
 

Raadsversie   31 mei 2011  1 van 14 

 

            Nazorgonderzoek  Balans in het woongoed 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAZORGONDERZOEK  
NAAR HET IMPLEMENTEREN VAN DE AANBEVELINGEN UIT 

HET “ONDERZOEK NAAR HET WOONBELEID EN DE RELATIE TUSSEN DE 

GEMEENTE EN STICHTING WOONGOED MIDDELBURG” UITRGEBRACHT IN 

SEPTEMBER 2008 
 

Mei  2011 
 



 

Raadsversie   31 mei 2011  2 van 14 

 

            Nazorgonderzoek  Balans in het woongoed 

Voorwoord 
Met dit nazorgonderzoek wil de Rekenkamer Middelburg de gemeenteraad inzicht 
geven in het implementeren van de aanbevelingen uit het onderzoek naar het 
woonbeleid en de relatie van de gemeente met Woongoed Middelburg.  
 
Het doel van dit rapport is het ondersteunen van de gemeenteraad in haar contro-
lerende en kaderstellende taken. 
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1. Inleiding 
Dit rapport beschrijft het nazorgonderzoek “Balans in het Woongoed”, dat met het 
raadsvoorstel 08-370 in de raadsvergadering van 6 oktober 2008 is behandeld. Het is 
gebruikelijk, dat de rekenkamer na verloop van twee á drie jaar nagaat of het col-
lege uitvoering heeft gegeven aan de aanbevelingen uit een rekenkamerrapport, 
voorzover die aanbevelingen  door de gemeenteraad zijn overgenomen. 
 
In het rapport “Balans in het Woongoed”  kwam de rekenkamer tot 6 aanbevelin-
gen. Met het raadsbesluit 08-370 kreeg het college de opdracht  “om aan de aan-
bevelingen een vervolg te geven, de raad voorstellen te doen en tussentijds infor-
matie te verstrekken over de voortgang”. Een amendement om de zin, “het college 
krijgt opdracht om aan de aanbevelingen van de rekenkamer een vervolg te ge-
ven”, enz. te vervangen door de zinsnede: “het college krijgt opdracht om aan de 
aanbevelingen van de rekenkamer gehoor te geven, de raad voorstellen te doen 
en tussentijds informatie te verstrekken over de voortgang”  werd verworpen. 
 
Alvorens over te gaan op de evaluatie van de uitvoering van dit raadsbesluit, gaan 
we eerst nog in het kort in op de aanleiding en doelstelling van het onderzoek. 
 
Overigens is voor een goede beeldvorming de samenvatting van het rapport woon-
goed als bijlage bij dit rapport opgenomen. 
 
2. Aanleiding en doelstelling van het initiële onderzoek 
AANLEIDING 
Op verzoek van de raadsleden in de auditcommissie heeft de rekenkamer in het 
onderzoeksprogramma voor 2008 een onderzoek opgenomen naar de relatie tussen 
de gemeente Middelburg en de woningcorporatie “Stichting Woongoed Middel-
burg” (hierna te noemen Woongoed). Bij de gemeenteraad was er behoefte aan 
meer inzicht in deze relatie, mede gezien het kort daarvoor gesloten convenant en 
de samenwerkingsafspraken.  “Ook zijn de financiële risico’s en de rol van Woon-
goed bij de uitvoering van het beleid van de gemeente op het terrein van de ruim-
telijke ordening, niet helemaal helder”.1 
 
Om deze reden besloot de rekenkamer ook het woonbeleid van de gemeente als 
geheel in het onderzoek te betrekken. 
 
DOELSTELLING 
De  gemeenteraad inzicht geven in het woonbeleid van de gemeente en de relatie 
met  Woongoed. 
Deze doelstelling resulteerde in de volgende hoofdvragen: 
I. Wat is het woonbeleid van de gemeente Middelburg vanaf 2003 (raadsbesluit 

Nota Wonen 2003-2007)? 

