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BIJLAGE 1

BESTUURSOPDRACHT

BESTUURSOPDRACHT:
Lokale Woonvisie 2018-2025
Datum:

04-04-2017

Bestuurlijk opdrachtgever:
Ambtelijk opdrachtgever:
Projectleider:

Jos Custers
Mathea Severeijns
Luc van den Boorn (Wonen en Volkshuisvesting)

Programma:

5

Startdatum:
Beoogde einddatum:

medio april 2017
april 2018

AANLEIDING
Op 18 oktober jl. heeft de raad de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (SVWZL) vastgesteld. Hierbij
heeft de raad ook het college verzocht om in 2017 een lokale woonvisie ter vaststelling aan hem voor
te leggen. Deze woonvisie moet inzicht geven over de toekomstige kwantitatieve en kwalitatieve
woonbehoefte binnen onze gemeente, zodat hieraan invulling kan worden gegeven binnen de kaders
van de SVWZL.
DOEL
Het doel van deze opdracht is om een lokale woonvisie te kunnen samenstellen, waarmee binnen het
geldende woonbeleid richting kan worden gegeven aan de gewenste ontwikkelingen binnen de lokale
woningmarkt.
RISICOPROFIEL (kritische succesfactoren)
Het risicoprofiel van deze opdracht is laag. Het vaststellen van een lokale woonvisie is geen
verplichting. De visie is bedoeld als sturingsinstrument voor de plancapaciteit en woningvoorraad.
(TUSSEN)RESULTATEN
• Medio april 2017: start projectopdracht;
• 13 Juni 2017: concept Lokale Woonvisie wordt besproken tijdens raadsinformatie-avond;
• 19 September 2017: concept Lokale Woonvisie wordt aan raad voorgelegd om vrij te geven
voor inspraak;
• April 2018: ontwerp wordt ter vaststelling aangeboden aan de raad.
PROJECTBEHEERSING: GELD, ORGANISATIE, KWALITEIT, INFORMATIE EN SYSTEMEN, TIJD
Geld
Voor de begeleiding van het project is een bedrag begroot van € 21.000,-- exclusief btw. Deze kosten
komen ten laste van kostenplaats 6820001 (Wonen/Volkshuisvesting). Voor dit jaar bedraagt het
totale budget voor deze post € 28.500,--, zodat dit project uitgevoerd kan worden.
Projectorganisatie
Voor een goede bestuurlijke en ambtelijke afstemming wordt voor de looptijd van het project een
project- en stuurgroep ingesteld. De projectgroep draagt zorg voor de outcome van de producten. De
Stuurgroep neemt hiervan kennis, accordeert en stuurt bij. Tevens bewaakt hij de voortgang van de
voorbereiding van de te nemen besluiten door het college en de raad.
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Voorzitter van de Stuurgroep is projectwethouder J. Custers, verder hebben zitting in de Stuurgroep:
Stuurgroep Lokale Woonvisie
• Wethouder Jos Custers
• Twee raadsleden (voordracht vanuit de raad)
• De extern projectleider PCkwadraat, Al Vermeeren
• De intern projectleider gemeente, Luc van den Boorn
• Senior-adviseur namens PCkwadraat, Geert Claessens
• Eén vertegenwoordiger namens de corporaties, Maasvallei, Servatius en Woonpunt
(voordracht vanuit de corporaties)
De stuurgroep vergadert periodiek tijdens de reguliere kantooruren.
Projectgroep Lokale Woonvisie
• Intern projectleider van de gemeente, Luc van den Boorn (tevens voorzitter projectgroep)
• Extern projectleider van PCkwadraat, Al Vermeeren
• Senior-adviseur namens PCkwadraat, Geert Claessens
• Intern beleidsadviseur van de gemeente, Hein Luth
• Per corporatie één vertegenwoordiger (voordracht vanuit Maasvallei, Servatius en Woonpunt)
De projectgroep vergadert periodiek tijdens de reguliere kantooruren.
Kwaliteit
De opdracht moet leiden tot een kwalitatief gedragen en uitvoerbare lokale woonvisie voor de
komende nabije jaren.
Informatie en systemen
• Projectgroep rapporteert periodiek aan de stuurgroep.
• Stuurgroep zorgt (desgewenst) voor de tussentijdse bestuurlijke terugkoppeling.
• Op 13 juni 2017 vindt een raadsinformatie-avond plaats waarbij de raad zijn inbreng kan
geven over de 1e concept Lokale Woonvisie.
• Op 19 september 2017 wordt de raad gevraagd om concept Lokale Woonvisie vrij te geven
voor de inspraak.
• April 2018 wordt raad voorgesteld om ontwerp Lokale Woonvisie vast te stellen. Mits van
toepassing zal dit voorstel worden voorzien van een nota van Inspraak.
Tijd
•
•
•

•
•
•

4 april 2017: raadsbesluit tot opdrachtverlening.
Medio april 2017: start projectopdracht.
Mei-Juni 2017: Expertmeeting met corporaties en overige vastgoeddeskundigen en
ateliersessies met stakeholders, belangenvertegenwoordigers, belanghebbenden en
belangstellenden.
13 Juni 2017: concept Lokale Woonvisie wordt besproken tijdens raadsinformatie-avond;
19 September 2017: concept Lokale Woonvisie wordt aan raad voorgelegd om vrij te geven
voor inspraak.
April 2018: ontwerp wordt ter vaststelling aangeboden aan de raad.

SOCIAL RETURN
Binnen dit project is geen social return toegepast. Wel zal een stagiaire van de Hoge School Zuyd
ondersteunend bij dit project betrokken worden.
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BIJLAGE 2

DEELNEMERS PROJECTSTRUCTUUR EN BIJEENKOMSTEN

Leden Stuurgroep
Jos Custers
Dieudonné Akkermans
Wiel Dreessen
Hanneke Koene
Jean Schrijen
Frans van de Weerdt
Wiel Blezer
Mirjam Depondt
Alex Meij
Jean Pierre Tulleneers
Geert Claessens
Luc van den Boorn

Portefeuillehouder Wonen en Volkshuisvesting Gemeente Eijsden-Margraten
(deelname als voorzitter in periode april 2017 – juni 2018)
Waarnemend portefeuillehouder en voorzitter periode november 2017-maart 2018
Portefeuillehouder Wonen en Volkshuisvesting Gemeente Eijsden-Margraten
(deelname als voorzitter vanaf 1 juni 2018)
Raadslid Gemeente Eijsden-Margraten (deelname periode april 2017 – juni 2018)
Raadslid Gemeente Eijsden-Margraten (deelname periode april 2017 – juni 2018)
Raadslid Gemeente Eijsden-Margraten (deelname vanaf september 2018)
Raadslid Gemeente Eijsden-Margraten (deelname vanaf september 2018)
Bestuurder namens corporaties (deelname periode april 2017 – september 2018)
Bestuurder namens corporaties (deelname vanaf september 2018)
PCkwadraat (extern adviseur)
PCkwadraat (extern adviseur)
Gemeente Eijsden-Margraten (secretaris en coördinator)

Projectgroep
Luc van den Boorn
Hein Luth
Hanneke Warnier
Jeroen Schins
Hub Meulenberg
Jean Pierre Tulleneers
Geert Claessens

Gemeente Eijsden-Margraten
Gemeente Eijsden-Margraten
Servatius
Maasvallei
Woonpunt
PCkwadraat
PCkwadraat

