
 

 

 

 

 

MOTIE   

art. 36 RvO 

 

Voorstel nummer 20-150 / agendapunt 6.m.3 

 

Onderwerp: Woningbouwmonitor 

 

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 11 november 2020 

 

De Raad,  

gehoord de beraadslaging, 

 

overwegende dat, 

1. De gemeente een wettelijke taak heeft zorg te dragen voor voldoende woningen in aantallen en 

aansluitend bij de behoefte van de woningzoekende in kwalitatieve zin. Zodoende dat in de eerste 

plaats wordt ingespeeld op de behoefte van de eigen inwoners en daarnaast ruimte wordt geboden aan 

mensen van buiten die zich graag in Middelburg willen vestigen; 

2. Dat daartoe door de gemeenteraad in 2015 een woonvisie 2016 -2020 is vast gesteld; 

3. Dat dit een visie is op de ontwikkeling van de totale woningvoorraad en niet alleen het sociale segment 

en aandacht zal worden besteed aan duurzaamheid, betaalbaarheid en huisvesting van diverse 

doelgroepen; 

4. Anno 2020 niet alleen blijkt er een absoluut tekort aan woningen te zijn, maar er ook onvoldoende 

woningen blijken te zijn voor starters, senioren, huurders en tijdelijke inwoners/bewoners/doorstromers; 

5. De werkingsduur van de woonvisie 2016 – 2020 bijna voorbij is en wel veel goede voornemens bevat, 

maar weinig harde (taakstellende) doelstellingen; 

 

Is van mening dat, 

6. De gemeente Middelburg de woningbouw nog te veel over laat aan het krachtenspel der vrije markt; 

7. De gemeente steviger en zo mogelijk taakstellend moet sturen niet alleen op de aantallen te bouwen 

woningen maar ook op de kwalitatieve woningvoorraad voor diverse doelgroepen; 

8. Deze sturing zich in het bijzonder zou moeten richten op: 

- Starters op de woningmarkt die een betaalbare woning zoeken; 

- Levensloopbestendigheid en senioren die willen doorstromen van een eengezinswoning naar een 

appartement; 

- Huurwoningen, niet zijnde sociale huur; 

- Mensen op zoek naar tijdelijke huisvesting. 

- Duurzame woningvoorraad. 

9. De woningbouwcorporaties bij het gestelde onder 8 een belangrijke rol zouden moeten kunnen 

vervullen. 

 

Draagt het college op om: 

1. De woonvisie 2016 – 2020, al dan niet via de Omgevingsvisie te actualiseren; 

2. Deze visie bij voorkeur in Walchers verband opstellen; 

3. Deze visie te vertalen in een uitvoeringsplan voor de periode 2021 - 2025 met concrete doelstellingen 

en indicatoren; 

4. Op basis hiervan een monitor op te stellen en hierover jaarlijks aan de gemeenteraad te rapporteren; 

en gaat over tot de orde van de dag. 



Namens de fracties van, 

 

CDA,     LPM,     SP, 

 

 

Wim Kant    Bram de Buck    Huib Ghijsen 

 

 