                                                 
1 Blz. 7 rapport rekenkamer “Balans in het Woongoed” 
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II. Hoe is de relatie tussen de gemeente Middelburg en de woningcorporatie 
Woongoed en in hoeverre draagt deze relatie bij aan het woonbeleid van de 
gemeente Middelburg?  

Deze hoofdvragen hebben geleid tot een 8-tal deelvragen, die voorzover relevant 
voor het nagaan van de uitvoering van het raadsbesluit 08-370, hieronder worden 
vermeld. 
 
3. Uitvoering van het raadsbesluit 08-370 
Op basis van het onderzoek kwam de rekenkamer tot 10 conclusies, waarvan er 6 
aanleiding waren tot het doen van een aanbeveling. Wij beperken ons in deze eva-
luatie tot de desbetreffende deelvraag, de bijbehorende conclusies met aanbeve-
ling met daarbij de huidige status van uitvoering. Onder het kopje status vindt u het 
oordeel m.b.t. de opvolging van de gedane aanbeveling. 
 
Deelvraag 42. Hoe is het gesteld met de uitvoering van het woonbeleid? 
 

Conclusie 1. De naleving en uitvoering van beleidsvoornemens met name in de nota 
wonen is niet adequaat. 
 
Aanbeveling 1. Een beleidsnota, waaraan een raadsbesluit ten grondslag ligt, dient 
conform het raadsbesluit en integraal te worden uitgevoerd. De raad dient perio-
diek over de uitvoering te worden geïnformeerd, waarbij indien noodzakelijk bijstel-
ling van de beleidsvoornemens en de uitvoering kan worden voorgelegd. De perio-
diciteit van de rapportage dient (voortaan) in de beleidsnota te worden opgeno-
men. 
 
Status. Gelijktijdig met het rapport “Balans in het woongoed” werd  in  de raadsver-
gadering van 6-10-2008 de evaluatie woonbeleid van de nota wonen in Middelburg, 
beleidsvisie 2003-2007 behandeld. In de herijking van de kwaliteitsatlas (raadsbesluit 
10-14) komt het woonbeleid uitvoerig aan de orde. De  “Woonvisie 2010-2015 Goed 
wonen voor alle leeftijden” is in de raadsvergadering van 7-7-2010 vastgesteld. In de 
woonvisie is opgenomen, dat het college jaarlijks over de voortgang van de uitvoe-
ring  zal rapporteren aan de gemeenteraad. Hiermee is voldaan aan de aanbeve-
ling. 
 
Conclusie 2. In het onderzoek  heeft de rekenkamer uit de Nota Wonen 6 (redelijk) 
meetbare doelstellingen gedestilleerd. Geconcludeerd werd, dat deze niet allemaal 
werden gehaald, (met name omvang kernvoorraad, verkoop woningen met maat-
schappelijk gebonden eigendom, uitbreiding aanbod goedkope nieuwbouwwonin-
gen).   
 
Aanbeveling 2. Zorg dat doelstellingen SMART worden geformuleerd: uit monitoring 
en evaluatie moet dan blijken, waarom ze al dan niet haalbaar zijn; zo nodig moe-
ten ze (in de gemeenteraad) worden bijgesteld. 
 

                                                 
2 De nummering van de deelvragen is die uit het rapport “Balans in het Woongoed” van september 2008. 
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Status. De beleidsvoornemens in de nieuwe woonvisie resulteren in hoofdstuk 4.4 in 
35 actiepunten; hiervan zijn maar weinig doelstellingen SMART geformuleerd. Welis-
waar is er een planning van 2408  woningen tot 2020, maar: “planninglijsten worden 
in Middelburg dan ook niet als doelstelling op zich gezien, maar meer als een voor-
raad van concrete plannen, die indien nodig snel ten uitvoer kunnen worden ge-
bracht” (Herijking Kwaliteitsatlas, blz. 8). Aan de aanbeveling is dan ook niet vol-
daan. Overigens heeft de gemeenteraad ingestemd met dit uitvoeringsprogramma 
uit de nieuwe woonvisie. 
 

Deelvraag 6. Hoe is het gesteld met het toezicht op de naleving van de samenwer-
kingsovereenkomst/convenanten (met de woningcorporaties), hoe luiden de presta-
tieafspraken en op welke wijze vindt verantwoording plaats? 
 