Burgerparticipatie voor het verkrijgen van input door:

Expertmeeting 18 mei 2017
Luc van den Boorn
Joris Berger
Eric Horsmans
Ans Dummer-Huijnen
Dionne Schrouff
Fabian L’Espoir
Roger van Eijs
Franklin Boon
John van Geel
Jeroen Schins
Mevr. Jalhay
Hanneke Warnier
Jean Delhoofen
John Geelen
Bert Vrolijk
Al Vermeeren
Geert Claessens

Gemeente Eijsden-Margraten
Rabobank Maastricht e.o.
Aelmans Rentmeesters & Makelaars
Aelmans Rentmeesters & Makelaars
Mertens Makelaardij
Swentibold Projectontwikkeling
Swentibold Projectontwikkeling
Boon Makelaardij
Woonbelang
Maasvallei
Maasvallei - HBV
Servatius
Servatius - HBV
Servatius - HBV
Woonpunt
PCkwadraat
PCkwadraat
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Ateliersessie met burgerpanel 7 juni 2017
Burgerpanel
Jan Habets
Jef Caris
Jons van Dooren
John Nicolai
Ton Talmon
Mieke Reijntjens
Thijs Pepels
Eva Stultiens

Scheulder
Gronsveld
Gronsveld
Gronsveld
Noorbeek
Bruisterbosch
Scheulder
Noorbeek

Gemeente Eijsden-Margraten
Luc van den Boorn
Hein Luth
Tonny Beijers
René Jacobs
Servatius
Hanneke Warnier
PCkwadraat
Geert Claessens
Al Vermeeren

Ateliersessie met de Raad- en commissie F&E 13 september 2017
Gemeenteraad
C. Piatek
M. Janssen-Rutten
F. Boon
J. Gilissen
G. Willems
R. Ritzen
F, van de Weerdt
I. Weerts-Drummen
J. Oostenbach
G. Frantzen
R. Mourmans
Commissie Fysiek & Economie
Cor Hanssen
Rob Zegeurs
Ruud Tummers
H. Fekkers
Project- en stuurgroep
M. Depondt
J. Custers
J.P. Tulleneers
G. Claessens
H. Luth
H. Warnier
L. van den Boorn
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Klankbordsessie 3 oktober 2017
Gemeenteraad
C. Piatek
M. Janssen-Rutten
F. Boon
H. Koene
J. Gilissen
G. Willems
R. Ritzen
I. Weerts-Drummen
J. Oostenbach
G. Frantzen
R. Mourmans
Commissie
Cor Hanssen
Rob Zegeurs
Ruud Tummers
H. Fekkers
Experts
R. van Eijs (Swentibold)
J. Berger (Rabobank)
R. Vroonen (Aelmans Makelaars)
Burgerpanel
J. Habets
J. van Dooren
J. Nicolai
T. Talmon
E. Stultiens
Projectgroep
J.P. Tulleneers
G. Claessens
H. Luth
H. Warnier
L. van den Boorn
Gespreksleider
P. ‘t Lam

Woonbehoefteonderzoeken:
-

Woonbehoefteonderzoek onder 18-35 jarigen door bureau Moventem d.d. januari 2018

-

Woonbehoefteonderzoek onder 55-75 jarigen door bureau Moventem d.d. april/mei 2018
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BIJLAGE 3

UITGEBREIDE FEITENANALYSE

DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING IN EIJSDEN-MARGRATEN
Personen
De demografische ontwikkeling is van grote invloed op de vraagontwikkeling op de woningmarkt. In
de periode tot 2025 blijft de absolute omvang van de bevolking van de gemeente Eijsden-Margraten
stabiel, daarna volgt er een kleine afname. Het aantal en aandeel van jongeren tot 25 jaar is nagenoeg
constant over de periode 2017-2024. De (beroeps)bevolking 25-65 jaar neemt sterk af en het aantal
65-plussers neemt sterk toe. Het aantal 85-plussers stijgt nog veel sterker vanwege de dubbele
vergrijzing. Onderstaande tabel geeft de bevolkingsontwikkeling weer conform de Etil Prognose van
2016. Daarin is geen rekening gehouden met de nieuwbouwlocaties die inmiddels zijn opgeleverd. Op
1 januari 2019 had Eijsden-Margraten 25.680 inwoners, dus ongeveer 500 inwoners meer dan
geprognotiseerd. Rekening houdende met de prognosetrend betekent dit dat de komende jaren (c.q.
de plantermijn tot 2030) zelfs bij beperkte krimp het aantal inwoners zal schommelen rond de 25.500
inwoners.

Demografie personen - Gemeente Eijsden-Margraten
2017

2025

2034

0 tot 25 jaar

6.249

5.813

6.095

Index 2017 = 100

100

93

98

12.974

12.278

10.829

100

95

83

5.966

7.100

7.850

100

119

132

577

844

1.205

100

146

209

25.189

25.191

24.774

100

100

98

25 tot 65 jaar
Index 2017 = 100

65 jaar en ouder
Index 2017 = 100

85 jaar en ouder
Index 2017 = 100

Totale bevolking
Index 2017 = 100

Bron: Etil Progneff 2016 / Bewerking PCkwadraat
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Huishoudens
Het aantal huishoudens neemt in de periode tot 2025 ook nog toe. Deze toename is volledig toe te
schrijven aan de eenpersoonshuishoudens, voor het overgrote deel zijn dit seniorenhuishoudens,
alsmede de groei van de eenoudergezinnen. Na een verwachte ‘piek’ in 2027 zet een daling in van het
aantal huishoudens. Dit wordt vooral veroorzaakt door een afname van het aantal gezinnen.

huishoudensontwikkeling
12000
11800
11600
11400
11200
11000
10800
10600
10400
10200
10000

Bron: Etil Progneff 2016 / Bewerking PCkwadraat

Huishoudensontwikkeling Type - Gemeente Eijsden-Margraten

Eenpersoonshuishoudens

2017
2.902

2025
3.299

2034
3.483

Index 2017=100

100

114

120

Eenoudergezinnen

592

606

613

Index 2017=100

100

102

104

3.286

3.168

3.136

100

96

95

3.972

4.043

3.664

100

102

92

Paren met kinderen
Index 2017=100

Paren zonder kinderen
Index 2017=100

Overige huishoudens
Index 2017=100

% 1-persoons HH tov totaal
% 1-ouder HH tov totaal
% paren met kinderen tov totaal
% paren zonder kinderen tov totaal
% overige HH tov totaal

41

45

47

100

110

115

27%
6%
31%
37%
0%

30%
5%
29%
36%
0%

32%
6%
29%
34%
0%

Bron: Eti l Progneff 2016
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Huishoudens naar type - Gemeente Eijsden-Margraten
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
-

Eenpersoonshuishoudens

Paren zonder kinderen

Eenoudergezinnen

Overige huishoudens

Paren met kinderen

Mobiliteit
De gemeente Eijsden-Margraten kent de laatste jaren een overwegend positief migratiesaldo en is dus
blijkens een aantrekkelijke woongemeente. De interne mobiliteit binnen de gemeente is substantieel
lager dan in de omringende regio. De inwoners verhuizen veel minder binnen de gemeentegrenzen
dan gemiddeld in Zuid-Limburg, de inwoners zijn dus honkvast.

