

en corporaties. Zo kunnen we een goede afweging maken voor de herinvulling van een herstructureringslocatie.
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Naast de ‘harde en fysieke kant’ van wonen vraagt het thema leefbaarheid steeds meer aandacht, ook in Peel

en Maas. Door veranderingen in de zorg en maatschappelijke verschuivingen maken meer kwetsbare mensen

onderdeel uit van het ‘samen leven’. 

Een nauwe afstemming tussen het fysieke en het sociale domein mag niet ontbreken. In de afspraken die we

samen hebben komt dit nadrukkelijk terug. Bijvoorbeeld door zoveel als

mogelijk te sturen op een gemengde woonomgeving. Maar ook door ‘het ontmoeten en zorgen voor elkaar’ te

stimuleren bij het ontwerpen en inrichten van een woningomgeving en de bijbehorende openbare ruimte. Op

deze manier werken we samen aan het goede leven in Peel en Maas.

Wij versturen 4 x per jaar een digitale nieuwsbrief.

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan?

Neem dan telefonisch contact met ons op via 077 306 6666 of stuur een e-mail.

Deze e-mail is verstuurd aan dorpsoverleg@baarlo.nl.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u webmaster@peelenmaas.nl toe aan uw adresboek.
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