Conclusie. De samenwerkingsovereenkomst wordt door partijen niet gezien als een 
overeenkomst in juridische zin. De samenwerkingsovereenkomst fungeert meer als 
een intentieverklaring. De prestatie-afspraken zijn veelal vrijblijvend en zeker niet al-
tijd “SMART”geformuleerd. 
 
Aanbeveling 3. Maak de prestatie-afspraken meer bindend. De gemeente is dan 
wel verantwoordelijk voor het faciliteren van de omstandigheden, die noodzakelijk 
zijn voor het nakomen van de prestatie-afspraken. Evalueer de prestatie-afspraken 
volgens het model dat bij de tussenrapportage 2003-2007 is gemaakt en rapporteer 
periodiek aan de gemeenteraad. 
 
Status. Met het (gewijzigd) raadsvoorstel 11-43 zijn de prestatieafspraken over de pe-
riode 2011 tot en met 2014 met de woningbouwcorporaties  Woongoed Middelburg, 
de WBV Arnemuiden  en Woonzorg Nederland op de agenda van de gemeente-
raadsvergadering van 18 april 2011geplaatst. 
 
In de raadsvergadering van 7 juni 2010 is een motie (18-1)aangenomen, waarin de 
raad het college opdraagt : “ 1. Om op basis van de woonvisie concrete (en als 
ultieme remedium afdwingbare)  prestatieafspraken te maken met de corporaties. 
Dit kunnen zowel meerjarige prestatieafspraken zijn op programmaniveau, als ook 
prestatieafspraken neergelegd in een jaarschijf waarin concrete activiteiten en pro-
jecten worden benoemd;  2. de prestatie-afspraken volgens een vast patroon te 
evalueren, zodat de raad elk jaar het beleid kan bijsturen”. (Wij beperken ons hier 
tot de eerste 2 opdrachten van de motie). 
 
De aanbeveling is uitgevoerd. Vastgelegd is dat jaarlijks de monitoring van de uit-
voering zal plaatsvinden. De prestatieafspraken met Woongoed betreffen de “the-
ma’s” nieuwbouwopgave, bestaande voorraad, leefbaarheid en opvang/zorg. Ten 
aanzien van de bestaande voorraad en opvang/zorg zijn concrete afspraken ge-
maakt, dat is niet dan wel minder het geval bij de nieuwbouwopgave en leefbaar-
heid.  
 
Deelvraag 8. In hoeverre is de gemeenteraad in staat zijn kaderstellende en contro-
lerende rol bij het woonbeleid van de gemeente in het algemeen en de samenwer-
king met Woongoed in het bijzonder uit te oefenen? 
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Conclusie. De informatie-voorziening aan de gemeenteraad is onvoldoende ge-
structureerd. Een 2-jaarlijkse evaluatie van de woonvisie heeft in de achterliggende 
periode niet plaats gevonden. De informatie-voorziening is veelal op ad hoc basis en 
projectmatig. Het ontbreekt hierdoor bij de gemeenteraad aan een goed en ge-
structureerd overzicht, wat essentieel is om de kaderstellende en controlerende taak 
uit te oefenen. In het duale stelsel moet de gemeenteraad in staat worden gesteld 
de kaders te stellen, waarbinnen het college beleid kan ontwikkelen. Dan is het 
noodzakelijk dat de gemeenteraad een duidelijk beeld heeft van het beleid, de 
doelstellingen en de beoogde maatschappelijke effecten. De woonmonitor kan 
hiervoor een waardevol instrument zijn, mits de frequentie (jaarlijks) voldoende is en 
informatie geeft over de realisatie van doelstellingen, met inbegrip van de samen-
werkingsovereenkomst met Woongoed. 
 
Aanbeveling 4. Zorg dat het college periodiek (minstens 1 x per jaar) rapporteert 
over de voortgang van het beleid. 
 