Verhuisde personen gemeente Eijsden-Margraten en COROP-gebied Zuid-Limburg
COROP-gebied Zuid-limburg

Eijsden-Margraten

Binnen de gemeente verhuisd
Gevestigd in de gemeente
Vertrokken uit de gemeente
Binnenlands Migratiesaldo
Verhuismobiliteit

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2011

2012

2013

2014

2015

2016

aantallen

734

603

775

765

961

953

31.921

31.623

32.209

32.025

33.515

33.508

per 1000 inw

29

24

31

31

38

38

53

52

53

53

56

56

aantallen

967

1.002

894

968

1.144

1.237

22.939

23.237

22.841

23.954

24.962

26.710

per 1000 inw

39

40

36

39

46

49

38

38

38

40

42

45

aantallen

865

861

975

945

954

1.047

23.762

24.256

23.803

25.088

26.370

27.631

per 1000 inw

35

34

39

38

38

41

39

40

39

42

44

46

aantallen

102

141

-81

23

190

8

-823

-1.019

-962

-1.134

-1.408

-921

per 1000 inw

4

6

-3

1

8

8

-1

-2

-2

-2

-2

-1

aantallen

1.650

1.535

1.710

1.722

2.010

2.095

55.272

55.370

55.531

56.546

59.181

60.679

per 1000 inw

66

61

68

69

80

83

91

91

92

94

98

101

Bron: CBS / Bewerking Pckwadraat

DE WONINGVOORRAAD VAN EIJSDEN-MARGRATEN
Samenstelling van de woningvoorraad
De woningvoorraad van de gemeente Eijsden-Margraten wordt gekenmerkt door een dominantie van
de koopwoningen en een groot aandeel van de grondgebonden woningen. Eigen woningbezit heeft
een lange traditie in Eijsden-Margraten, 71% van de woningen in de gemeente betreft een
koopwoning. Deze trend is zichtbaar in alle woonkernen van de gemeente, uitschieters zijn Gronsveld
en Sint Geertruid met 76%.
De grootste woonkern is Eijsden met ruim 4100 woningen, Margraten en Cadier en Keer volgen met
ruim 1800 woningen. De kleinste woonkern is St. Geertruid met bijna 900 woningen.
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Woningvoorraad Eijsden-Margraten

Cadier en Keer - Bemelen
Eijsden - Mesch - Oost-Maarland
Gronsveld - Rijckholt
Margraten - Scheulder
Banholt - Mheer - Noorbeek
Sint Geertruid - Eckelrade
Gemeente Eijsden-Margraten

Woningen
Totaal
1.784
17%
3.786
35%
1.272
12%
1.765
16%
1.327
12%
827
8%
10.761
100%

Grondgebonden
1.606
90%
3.294
87%
1.221
96%
1.553
88%
1.247
94%
786
95%
9.685
90%

Appartement Koopwoning Huurwoning
178
1.284
428
10%
72%
24%
492
2.650
947
13%
70%
25%
51
967
254
4%
76%
20%
212
1.271
406
12%
72%
23%
80
916
279
6%
69%
21%
41
629
157
5%
76%
19%
1.076
7.640
2.475
10%
71%
23%

Eigendom
Onbekend
71
4%
227
6%
51
4%
71
4%
146
11%
50
6%
646
6%

Sociale Particuliere
Huur
Huur
180
248
42%
58%
606
341
64%
36%
71
183
28%
72%
203
203
50%
50%
89
189
32%
68%
55
102
35%
65%
1.213
1.262
49%
51%

De woningvoorraad in de gemeente Eijsden-Margraten naar woningtype en eigendomsvorm per woonkern

De huursector die ongeveer een kwart van de woningmarkt omvat, is op gemeentelijk niveau vrijwel
gelijk verdeeld over sociale huur en particuliere huur. Op het niveau van de woonkernen is de situatie
divers. In Margraten is de verdeling ook gelijk, in Eijsden is de sociale huursector echter bijna twee
keer zo groot als de particuliere verhuur. In alle andere kernen van de gemeente is de particuliere
huursector groter dan de sociale huur, in Gronsveld is zelfs 72% van de huurwoningen in particulier
bezit.

Woningvoorraad - eigendom en woningtype
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Twee onder 1 kap
Vrijstaand
Rij/tussen/geschakeld
Flat/appartement/portiek
Gelabelde ouderenwoning
Hoek/eindwoning
Totaal
Huur

Koop

Onbekend

Bron: BsGW/ Bewerking PCkwadraat

Het overgrote deel van de woningvoorraad (90%) grondgebonden woningen. De meest voorkomende
woningtypes zijn de ‘twee onder een kap’-woning (32%; 3702 woningen), de vrijstaande woning (23%;
2667 woningen) en de rij- of hoekwoning (27%; 3061 woningen).
Een klein deel van de woningvoorraad zijn de gestapelde woningen (9%; 984 woningen) en een
bijzondere sector, de gelabelde ouderenwoningen (2%; 243 woningen).
De grondgebonden woningen zijn overwegend eigendom van de bewoner (81%; 7639 woningen), de
gestapelde woningen zijn daarentegen vooral huurwoningen (74%; 726), net als de gelabelde
ouderenwoningen (98%; 237 woningen).
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WOZ-waarde
De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is vanaf 2015 weer jaarlijks beginnen stijgen tot een niveau
van gemiddeld € 245.000 per woning. De woningwaarde ontwikkeling is stabiel afgezet tegenover de
ontwikkeling op niveau Limburg en niveau Nederland. Binnen de gemeente is eenzelfde trend
waarneembaar.
Ontwikkeling gemiddelde woningwaarde
bedragen *€ 1.000
2005
2010
Eijsden-Margraten
236
273
Limburg
179
206
Nederland
200
242
ratio E-M vs Limburg
ratio E-M vs .NL

132
118

133
113

2015
228
175
206

2016
233
175
206

2017
232
179
209

2018
245
182
216

130
111

133
113

130
111

135
113

bron : CBS - bewerking PCkwa draa t - 2016 t/m 2018 zi jn ra mingen CBS

Van de grondgebonden woningen heeft 54% (6.119 woningen) een WOZ-waarde hoger dan 2 ton, van
de appartementen is dat slechts 1% (100 woningen) (bron WOZ-2018).

