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Raadsvragen over ontsluiten 
woningmarkt 

3448440  20 september 2022 

Geachte heer ten Voorde, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

In juli heeft u raadsvragen gesteld over de ontsluiting van de woningmarkt. Dit naar aanleiding van 
de publicatie Atlas voor Gemeenten waarin de woningmarkt in Nederland centraal stond.   

 
Wij zien dat er veel vragen leven op dit woondossier. Om deze vragen in samenhang te bespreken 

lijkt het ons zinvol om een beeldvormende politieke markt te organiseren over het thema wonen. 
Daarin kunnen we nader in gesprek gaan over de ontwikkelingen op de woningmarkt, het landelijke 

woonbeleid en de lokale keuzes die we hierin maken. Met een dergelijke politieke markt in het 
achterhoofd, waarin we uw vragen van meer duiding kunnen voorzien, geven wij hierbij antwoord 

op uw vragen: 
 

1. Kan het college aangeven hoeveel nieuwe woningen er in de komende twee jaar in onze 
gemeente opgeleverd gaan worden? Kan het college daarnaast aangeven voor welke 

doelgroepen deze worden gebouwd? 
 

In 2021 zijn de effecten van een verhoogde nieuwbouwproductie zichtbaar geworden en zijn er 440 
nieuwe woningen in Hengelo opgeleverd. De doelstelling is dat we de komende twee jaar minimaal 

in een vergelijkbaar tempo woningen opleveren. We bouwen deze woningen naar behoefte van de 
doelgroep. De woningen in het woningbouwprogramma zijn daarom voornamelijk bestemd voor het 

betaalbaar en middeldure segment. Ook bouwen we in deze periode flexwoningen voor 
spoedzoekers. Zoals jongeren, studenten, mensen in scheiding, statushouders en doorstromers 

vanuit begeleid wonen. 
 

Ondanks dat we volop inzetten op de realisatie van woningen in de verschillende projecten – en 
daar ook grote inzet op plegen – zijn er ook externe factoren waar we minder tot geen invloed op 

hebben. Zo zijn we als gemeente niet van alle projecten de ontwikkelaar en/of grondeigenaar, zijn 
we afhankelijk van bouwkosten en de energiemarkt en is er krapte op de arbeidsmarkt. Factoren 

die grotendeels buiten onze invloedsfeer liggen, maar die gevolgen kunnen hebben voor onze 
woningbouwdoelstellingen.  

  
2. Hoeveel van deze woningen zijn huurwoningen en vallen daarnaast binnen de sociale 

huursector? 
 

Zo’n 40% van dit aantal betreft sociale huurwoningen. Dat percentage ligt in deze periode relatief 
hoog vanwege de flexwoningen in het programma.  

 
3. Is het college het met ons eens dat verder maatregelen nodig zijn om de woningmarkt in 

onze gemeente te ontsluiten? 
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Ja, ook het college ziet de urgentie van de woningbouwopgave. Maatregelen verdienen een 
zorgvuldige afweging. De woningmarkt is een complex geheel van demografische ontwikkelingen, 

financiële marktontwikkelingen die effect hebben op bouwkosten, energielasten en de 
hypotheekrentes. Het Rijk ziet deze opgave ook en bereidt maatregelen voor via de Nationale 

Woon- en Bouwagenda, zoals de aanstaande Wet goed verhuurderschap. Ook participeren we met 
succes in diverse subsidieregelingen om woningbouw te versnellen. Daarbij blijven we bouwen naar 

behoefte van de inwoners.  
 

4. Het is bekend dat met name de doorstroom van ouderen zorgt voor verstopping op de 
woningmarkt. Hoe kijkt het college hier tegenaan en welke ideeën leven er binnen het 

college om dit probleem op te lossen? 
 

Het klopt dat senioren langer in een relatief grote gezinswoning blijven wonen. Dat komt deels 
door het woon-zorgbeleid, waarbij ouderen gestimuleerd worden om langer zelfstandig thuis te 

wonen. Ervaringen die er zijn met doorstroming leert dat dit relatief veel inzet kost voor met 
betrekkelijk weinig doorstroomresultaat. Een belangrijke oorzaak is dat senioren terughoudend zijn 

met doorstromen vanwege een zorg om in te leveren op woongenot. Doorstromen betekent een 
andere woonomgeving, andere buren, veel rompslomp rond de verhuizing, et cetera. Alles 

overwegend kiest een senior er dikwijls op om in de vertrouwde woning te blijven. 
  

Om toch aantrekkelijke woonalternatieven te bieden zetten we in op diverse woonvormen voor 
senioren zoals seniorenappartementen, maar we zijn ook bezig met projecten te onderzoeken als 

een zogenaamd ‘knarrenhof’ waarbij ouderen in een gemeenschap wonen in een grondgebonden 
woning met gezamenlijke tuin. Ook steunen we een onderzoek van Welbions in Groot Driene waar 

bewoners worden betrokken in de vraag wat nodig is om doorstroming in de wijk te stimuleren. De 
resultaten verwerken we ook in de omgevingsvisie voor het stedelijk gebied, waarin huisvesting 

van senioren een belangrijk thema is. 
 

5. Is het college bereid te kijken naar aanvullende maatregelen zoals het stimuleren van 
bouwen en renoveren voor verschillende doelgroepen, het onderzoeken van mogelijkheden 

voor het bouwen onder erfpacht en het verhogen van het percentage te bouwen sociale 
woningen bij nieuwbouwprojecten? 

 
Wij onderzoeken doorlopend mogelijkheden om het woningtekort te lenigen. Zo zetten we in op 

flexwonen, participeren we volop in rijkssubsidies zoals de woningbouwimpuls om grote 
woningbouwprojecten te versnellen. We sluiten een woondeal met de provincie waarin we als 

Hengelo inzetten op een forse nieuwbouwambitie in de komende tien jaar. In deze ambitie trekken 
we samen op met woningbouwcorporatie Welbions. Over aanvullende maatregelen gaan we graag 

met u in gesprek. 
 

6. Welke verdere ideeën worden binnen het college besproken om de woningmarkt in Hengelo 
te ontsluiten? 

 
Op de voorgestelde beeldvormende politieke markt kunnen we nader ingaan op dit thema, en 

hierover met u van gedachten wisselen. 
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Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