Status. In ons rapport hebben we vastgesteld, dat in de laatste woonmonitor de ge-
gevens van 2004 worden vermeld.  Gelijktijdig met het raadsvoorstel 08-370 (rapport 
rekenkamer) is de evaluatie van de nota wonen, beleidsvisie 2003-2007 behandeld.  
De woonvisie 2010-2015 Gemeente Middelburg (raadsvoorstel 10-91) is vastgesteld in 
de raadsvergadering van 7 juni 2010.  In de tussen liggende periode is de gemeente-
raad/commissie ruimte niet middels de woonmonitor  over de voortgang geïnfor-
meerd. Ook over de voortgang van het raadsbesluit 08-370 (“aan de aanbevelingen 
van de rekenkamer een vervolg te geven en de gemeenteraad voorstellen te 
doen”) is de gemeenteraad niet (expliciet) geïnformeerd en zijn er geen voorstellen 
gedaan.  
 
In  de nieuwe woonvisie  is opgenomen, dat de commissie Ruimte/gemeenteraad 
jaarlijks over de voortgang wordt geïnformeerd. “Daarbij wordt ook op het vervolg 
van de uitvoering ingegaan”. Verder zal in overleg met de corporaties de Monitor 
Wonen weer periodiek worden uitgevoerd (acties tot 2015, nr. 32). Er wordt daarbij 
niet expliciet vermeld, dat de monitor jaarlijks zal worden uitgevoerd. 
 
Aan de aanbeveling is nog geen uitvoering gegeven; dat is dan wel het voornemen, 
zoals vastgelegd in de nieuwe woonvisie. In de kadernota 2011-2014 (evenals in de 
programmabegroting 2011) wordt onder Woonmonitor vermeld: “de effecten van 
het nieuwbouwbeleid worden tweejaarlijks gemeten, waarin periodiek ook een ver-
huisketenonderzoek is opgenomen”(blz.47). In het raadsvoorstel 11-43 wordt ver-
meld, dat de Monitor Wonen jaarlijks zal worden gerapporteerd. 
 

Hoofdvraag 1. Wat is het woonbeleid van de gemeente Middelburg vanaf 2003 
(raadsbesluit Nota Wonen, beleidsvisie 2003-2007) ? 
 

Conclusie 1. Bij ontstentenis van een (geactualiseerde) lange termijn visie is er geen 
duidelijkheid over het te voeren beleid. Weliswaar heeft de gemeente inmiddels de 
doelstelling van 56.000 inwoners in 2030 losgelaten, maar er kan niet worden vol-
staan met een algemene doelstelling met “een meer realistische groei”. 
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Aanbeveling 5. Geef (meer) prioriteit aan een herziening/vernieuwing van de kwali-
teitsatlas, waarin wordt aangegeven of de gemeente gaat voor een groeiscenario 
dan wel de omslag van groeigemeente naar beheergemeente wil maken. Het 
aangeven van een exact aantal inwoners is daarbij niet nodig. Neem de prognoses 
in aanmerking en kies dan voor een bepaalde bandbreedte. Per slot van rekening 
zijn prognoses geen wetmatigheden, maar wel “bouwstenen voor beleid”. 
 
Status. De herijking van de kwaliteitsatlas is vastgesteld  met het raadsbesluit 10-14. 
In deze herijking is het accent meer komen te liggen  op het “inzetten van kwaliteit”. 
Was in de oorspronkelijke atlas “groei een keuze” in de herijking is dat getransfor-
meerd naar “groei door kwaliteit”. Aan de aanbeveling is voldaan. 
 
Conclusie 2. Momenteel ontbreekt het aan een (geactualiseerd) woonbeleid en 
woonvisie. Grondaankopen van importantie, het opstellen van bouwplanning, doel-
stellingen en speerpunten, een basis voor het maken van prestatie-afspraken met 
Woongoed en andere actoren zouden hierin hun onderbouwing moeten vinden. 
 
Aanbeveling 6. Als aan bovenstaande aanbeveling (herijking kwaliteitsatlas) is vol-
daan, kom dan zo snel mogelijk met een nieuwe woonvisie (met beleidsnotitie); de-
mografische ontwikkelingen dienen hierin een factor van betekenis te zijn. Zeker met 
het oog op (mogelijke) ontwikkelingen op de woningmarkt, nu de economischer 
groei afneemt. 
 