Vastgoedtypes naar WOZ-waarde
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Twee onder 1 kap
Vrijstaand
Rij/tussen/geschakeld
Flat/appartement/portiek
Gelabelde ouderenwoning
Hoek/eindwoning
Totaal verblijfsobjecten
< € 100.000

€ 100.000 - € 150.000

€ 150.000 - € 200.000

€ 200.000 - € 250.000

> € 250.000

Onbekend

Koop/huur versus leeftijd
De relatering van leeftijd aan de eigendomssituatie biedt interessante inzichten. Vanaf 75-jarige
leeftijd is een egale verdeling huur-koop waar te nemen, waarbij het aandeel huur toeneemt naarmate
de leeftijd vordert. Als eigenaar-bewoners boven de 75 jaar wel verhuizen is de bestemming
logischerwijs vaak een huurwoning.
Bij de aankomende generaties dient zich een trendbreuk aan. De huidige groep ouderen is opgegroeid
in een tijd waarin het huren van een woning nog heel gewoon was. Na de Tweede Wereldoorlog is
daar verandering in gekomen en is een situatie ontstaan dat alleen lagere inkomens geen woning
kochten. Het eigen woningbezit onder de aankomende generatie ouderen ligt daardoor velen malen
hoger dan onder de huidige generatie.
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2.000
1.800

huishoudens

1.600
1.400
1.200
1.000
koop

800

huur

600
400
200
< 25

25 - 35

35 - 45

45 - 55

55 - 65

65 - 75

75 - 85

85+

leeftijd

De nieuwe generatie ouderen zijn de Babyboomers. Zij zijn geboren in de jaren na de oorlog en de
oudsten zijn in 2017 al 72 jaar oud. Zij vertonen andere woonpatronen en zijn veel kritischer dan de
voorliggende generaties. In de praktijk moet rekening worden gehouden met deze generatiewissel
want het betekent concreet dat de vergrijzing steeds meer ontstaat in eigen woningbezit, waarvan de
eigenaren honkvast zijn. Het komende decennium zal het ingezette Langer-Thuis-Wonen beleid dus
nog worden versterkt door de woonpatronen van de aankomende babyboomers.
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Eijsden

Figuur 1 - De dominantie van de koopsector in de woonkern Eijsden (Bron: Mapgallery Eijsden-Margraten)
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Eijsden

Figuur 2 - De dominantie van de grondgebonden woningtypes in de woonkern Eijsden (Bron: Mapgallery Eijsden-Margraten)
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In figuur 1 wordt de dominantie van de koopsector goed zichtbaar, specifiek weergegeven voor de
woonkern Eijsden. In het buitengebied, langs de linten en in de verspreide bebouwing, is het aandeel
huurwoningen zeer beperkt. Sociale huurwoningen komen hier vrijwel niet voor.
De dominantie van de grondgebonden woningen blijkt overduidelijk in figuur 2. Gestapelde woningen
zijn vooral gesitueerd in het centrum van de woonkern van Eijsden. Dit betreft voor een belangrijk deel
appartementen uit de sociale huursector. Grondgebonden sociale huurwoningen komen in
complexvorm wel verspreid voor over de gehele woonkern.

Sociale woningvoorraad
De sociale woningvoorraad in de gemeente Eijsden-Margraten wordt beheerd door drie
woningcorporaties: Woningstichting Woonpunt, Woningstichting Servatius en Woningstichting
Maasvallei. Woonpunt heeft de meeste woningen in de gemeente (568). Maasvallei de minste, zij heeft
een beperkt aantal woningen in de kern Eijsden (42).
Woningvoorraad woningcorporaties per Buurt
Buurt
Banholt
Bemelen
Cadier
Eckelrade
Eijsden - Breust
Eijsden verspreide huizen
Gronsveld
Margraten
Mariadorp - Beezepool
Mheer
Noorbeek
Oost Maarland
Rijckholt
Sint Geertruid
Totaal

Totaal
33
12
170
12
375
42
61
217
185
34
32
46
12
44
1275

%
3%
1%
13%
1%
29%
3%
5%
17%
15%
3%
3%
4%
1%
3%
100%

Servatius Woonpunt Maasvallei Grondgebond. Appartement
33
25
8
12
8
4
170
100
70
12
8
4
375
92
283
42
42
61
51
10
217
103
114
167
18
117
68
34
34
32
28
4
46
42
4
12
12
44
25
19
661
572
42
687
588
52%

45%

3%

54%

46%

Bron: Woningcorporaties / Bewerking PCkwadraat

De sociale voorraad ligt verspreid over vrijwel alle woonkernen. Behalve in de kern Eijsden zijn in geen
enkele woonkern twee of meer woningcorporatie actief. De meeste sociale huurwoningen bevinden
zich in Cadier en Keer (179), Eijsden (230) en Margraten (215).
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Monumenten
De gemeente Eijsden-Margraten beschikt over een groot aantal monumentale gebouwen, voor een
deel rijksmonumenten. Dit zijn vooral imposante boerderijen, kastelen, landhuizen en karakteristieke
woningen. Ook beschikt de gemeente over beschermde stads- of dorpsgezichten. Veel van deze
panden maken deel uit van het cultureel erfgoed van de gemeente Eijsden-Margraten. Zij liggen binnen
of buiten de bebouwde kom, zijn vooral beeldbepalend voor de omgeving en maken daarbij vaak
onderdeel uit van beschermde dorpsgezichten.
Rijksmonumenten in Eijsden-Margraten
type
boerderijen
kastelen, landhuizen
kerken
kloosters
molens
religieuze dienstwoningen
woningen
overige
totaal

aantal
188
60
17
3
2
3
42
81
398

Bron: Ri jks monumentenregi ster

Als een rijksmonument of een monumentaal pand zijn oorspronkelijke functie verliest, zoals veel carréboerderijen in de huidige tijd, wordt een zoektocht gestart naar het vinden van een herbestemming.
Het behoud van de monumentale waarden heeft hierbij absolute prioriteit.
Voor het verlenen van een omgevingsvergunning gelden voor rijksmonumenten bijzondere
voorwaarden.
Ook als de aanpassingen bedoeld zijn ter verbetering van de duurzaamheid van een dergelijk pand met
een grote cultuurhistorische waarde.

INKOMEN EN BETAALBAARHEID VAN WONEN
In de gemeente Eijsden-Margraten hebben de huishoudens een hoger gemiddeld besteedbaar
inkomen dan in de omliggende gemeenten en de regio Zuid-Limburg. Ook de gemiddelde WOZ-waarde
van de woningen is, zoals eerder aangegeven, hoger dan het Nederlands gemiddelde. Van belang in
dit verband is mede de bevolkingsdichtheid. In Eijsden-Margraten is die met 324 personen per km2
aanmerkelijk lager dan de provincie Limburg (519) of het Nederlands gemiddelde (504).
Hieruit blijkt dat de bevolking in de gemeente gemiddeld meer te besteden heeft dan het landelijke en
regionale gemiddelde, over het algemeen in duurdere woningen woont maar ook meer verspreid is
gehuisvest.
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Aantal
Huishoudens
Aantallen
267.000
10.300
8.200
6.300
7.500
4.000
50.800

Zuid-Limburg (COROP)
Eijsden-Margraten
Meerssen
Gulpen-Wittem
Valkenburg
Vaals
Maastricht

Gemiddeld
besteedbaar
inkomen
€
€ 31.400
€ 39.500
€ 38.500
€ 35.600
€ 34.300
€ 29.500
€ 28.200

Inkomen minimaal 1 jaar
onder lage inkomensgrens*
Aantallen
30.900
600
500
500
700
600
7.000

%
11.6%
5.9%
6.3%
7.2%
9.3%
15.5%
13.8%

Bron: CBS 2014 / Bewerking PCkwadraat
* Laag inkomen: Alleenstaande € 1.030; Gezin 2 kinderen € 1.930 (2015)

Als het inkomen wordt vergeleken met de leeftijdsopbouw van de bevolking in de gemeente blijkt dat
70% van de huishoudens met een leeftijd vanaf 25 jaar een modaal of hoger inkomen heeft. Voor de
65-plussers is dit aandeel zelfs 75%. Eijsden-Margraten mag zich een relatief rijke gemeente noemen.
Naast vermogende inwoners wonen in Eijsden-Margraten echter ook mensen die (veel) minder te
besteden hebben. In vergelijking met de omliggende gemeenten en de regio huisvest EijsdenMargraten is deze doelgroep weliswaar relatief klein maar het betreft toch ongeveer 600 huishoudens.
Deze mensen wonen vooral in de grotere woonkernen, en dan meestal in een (sociale) huurwoning.

