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Hallo
Op 26 januari hebben we met elkaar gesproken over flexwoningen in Oss op de locatie bij de voetbalvelden in de
Ruwaard. We spraken af dat we vanuit BrabantWonen jullie een onderbouwing zouden leveren mbt de doelgroepen
en een eerste schets met mogelijkheden en programma.
Doelgroepen en type woningen:
In het gesprek hebben we aangegeven dat we geen flexwoningen verhuren aan (kleine) gezinnen, dus een ouder
met kind onder de 18 jaar zouden we uitsluiten. Dit is logisch, omdat we de grond in gebruik nemen voor 15 jaar en
we dan geen huurovereenkomsten kunnen afsluiten voor onbepaalde tijd. Dit zou mensen een huurrecht geven en
daarmee een recht op oa een wettelijke vergoeding van de verhuis- en herinrichtingskosten, wanneer we de
woningen na 15 jaar weer weghalen. We kunnen juridisch gezien echter alleen dan overeenkomsten aangaan obv de
Wet Doorstroming Huurmarkt, voor max 2 jaar. Uiteraard helpt dit wel om de druk op de woningmakt te
verminderen, je voegt immers toch woningen toe. Onze ervaring is dat mensen deze woningen vaak gebruiken ais
"tijdelijke tussenoplossing" en na 2 jaar een duurzame oplossing vinden. Omdat zij hun inschrijftijd behouden
komen ze vaak eerder in aanmerking voor een reguliere huurwoning of vinden een andere oplossing. Het is echter
niet wenselijk om, mocht het zo ver komen, gezinnen te moeten ontruimen, vandaar dat we niet kiezen voor deze
doelgroep.
In de bijlage vinden jullie een onderbouwing van cijfers die we hebben gehaald uit Katoomba. Hieruit blijkt dat de
grootste groep woningenzoekenden bestaat uit 1/ 2 persoons huishoudens. We zijn uitgegaan van de actief
woningzoekenden, dat zijn de mensen die in een jaar minimaal lx op een woning hebben gereageerd. Dit om een
beter beeld te krijgen, er staan immers ook veel mensen op de wachtlijst als "verzekering". De grootste groep
bestaat uit mensen tussen de 24 en 34 jaar, gevolgd door de leeftijdsgroep 18 tm 23 jaar. Qua huishoudgrootte is de
groep 1 persoonshuishoudens het grootst. Ook blijkt dat deze actief woningzoekenden over het algemeen een korte
inschrijfduur hebben, tot 1 jaar. Er is ook een grote groep met een inschrijfduur van meer dan 10 jaar, maar zij
worden ook bediend door het aanbod van reguliere huurwoningen. De gemeente van herkomst is voornamelijk Oss.
Ik zag dat er ook een grote groep vanuit Den Bosch zich in Oss wil vestigen. Dat had ik eigenlijk niet verwacht, is wel
leuk om te weten ^ De gemiddelde zoektijd is lang, het aantal reacties per woning erg hoog, hetgeen uiteraard ook
de druk goed in beeld brengt.
Ik voeg ook de memo toe dii
eerder met de wethouder heeft besproken, waarin de doelgroepen ook zijn
onderbouwd en benoemd. Het gaat vaak om jongeren vanuit ouderlijk huis, personen vanuit een relatiebreuk. Evt
roulatie ivm herstructurering woningen kan ook. We zouden het nog wel moeten hebben over statushouders die
hier staan genoemd, volgens mij zou je deze doelgroep ook niet in flexwoningen willen huisvesten, maar zou je
hiervoor eerder moeten kiezen voor een duurzame vorm van huisvesting. Dit vanuit hun achtergrond, maar ook
vanwege het feit dat zij maar lx een lening (in den bosch is dat een lening, wellicht bij jullie een vergoeding) krijgen
voor inrichting van hun woning en ook de ondersteuning tijdelijk is. IN Den Bosch hebben we hier ervaring mee en ik
zou het echt afraden deze doelgroep hier te willen huisvesten. Maar daar kunnen we het over hebben.
Programma/ type woningen:
Mbt het programma/ type woningen heb ik gesproken m;
;
an denken wij dat in de gemeente Oss
een ander type woningen gewenst is dan in de gemeente Den Bosch. Studio s verhuren in Den Bosch het minst
gemakkelijk, en daar wonen al meer studenten, ed, we verwachten voor de Osse woningmarkt dat studio s geen
passend aanbod is. Anderzijds zijn studio s wel het meest rendabel en passend in onze financiële kaders. In ons
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gesprek hebben we gesproken over 50 tot 100 woningen, waarbij ik de indruk had dat jullie liever aan de 50 dan aan
de 100 kant zitten. Voor de eerste fase in ieder geval. Uiteraard geldt voor ons hoe meer woningen, hoe beter het