Status. De nieuwe woonvisie (2010-2015) is vastgesteld met het raadsbesluit 10-91. 
Aan de aanbeveling is voldaan. 
 
4. Resumé 
In ons rapport “Balans in het Woongoed” kwamen wij tot 6 aanbevelingen. In dit na-
zorgonderzoek kunnen we vaststellen, dat aan de aanbevelingen 1,  3, 5 en 6 is vol-
daan. Aanbeveling 2 is  niet uitgevoerd en aanbevelingen 4 is  nog niet  uitgevoerd. 
Op grond hiervan komen wij tot de volgende aanvullende aanbeveling.  
 
Naar aanleiding hiervan vinden we het volgende vermeldenswaardig: 
In de nieuwe woonvisie wordt voor de bevolkingsontwikkeling gebruik gemaakt van 
de provinciale bevolkingsprognose. Maar voor de groei van het aantal huishoudens 
wordt volgens een schriftelijke aanvulling (bij het verslag van de raadscommissie 
Ruimte d.d. 31-5-2010) op vragen vanuit de gemeenteraad in de nieuwe woonvisie  
gebruik gemaakt van de Primos bevolkingsprognoses : “voor het vaststellen van on-
ze woningbouwplanning maken we gebruik van het Primos model”. Argument hier-
voor is, dat dan dezelfde prognose-methodiek wordt gevolgd als Woongoed. 
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Deze prognoses komen niet met elkaar overeen: 
               Realisatie 1-1-2011         Prognose provincie            Prognose Primos 
            Aantal inwoners 2010      Aantal inwoners 2020     Aantal inwoners 2020 
                        48061                                 48615                              49991 
 
 
              Realisatie 1-1-2010         Prognose provincie           Prognose Primos 
        Aantal huishoudens   Aantal huishoudens 2020  Aantal huishoudens 2020 
      22079                                22896                             23518 
 
Het (belangrijkste)  verschil is dat in de prognoses van de provincie de woningbouw 
geen factor is. In het Primos model is dat wel het geval; hierbij wordt verondersteld, 
dat  het woningbouwprogramma  één van de factoren is, die de migratie beïn-
vloedt door het beschikbaar komen van woningen (woningmarktmigratie).  
(Beide prognoses zijn van 2009) 
 
5. Aanbeveling n.a.v het nazorgonderzoek 
In de Woonvisie 2010-2015 is de periodiciteit van de Monitor Wonen niet expliciet 
opgenomen.  In de kadernota 2011-2014 en de programma begroting 2011 wordt 
een periodiciteit van twee jaar genoemd, in het raadsvoorstel 11-43 is dat één jaar. 
Wij bevelen aan vast te leggen, dat de monitor jaarlijks wordt uitgevoerd (met de 
evaluatie van de prestatie-afspraken met de woningbouwcorporaties). Hierbij past 
dan ook een consistent gebruik van de methodiek van bevolkings- en huishoudens-
prognoses. 
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6. Wederhoor 
Hieronder wederhoorcommentaar van het college van B en W. 
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7. Nawoord rekenkamer 
Het wederhoor van het college noopt ons tot een reactie op de eerste opmerking 
m.b.t. de statusbeschrijving van aanbeveling 2 (pagina 5). 
 
De statusbeschrijving refereert dus aan aanbeveling 2 (onderaan blz. 4): “zorg dat 
de doelstellingen SMART worden geformuleerd”, enz. 
Wij vinden de uitvoering van deze aanbeveling niet in voldoende mate terug in de 
nieuwe woonvisie, (zie met name de actiepunten/ uitvoeringsprogramma). Doelstel-
lingen zijn doorgaans niet specifiek, meetbaar en tijdgebonden geformuleerd. Dat 
heeft geen betrekking op de regierol van de gemeente Middelburg, waar het gaat 
om bouwen en wonen.   
 