Inkomen naar leeftijd in Eijsden-Margraten
0%

20%

40%

60%

80%

100%

0 tot 25 jaar
25 tot 65 jaar
65 tot 75 jaar
75 jaar en ouder

beneden modaal

modaal

anderhalf modaal

twee keer modaal

twee en half keer modaal

onbekend

Bron: BRP 2016 / WOZ 2016 / Cendris – bewerking PCkwadraat

Eigendom vs. Inkomen per huishouden
Eigendom*
koop

1.067
10%

1.371

1.270
12%

6.687

13%

64%

23%

77%

78% 22%

hoog laag

Inkomen*

huur

*Ontbrekende inkomens of eigendomssituaties verdeeld naar rato
Bron: BSGW/ BRP gemeente Eijsden-Margraten / Cendris Streetlife
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Corporatiebezit - Betaalbaarheid
Huurprijssegment
Goedkoop
Betaalbaar 1
Betaalbaar 2
Bereikbaar
Duur
Onbekend
Totaal

€
< € 414
> € 414 < € 592
> € 592 > € 635
> € 635 < € 710
> € 721

Aantal
144
187
147
722
69
6
1.275

%
11%
15%
12%
57%
5%
0%
100%

Bron: woningcorporaties / bewerking PCk

e ‘betaalbare’ en ‘goedkope’ woningvoorraad van de corporaties in Eijsden-Margraten omvat 38% van
het corporatiebezit. Ingevolge de regelgeving is bijna een derde deel hiervan uitsluitend beschikbaar
voor gezinnen (Betaalbaar 2)
In onderstaande uitsneden van de Mapgallery worden de dominante inkomens zichtbaar in de
woonkern Eijsden alsmede in Eckelrade, St. Geertruid en Banholt. Een belangrijk deel van de inwoners
van centrum-kern Eijsden beschikt over een beneden-modaal-inkomen. Dat in Eijsden ook een
belangrijk deel van de gemeentelijke sociale voorraad is gesitueerd, bevestigt het verband tussen
inkomen en wonen. De meer landelijke woonkernen Eckelrade, St. Geertruid en Banholt geven een
ander beeld. Het dominante inkomen is hier modaal of hoger, het aanbod sociale huurwoningen is hier
zeer beperkt. Dit typerende onderscheid is ook van toepassing op de overige grotere en kleinere
woonkernen, buurten en buurtschappen in de gemeente.
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Eijsden

Dominant inkomen i.c.m. eigendomssituatie o.b.v. WOZ-data in woonkern Eijsden – rode cirkels geven concentraties corporatiebezit aan (Bron: Mapgallery Eijsden-Margraten)
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Eckelrade, St. Geertruid, Banholt

Benadering dominant inkomen in woonkernen Eckelrade, St. Geertruid, Banholt (Bron: Mapgallery Eijsden-Margraten
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LEEFBAARHEID
De Leefbaarometer van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft een
waardering voor de leefbaarheid in een gemeente in relatie tot de gemiddelde score van alle
Nederlandse gemeenten. De gemeente Eijsden-Margraten laat een zeer positieve score zien. Enig
aandachtspunt zijn de voorzieningen maar dat is niet heel opmerkelijk voor een gemeente met een
landelijk karakter en verspreide woonkernen.

Score Leefbaarometer Gemeente Eijsden-Margraten (Bron: Ministerie van BZK)
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BIJLAGE 4

WONEN EN ZORG

ATELIERSESSIE WONEN EN ZORG – VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK
16 november 2016

1.

Inleiding en doelstelling

Op 16 november 2016 heeft onder begeleiding van PCkwadraat een ateliersessie “Wonen en Zorg –
van Theorie naar praktijk” plaatsgevonden. Aan deze sessie hebben zowel de bestuurders Custers en
Bisscheroux als ambtenaren van fysiek en sociaal deelgenomen.
De doelstelling van de bijeenkomst was om de uitkomsten van het onderzoek “transformatie opgave
extramuralisatie” (januari 2015) concreet te vertalen naar een operationeel plan. Daarbij lag de focus
vooral op de doelgroep ouderen. Onderhavige notitie geeft de uitkomsten van deze bijeenkomst
weer.

2.

Opgave extramurale woon-zorg voorzieningen voor ouderen

Focus op de doelgroep
Concreet betreft het doelgroep ouderen met een sterk verminderde zelfredzaamheid en de behoefte
aan geschikte zorg met noodzaak aan geschikte huisvesting. In de AWBZ zouden deze mensen in een
verzorgingshuis verblijven.
Alternatieven
Voor deze doelgroep zijn er twee alternatieven. Enerzijds effectief Langer Thuis blijven Wonen
verspreid in de wijk (LTW) of verhuizen naar een geclusterde woonvorm om daar gebruik te maken
van een all-inclusive formule. Het betreft in alle gevallen zorgvragers die voorheen naar het
verzorgingshuis gingen en dus een omvangrijke zorgvraag hebben inclusief lijf gebonden zorg. Op een
of andere manier moet er een 24 uurs zorgsysteem rond deze zorgvragers in de lucht zijn. Bij LTW
wordt het systeem vaak MEDE door aanwezige mantelzorg ingevuld en is er in sommige gevallen ook
ondersteuning met zorg op afstand. Is dit niet aan de orde, dan is verblijf in een verzorgd wonen setting
noodzakelijk om calamiteiten te voorkomen.
Vraagontwikkeling/ behoefte bepaling op gemeenteniveau
De opgave verzorgd wonen in Eijsden-Margraten bedraagt 155 eenheden in 2018 en er is een gestage
groei in de behoefte als gevolg van de voortschrijdende vergrijzing.
totaal behoefte verzorgd wonen Eijsden-Margraten
aantallen wooneenheden

t/m 2018 t/m 2025 t/m 2035
Langer Thuis Wonen
geclusterde woonvormen
TOTAAL

48
107
155

76
148
224

106
190
296

(Langer Thuis Wonen aantallen exclusief opgave t/m 2013)
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De opgave geclusterd verzorgd wonen leidt tot extra druk op de woningmarkt. Immers, voorheen werd
deze plancapaciteit gerealiseerd vanuit de planningsnormen van de AWBZ voor de verzorgingshuizen.
De invulling van deze behoefte kan plaatsvinden door beter gebruik te maken van de mogelijkheden
binnen de bestaande woningvoorraad (opplussen en/of beter gebruiken reeds geschikt vastgoed). Een
andere optie is nieuwbouw.
Invulling van de opgave geclusterd verzorgd wonen
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek “Transformatie opgave extramuralisatie” heeft de
gemeente Eijsden-Margraten besloten dat moet worden voorzien in een gespreid
voorzieningenniveau geclusterd verzorgd wonen voor ouderen met daarbij aangehaakt voldoende
mogelijkheden voor ontmoeting en de benodigde sociale infrastructuur.
Voor de concretisering van deze voornemens heeft clustering van een aantal kernen plaatsgevonden
in onderstaand overzicht. Voor elk van deze clusters is de opgave naar geclusterd verzorgd wonen
afgezet tegen het geïnventariseerd aanbod (zie bijlage 1 voor de specificatie van het aanbod). Op deze
manier is op basis van de huidige stand van zaken de opgave per cluster inzichtelijk gemaakt.
match vraag en aanbod geclusterd verzorgd wonen
aantallen wooneenheden

kern

behoefte
2018 2025 2035 aanbod*

Margraten
Eijsden incl Mesh en Oost-Maarland
Cadier en Keer
Gronsveld en Rijckholt
Banholt-Mheer-Noorbeek
Sint Geertruid
TOTAAL