binnen onze financiële kaders past. Daarom hebben we Barii gevraagd een schets te maken, waarin we uit zijn
gegaan van ongeveer 70 woningen op deze locatie, waarbij we kiezen voor 2/3 woningen met 2 slaapkamers en 1/3
woningen met 1 slaapkamer. We denken aan 3 woonblokken met 2 bouwlagen. Zoals eerder gemaild verwachten
we dat Barii op heel korte termijn komt met een eerste schets/ indicatie. Ik zal jullie deze mailen en wellicht kunnen
we hier dan via Teams met elkaar over in gesprek volgende week of de week er na.
Verder:
Verder denk ik dat het belangrijk is dat we een planning maken. Uiteraard is de planning ook afhankelijk van het
moment waarop Barii de woningen in productie kan neme
is hierover met Barii in overleg en vraagt hen
hiervan een indicatie te geven. Jullie hebben contact me
/an de gemeente Den Bosch en zouden dus
alvast voor jullie zelf in kaart kunnen brengen wat op gemeenieiijK gebied geregeld moet worden en welke
termijnen hiervoor staan. Wellicht hebben jullie deze kennis ook al paraat. Ik denk dan aan bijvoorbeeld een
bestemmingsplanwijziging (ik neem aan dat dat hier van toepassing is en we de verkorte procedure kunnen
volgen?), het traject mbt de omgevingsvergunning (duurt 12 weken), de aanvraag bij het ministerie obv de crisis- en
herstelwet, etc. We kunnen pas een opdracht aan Barii verstrekken als we een akkoord hebben van de RvC, de
gebruiksovereenkomst is getekend en de onherroeppelijke omgevingsvergunning er ligt. Het zou goed zijn en
helpend als we alvast inzichtelijk hebben wat we hiervoor moeten regelen, vooral ook op gemeentelijk gebied.
Kunnen jullie dit voor ons van de gemeentelijke kant alvast op een rij zetten? Dan kunnen we wanneer we weten
wanneer Barii de woningen in productie neemt hier data aan hangen. Wellicht zijn er ook al zaken die nu alvast
kunnen worden opgepakt.
Omdat is aangegeven dat de woningen dit jaar er zouden moeten staan koersen wij nu op de RvC vergadedring van
BrabantWonen op 24 juni a.s. Vooraf moeten we dan het investeringsvoorstel nog in het DT en kernteam brengen.
Dat zou betekenen dr, en ik begin mei onze stukken op orde zouden moeten hebben. Gemiddeld is de
bouwtijd van productie ooor barii tot uitreiken van de sleutel op dit moment 8 maanden. Ook zal het bouwrijp
maken van het terrein vanuit jullie waarschijnlijk de nodige tijd kosten. Ik denk dat aan aanleg riolering, nuts, etc. Dit
jaar oplevering lijkt me heel krap, maar laten we een gezamenlijke planning maken, dat geeft ons samen meer zicht.
En we zetten natuurlijk alles op alles om het dit jaar te laten lukken.
Hoop jullie voor nu even voldoende te hebben laten weten,
zodra we die hebben.
Fijne dag.
Met vriendelijke groet.
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of ik stuur(t) jullie de stukken van Barii door

Druk op de Osse woningmarkt
Dashboard actief woningzoekenden (peildatum 31-12-2020)
Actief woningzoekenden = minimaal lx per jaar reageren
Aantal actieve inschrijvingen WSR:

18.620

Hiervan reagerend op aanbod Oss:

6.542

Deze groep heeft de volgende kernmerken:
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Inschrijfduur op peildatum
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1 tot 2 jaar
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2 tot 3 jaar
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3 tot 4jaar
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4 tot 5 jaar
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5 tot 7 jaar
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Oss
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Gemiddelde zoektijd bij verhuring
2020
Aanbod
Loting

2019
13,2

16,6
11,9

6,6

Woningmarktindex

Woningmarktindex ^

Gemeente

Gemiddeld aantal reacties per advertentie
gemiddelde positie op de wachtlijst bij verhuring
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verhuring
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2.5
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42,2
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Sint-Michielsgestel
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