De overige opmerkingen geven ons geen aanleiding tot een reactie. 
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BIJLAGE Samenvatting uit het onderzoeksrapport van september 2008 
Met dit onderzoek wil de Rekenkamer Middelburg de gemeenteraad inzicht geven in het 
woonbeleid en de relatie van de gemeente met Woongoed Middelburg. In deze samenvat-
ting beperken we ons tot de antwoorden op de onderzoeksvragen die wij gesteld hebben 
en aanbevelingen die wij daarover aan u doen. 
 

1. Wat is het bovenliggende woonbeleid van de rijksoverheid en de provincie Zeeland? 
2. Wat is het woonbeleid van de gemeente Middelburg binnen de kaders, gesteld door 
de deelvraag 1? 
Conclusie: binnen het kader, gesteld door de hogere overheden, maakt de gemeente Mid-
delburg gebruik van de daarvoor ter beschikking gestelde mogelijkheden en instrumenten 
om haar woonbeleid uit te voeren. 

 

3. Hoe voert de gemeente Middelburg de regie over het woonbeleid  om de doelstellin-
gen van het woonbeleid te realiseren? 

Conclusie: met het “actief grondbeleid” heeft de gemeente een sterke troef in handen om 
de regie te voeren over het woonbeleid; de gemeente heeft dan ook volop sturingsmoge-
lijkheden om doelstellingen van het woonbeleid te realiseren 

 

4. Hoe is het gesteld met de uitvoering van het woonbeleid? 
Conclusie 1:  de naleving en uitvoering van beleidsvoornemens met name in de nota wonen 
is niet adequaat.  
Aanbeveling 1: 
Een beleidsnota, waaraan een raadsbesluit ten grondslag ligt, dient conform en integraal te 
worden uitgevoerd. De raad dient periodiek over de uitvoering te worden geïnformeerd, 
waarbij indien noodzakelijk bijstelling van de beleidsvoornemens en de uitvoering kan wor-
den voorgelegd. De periodiciteit van de rapportage dient (voortaan) in de beleidsnota te 
worden opgenomen. 
Conclusie 2: voor de kernvoorraad  wordt een omvang genoemd van ca. 5.300 woningen; in 
de samenwerkingsovereenkomst met Woongoed zijn 3.835 woningen overeengekomen en 
met de woningbouwvereniging Arnemuiden zijn geen afspraken gemaakt. De kernvoorraad 
is lager dan gepland. Ook  andere doelstellingen van importantie voor het woonbeleid zijn 
niet gehaald (nieuwbouw programma, goedkope koopwoningen, verkoop woningen met 
maatschappelijk gebonden eigendom).   
Aanbeveling 2: zorg dat doelstellingen SMART worden geformuleerd; uit monitoring en eva-
luatie moet dan blijken waarom ze al dan niet haalbaar zijn;  zo nodig moeten ze (in de ge-
meenteraad) worden bijgesteld. 

 

5. In hoeverre draagt de relatie met Woongoed bij aan het woonbeleid van de gemeen-
te Middelburg?     
Conclusie: het woonbeleid van de gemeente Middelburg en de strategische doelen van 
Woongoed sluiten op elkaar aan; de samenwerking past in het beleid van de rijksoverheid. 

 

6. Hoe is het gesteld met het toezicht op de naleving van  de samenwerkingsovereen-
komsten/convenanten, hoe luiden de prestatie-afspraken en op welke wijze vindt verant-
woording plaats? 
Conclusie: de samenwerkingsovereenkomst fungeert meer als een intentie-verklaring. De 
prestatie-afspraken zijn veelal vrijblijvend en zeker niet altijd “SMART”geformuleerd. 
Aanbeveling 3: maak de prestatie-afspraken meer bindend. De gemeente is dan wel ver-
antwoordelijk voor het faciliteren van de omstandigheden, die noodzakelijk zijn voor het na-
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komen van de prestatie-afspraken. Én evalueer de prestatie-afspraken volgens het model 
dat bij de tussenrapportage 2003-2007 is gemaakt en rapporteer  periodiek aan de gemeen-
teraad.  