22
36
20
14
11
5

30
52
27
16
15
8

opgave
2018 2025 2035

39
67
35
21
19
10

79
44
19
0
0
0

-57
-8
1
14
11
5

-49
8
8
16
15
8

-40
23
16
21
19
10

108 148 190

142

-34

6

48

* a a nbod conform opga ve woni ngcorpora ti es

Geconcludeerd kan worden:
 Op gemeenteniveau is er op de korte plantermijn voldoende aanbod geclusterd verzorgd
wonen. Echter, de aanwezige capaciteit voldoet niet aan de beoogde spreiding en wordt reeds
gedeeltelijk bezet door niet-zorgvragers. Op de langere termijn wordt alleen in Margraten
voorzien in de eigen behoefte.
 Binnen de clusters Gronsveld-Rijckholt, Banholt-Mheer-Noorbeek en Sint Geertruid wordt niet
voorzien de behoefte geclusterd verzorgd wonen en is er een opgave. Invulling kan mogelijk
plaatsvinden middels betere benutting van de bestaande woningvoorraad (in bijlage 2 worden
per kern de levensloopbestendige wooncomplexen weergegeven die mogelijk kunnen worden
opgeplust).
Behoefte aan kleinschalige verpleeghuisvoorzieningen
De opgave geclusterd verzorgd wonen kan worden gekoppeld aan de invulling van de behoefte aan PG
capaciteit. Conform onderstaande tabel is ook op dat vlak een forse behoefte in de toekomst. Voor
2018 is er al een tekort aan voorzieningen op gemeenteniveau. Op de korte termijn is alleen in de
kernen Eijsden en Margraten voldoende capaciteit aanwezig. In de andere kernen is geen of
onvoldoende aanbod aanwezig.
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= exclusief positionering Zorghotel De Elshoeve in Margraten

Mogelijke koppeling van de opgaven
Teneinde versnippering en niet rendabele exploitaties van kleinschalige voorzieningen te voorkomen
kan de opgave geclusterd verzorgd wonen en PG worden gekoppeld. Onderstaande tabel geeft de
gecombineerde opgave per kern weer.
Gecombineerde opgave geclusterd verzorgd wonen en PG
aantallen wooneenheden

kern
Margraten - Scheulder
Eijsden - Mesch - Oost-Maarland
Cadier en Keer - Bemelen
Gronsveld - Rijckholt
Banholt - Mheer - Noorbeek
Sint Geertruid - Eckelrade
Gemeente Eijsden-Margraten

2018
VW
-57
-8
1
14
11
5
-34

PG
-8
-6
11
13
11
6
27

2025
VW
-49
8
8
16
15
8
6

PG
-2
6
16
16
15
8
59

2035
VW
-40
23
16
21
19
10
48

PG
7
22
15
20
17
10
91

Zowel voor de clusters Gronsveld-Rijckholt, Banholt-Mheer-Noorbeek en Sint Geertruid zijn
gecombineerde kleinschalige initiatieven mogelijk. Mogelijk kan een modulaire fasering in de tijd
plaatsvinden.
Invulling van de opgave Langer Thuis Wonen (LTW)
De invulling van de opgave LTW verdient ook bijzondere aandacht. Het aantal LTW’ers loopt op van 48
in 2018 tot 106 in 2035. Deze aantallen lopen op met de toenemende vergrijzing. Het betreft in eerste
instantie mensen die dus langer in de eigen woning blijven wonen. Het woningmarkteffect van Langer
Thuis Wonen is dat de “eigen” woning minder snel wordt ingeruild voor een geclusterd alternatief
(voorheen bijvoorbeeld een verzorgingshuisplaats). Dit betekent dat deze bewoners vertraagd
uitstromen uit de eigen woning (inschatting vertraagde uitstroom is drie jaar). Tot 2035 zijn het
minimaal 500 personen die langer thuis zullen wonen.
Het betreft dus zorgvragers met beperkte zelfredzaamheid en mobiliteit. Zij kunnen vaak nog thuis
blijven wonen omdat er nog een partner is die instaat voor de nodige mantelzorg. Ter ondersteuning
is een dekkend netwerk van (algemene) voorzieningen nodig. Zorgvragers met een mobiliteitsbeperking zullen vaak de nodige woningaanpassingen moeten doen. Ten behoeve van het LTW dient
nadere uitwerking plaats te vinden op basis van een “programma langer thuis wonen”.
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3.

Toetsingskader nieuwe initiatieven ouderenzorg

Voorgaande tabel “gecombineerde opgave” per kern kan worden beschouwd als het primaire
toetsingskader voor nieuwe wooninitiatieven voor ouderen. Daarbij dienen een aantal stappen te
worden doorlopen:
 Valideren van de zorggeschiktheid van het bestaande aanbod verzorgd wonen;
 Bepalen van de opplusmogelijkheden van het bestaand aanbod “gelabelde
ouderenwoningen”;
 Bepalen eventuele mogelijkheden ombouw/nieuwbouw overig vastgoed uitgaande van een
vooropgesteld programma van eisen geclusterd verzorgd wonen met zowel ruimtelijk
/functionele eisen als voorwaarden ten aanzien van de toe te laten doelgroepen en garanties
voor 24 uurs zorgverlening.
o betaalbaarheidseisen
o wooneenheden van 50-55 m²
o eisen doorgankelijkheid en toegankelijkheid
o ruimte voor ontmoeting/ eetfunctie
o basiseisen domotica
o beschikbaarheid 27/7 onplanbare zorg
 Eisen ten aanzien van de spreiding. Initiatieven zijn noodzakelijk in de clusters GronsveldRijckholt, Banholt-Mheer-Noorbeek en Sint Geertruid;
 Initiatieven dienen een voedingsbodem “van onder op” te hebben.
Tijdens de ateliersessie is aangegeven dat een business case voor verzorgd wonen (eventueel
gecombineerd met verpleeghuiszorg) dient te worden ontwikkeld. Op basis van deze business case
kunnen initiatieven vanuit de markt worden ingevuld c.q. getoetst.

4.

Overige relevante elementen ten aanzien van de verdere uitvoering (niet-limitatief)

Programmalijn geclusterd verzorgd wonen
Ten aanzien van geclusterd verzorgd wonen kan een programmalijn worden uitgezet met als doel om
tot invulling van maximale spreiding te komen. Naast het entameren van nieuwe initiatieven (in
bestaande bouw of nieuwbouw conform het toetsingskader) dienen ook een aantal praktische zaken
te worden geregeld met de stakeholders. Het betreft onder meer






Aantallen benodigde wooneenheden formeel vaststellen en verankeren in de (prestatie)
afspraken tussen gemeente en corporaties, inclusief eisen ten aanzien van beschikbaarheid en
betaalbaarheid;
Vanuit de zorginkoop wordt de benodigde 24uurs zorg afgedekt, met name voor de
complexere thuiszorg alsook lijf gebonden zorg;
Na de labeling van woningcomplexen ten behoeve van geclusterd verzorgd wonen maken
partijen gezamenlijk afspraken over een gericht toewijzingsbeleid.