 
 

7. Wat zijn de bestuurlijke, financiële en economische  risico’s van de gemeente Middel-
burg bij de samenwerking met Woongoed? 
Conclusie: de risico’s verbonden aan de relatie met Woongoed zijn alleszins acceptabel. 

 
 

8. In hoeverre is de gemeenteraad in staat zijn kaderstellende en controlerende rol bij het 
woonbeleid van de gemeente in het algemeen en de samenwerking met Woongoed in het 
bijzonder uit te oefenen? 
Conclusie: de informatie-voorziening aan de gemeenteraad is onvoldoende gestructureerd; 
Een 2-jaarlijkse  evaluatie van de woonvisie heeft in de achterliggende periode niet plaats 
gevonden. De informatie-voorziening is veelal op ad hoc basis en projectmatig. Het ont-
breekt hierdoor bij de gemeenteraad aan een goed overzicht, wat essentieel is om de ka-
derstellende en controlerende taak uit te oefenen. In het duale stelsel moet de gemeente-
raad  in staat worden gesteld de kaders te stellen, waarbinnen het College beleid kan ont-
wikkelen. Dan is het noodzakelijk dat de gemeenteraad een duidelijk beeld heeft van het 
beleid, de doelstellingen en de beoogde maatschappelijke effecten. De woonmonitor kan 
hiervoor een waardevol instrument zijn, mits de frequentie (jaarlijks) voldoende is en informa-
tie geeft over de realisatie van doelstellingen, met inbegrip van de samenwerkingsovereen-
komst met Woongoed. 
Aanbeveling 4: zorg dat het college periodiek (minstens 1 x per jaar) rapporteert over  de 
voortgang van het beleid.  

 
Met het beantwoorden van deze deelvragen beantwoorden we ook de twee hoofdvragen 
van ons onderzoek. 
 

Hoofdvraag 1: Wat is het woonbeleid van de gemeente Middelburg vanaf 2003 (raadsbesluit 

Nota Wonen)? 

Conclusie 1: bij ontstentenis van een (geactualiseerde) lange termijn visie is er geen duidelijk-
heid over het te voeren beleid. Weliswaar heeft de gemeente inmiddels de doelstelling van 
56.000 inwoners in 2030 losgelaten, maar er kan niet worden volstaan met een doelstelling 
met  “een meer realistische groei”.  
Aanbeveling 5: geef (meer) prioriteit aan een herziening/vernieuwing van de kwaliteitsatlas, 
waarin wordt aangegeven of de gemeente gaat voor een groeiscenario dan wel de omslag 
van groeigemeente naar beheergemeente wil maken. Het aangeven van een exact aantal 
inwoners is daarbij zeker niet nodig. Neem de prognoses in aanmerking en kies dan voor een 
bepaalde bandbreedte. Per slot van rekening zijn prognoses geen wetmatigheden, maar 
wel  “ bouwstenen voor beleid”. 
Conclusie 2: momenteel ontbreekt het aan een (geactualiseerd) woonbeleid en woonvisie. 
Grondaankopen van importantie, het opstellen van bouwplanning, doelstellingen en speer-
punten, een basis voor het maken van prestatie-afspraken met Woongoed en andere acto-
ren  zouden hierin hun onderbouwing moeten vinden. 
Aanbeveling 6: als aan bovenstaande aanbeveling 5 (herijking kwaliteitsatlas) is voldaan, 
kom dan zo snel mogelijk met een nieuwe woonvisie (met beleidsnotitie); demografische 
ontwikkelingen dienen hierin een factor van betekenis te zijn. Zeker met het oog op (mogelij-
ke) ontwikkelingen op de woningmarkt, nu de economische groei afneemt.  
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Hoofdvraag 2: Hoe is de relatie tussen de gemeente Middelburg en de woningcorporatie 

Woongoed en in hoeverre draagt deze relatie bij aan het woonbeleid van de gemeente 

Middelburg? 

We hebben deze hoofdvraag beantwoordt in de antwoorden op de deelvragen 5, 6 en 7, 
alsmede partieel in 8.  

 