Voor een effectief programma Langer Thuis Wonen dienen ook een aantal lijnen te worden uitgezet:
 Opzetten systeem van vroeg signalering al vanuit contacten met eerste lijn, Wmoconsultenten, woonconsulenten ter voorkoming van ongewenst zorgscheefwonen;
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Aanscherping van beleid ten aanzien van woningaanpassingen;
Helder beleid ten aanzien van omslagpunten;
Doorzetten koers levensloopbestendigheid van de eigen woning conform het reeds ingezette
“dubbel duurzaam”;
Brandveiligheidsbeleid ten aanzien van “spontane” clusters oudere zorgvragers in meergezinspanden;
Voorzien in de nodige mantelzorgondersteuning voor zware zorgvragers;
Via zorginkoop voorzien in de benodigde tijdelijke opvangvoorzieningen (kortdurend verblijf;
respijtzorg);
Ruimte bieden voor nieuwe initiatieven bijvoorbeeld mantelzorgwoningen, kangoeroewoningen, (stelt eisen aan het vergunningenbeleid);
Ontwikkelen integrale arrangementen door combineren van professionele en vrijwilligersinitiatieven als sociale infrastructuur. De daarbij behorende fysieke infrastructuur in
bijvoorbeeld de vorm van sociale centra dient eveneens te worden ingevuld

Methodiek
Ten aanzien van scheiden wonen en zorg heeft de gemeente een regierol. Voor de uitvoering van het
beleid kan een onderscheid worden gemaakt tussen generieke elementen die gemeente breed van
toepassing zijn. Anderzijds zijn er elementen die “cluster specifiek” zijn. Die laatste elementen moeten
ingevuld kunnen worden op basis van “couleur local”.

28
06362bU Lokale woonvisie Eijsden-Margraten 2019-2025

SUB-BIJLAGE 1
Aantallen geclusterd verzorgd wonen 2016

inventarisatie geclusterd verzorgd wonen
Margraten

Sprinkstraat
Schinkepoort
van Plettenbergstraat
van Eynattenstraat
Julianalaan
de Bunderhoevestraat
subtotaal

12
35
4
3
5
20
79

Eijsden

Breusterhof
Schoolhof
Burg Wijnandsstraat
subtotaal

18
16
10
44

Cadier en Keer

Pastoor Frissenstraat

19

Totaal generaal

142
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SUB-BIJLAGE 2
Gelabelde ouderenwoningen
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BIJLAGE 5

kern

SPECIFICATIES PLANCAPACITEIT 2019-2025

jaar

project

segment

woningtype

Banholt

2021 Mheerderweg Noord

koop betaalbaar

grondgebonden projectbouw

Cadier en Keer

2019
2019
2020
2020
2021
2022
2022
2022

Cobben Pastoor Kickenweg
Poort van Margraten
Poort van Margraten
Cobben Pastoor Kickenweg
Cobben Pastoor Kickenweg
Cobben Pastoor Kickenweg
Herbestemming Missiehuis
Herontwikkeling centrum

koop betaalbaar
koop middelduur
koop betaalbaar
koop betaalbaar
koop betaalbaar
koop betaalbaar
wellicht huur
nog onbekend

grondgebonden projectbouw
grondgebonden projectbouw
gestapeld projectbouw
grondgebonden projectbouw
grondgebonden projectbouw
grondgebonden projectbouw
nog onbekend
wellicht gestapeld projectbouw

Eijsden

2019
2020
2020
2021
2021
2022

Poelveld
Veldje
Veldje
Herbestemming pand Lidl
Afronding Poelveld
Ruimte voor Ruimte

koop duur
sociale huur
koop betaalbaar
huur middelduur
koop betaalbaar
koop duur

Gronsveld

2021 Europapark

Margraten

2019
2020
2021
2021
2022
2022
2023

Mesch

aantal

Status plan

12
12

Hard

7
15
15
7
7
7
pm
pm
58

Hard
Hard
Hard
Hard
Hard
Hard
Hard
Zacht

bouwkavels
grondgebonden projectbouw
grondgebonden projectbouw
gestapelde projectbouw
grondgebonden projectbouw
part. bouwkavels

8
17
35
20
15
4
99

Hard
Hard
Hard
Zacht
Zacht
Hard

koop duur

gestapelde projectbouw

14
14

koop diverse
koop diverse
koop diverse
sociale huur
koop betaalbaar
koop diverse
koop diverse

Grondgebonden koopwoningen
Grondgebonden koopwoningen
Grondgebonden koopwoningen
grondgebonden projectbouw
grondgebonden en gestapeld
Grondgebonden koopwoningen
Grondgebonden koopwoningen

2021 Ruimte voor ruimte

koop middelduur

Noorbeek

2021 12de Septemberlaan

koopkavels

Sint Geertruid

2019 Karreweg Fase 1
2021 Karreweg Fase 1
2021 Hoeve Dorpsstraat 18

koop kavels
grondgebonden vrijstaand
huur/koop diverse grondgebonden
nog onbekend
grondgebonden/gestapeld

Diverse

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

veelal koop
veelal koop
veelal koop
veelal koop
veelal koop
veelal koop
veelal koop

Heiligerweg
Heiligerweg
Heiligerweg
Sprinkstraat Woonpunt
Herbestemming Sprinkstraat 15
Heiligerweg fase 2
Heiligerweg fase 2

Particuliere initiatieven
Particuliere initiatieven
Particuliere initiatieven
Particuliere initiatieven
Particuliere initiatieven
Particuliere initiatieven
Particuliere initiatieven

10
10
15
13
15
20
20
103

Hard
Hard
Hard
Hard
Zacht
Zacht
Zacht

grondgebonden bouw

4
4

Hard

grondgebondenvrijstaand

6
6

Hard

2
18
p.m.
20

Hard
Hard
Zacht

10
10
10
10
10
10
10
70

Hard
Hard
Hard
Hard
Hard
Hard
Hard

veelal grondgebonden
veelal grondgebonden
veelal grondgebonden
veelal grondgebonden
veelal grondgebonden
veelal grondgebonden
veelal grondgebonden

Totaal verwachte woningbouwproductie binnen Eijsden-Margraten o.b.v. planvoorraad 01-01-2019

386

Status plan:
Hard plan: is reeds planologisch verankerd, dan wel vergund doch nog niet uitgevoerd.
Zacht plan: (mogelijk) initiatief dat nog planologisch verankerd dient te worden.
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BIJLAGE 6

1.

UPDATE DOELGROEP GGZ / MAATSCHAPPELIJKE ZORG

INLEIDING

Het onderzoek “Transformatie opgave extramuralisatie” dateert van januari 2015. Sedertdien hebben
zich een aantal ontwikkelingen ten aanzien van de doelgroep Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en
Maatschappelijke zorg voorgedaan die ook relevant zijn voor de Lokale Woonvisie. Onderstaand
worden deze doelgroepen beschreven als ook de actuele regionale ontwikkelingen dienaangaande en
de vertaling naar woonbehoefte voor de gemeente Eijsden-Margraten.

2.

POSITIONERING DOELGROEPEN

2.1

Omschrijving van de doelgroep Maatschappelijke zorg

De doelgroep maatschappelijke zorg bestaat uit sociaal kwetsbare mensen die:
 niet of onvoldoende in staat zijn in de eigen bestaansvoorwaarden te voorzien (dak boven het
hoofd, voedsel, inkomen, sociale contacten, zelfverzorging);
 meerdere problemen tegelijk hebben zoals sociaal isolement, verwaarlozing van eigen
lichamelijk functioneren en van hun omgeving (inclusief eventuele kinderen), problemen met
(huiselijk) geweld, vervuiling van woonruimte, overlast gevend gedrag, gebrek aan stabiele
woonruimte, schulden, psychische problemen.
Voor een deel van deze populatie komen daar nog een tweetal kenmerken bij, te weten:
 ze vragen niet zelf om hulp of ondersteuning en/of kunnen of willen deze niet accepteren.
Ziektebesef of ziekte-inzicht is gering of geheel afwezig. Ze zijn niet gemotiveerd voor
behandeling;
 ze krijgen vanuit het perspectief van professionele hulpverleners niet de zorg die zij nodig
hebben om zich in de samenleving te handhaven.
Voor deze mensen zorgt de (centrum)gemeente voor een adequaat palet aan voorzieningen voor
maatschappelijke opvang en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (oggz). De oggz is gericht op het
bestrijden van risicofactoren (preventie), het bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en
risicogroepen die vaak zelf niet de weg vinden naar zorg (toeleiding), het functioneren als meldpunt
voor signalen van crisis of dreiging van crisis bij kwetsbare personen en risicogroepen (crisissignalering)
en het tot stand brengen van afspraken tussen betrokken organisaties (ketensamenwerking).
In het kader van maatschappelijk zorg wordt een palet aan gedifferentieerde woon- en
verblijfsvoorzieningen gerealiseerd, gekoppeld aan zorg, begeleiding en/of dagbesteding. De
laatstgenoemde taak is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, zorgaanbieders en
woningcorporaties.
Conform de uitgezette koers conform de aanbevelingen van de adviescommissie Dannenberg zijn in
2020 de gemeenten zelf verantwoordelijk voor het Beschermd Wonen en is dit niet langer een
(financiële) verantwoordelijkheid van de centrumgemeente. In 2015 werden de centrumgemeenten
verantwoordelijk voor het beschermd wonen dat voorheen onderdeel uitmaakte van de AWBZ.
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2.2

Omschrijving van de doelgroepen GGZ-EPA

De transitie van geconcentreerde psychiatrische zorg in instellingen naar zorg in de wijk (samenleving),
zal vooral voor de groep mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) veel consequenties
hebben. Deze doelgroep heeft forse psychische én lichamelijke problemen en krijgt daarvoor nog
behandeling. Ook op het gebied van veiligheid, inkomen, arbeid en relaties laat voor deze groep nog
veel te wensen over.
Het grote pluspunt van de transitie naar zorg in de wijk is dat psychiatrische patiënten in een
maatschappelijker omgeving kunnen herstellen en niet onnodig hun sociale en maatschappelijke rollen
verliezen. Het organiseren van maatschappelijke zorg blijkt echter een complexe opgave te zijn. In het
slechtste geval keren mensen terug in een onvoorbereide samenleving zonder toereikende zorg met
als gevolg onder behandeling, isolement en stigmatisering. De doelgroep EPA-cliënten heeft
problemen op veel aspecten van het leven. Daarom is gecoördineerde zorg vanuit meerdere sectoren
noodzakelijk.
In totaal 155 EPA’ers verbleven in de gemeente Eijsden-Margraten in 2014 (bron: Vektis). Dat is 81%
van het verwachte aantal EPA’ers, dus een relatieve ondervertegenwoordiging. Regionaal is er echter
een oververtegenwoordiging van bijna 20% ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Uit
onderstaande gegevens blijkt dat de aanzuigende werking van de gemeente Maastricht c.q. het
centrumgemeente effect. De cijfers betreffen een meting van 2014. Sedertdien heeft verdere afbouw
van intramurale capaciteit plaatsgevonden en zullen deze aantallen zijn toegenomen.
Mensen met Ernstige Psychiatirische Aandoeningen
gemeente / regio

aantal EPA

ratio

Eijsden-Margraten
Gulpen-Wittem
Meerssen
Maastricht
Vaals
Valkenburg

155
115
105
1.415
75
110

81%
105%
74%
137%
101%
91%

Totaal regio

1.975

118%

Tabel: aantallen personen met EPA en ratio aantallen aanwezig
Bron: Vektis 2014 – bewerking PCkwadraat
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3.

ACTUELE ONTWIKKELINGEN

Anno 2019 spelen heel wat ontwikkelingen met betrekking tot de doelgroepen MZ/GGZ. De
belangrijkste ontwikkelingen worden onderstaand op hoofdlijnen beschreven.

3.1

Regioplan Beschermd Thuis 2020

In het regioplan van november 2017 zetten de gemeenten een gezamenlijke koers uit op basis van de
volgende uitgangspunten:
 Verbreding van de doelgroep waarbij het vroegere onderscheid tussen Maatschappelijke
Opvang en Beschermd Wonen wordt losgelaten;
 Doelstelling sociale inclusie;
 Stabiele woonplek in de wijk;
 Spaarzaam gebruik om van beschermde woonvoorziening
 Herstel en participatie
 Niemand afschrijven.
Daarbij is in het regioplan expliciete aandacht voor de woonzorg-dimensie behorend bij het plan :
“voldoende woningen zijn een essentiële voorwaarde om deze situatie te bereiken. De komende jaren
moet in iedere gemeente dan ook extra woonruimte worden gecreëerd om personen zelfstandig of
kleinschalig te kunnen laten wonen.
Daarbij is aandacht van gemeenten en instellingen nodig voor het creëren van draagvlak bij
omwonenden. Onze ambitie is namelijk dat de mensen deel gaan uitmaken van de lokale gemeenschap
en sociaal worden geaccepteerd.”
Aangemerkt kan worden dat vooral “goedkope” woningen beschikbaar moeten komen, gegeven de
zeer beperkte financiële middelen van deze doelgroep (zie hiervoor de analyse Betaalbaarheid in
wonen en zorg in het onderzoek “Transformatie opgave Extramuralisatie gemeente EijsdenMargraten”). Huisvesting dient te worden geborgd voor zowel doorstroom als uitstroom.
De Maastricht-Heuvelland gemeenten zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid hun ambitie
de komende jaren te realiseren. Daarbij zijn er vier belangrijke veranderingen:
 Verschuiving naar meer ambulante hulpverlening in de eigen omgeving van de burger;
 Verbreding van de doelgroep door Beschermd Wonen en de opvang als één domein te zien;
 Inzetten op preventie en herstel;
 Vormgeven aan optimale solidariteit tussen de samenwerkende gemeenten.
Concreet voor Eijsden-Margraten betekent dit dat de gemeente meer zeggenschap krijgt en een
proportioneel aandeel in de realisatie van voorzieningen en huisvesting zal moeten leveren.

3.2
Project Acute opvang en crisisvoorzieningen maatschappelijke zorg MaastrichtHeuvelland
In september 2018 is het Project Acute opvang en crisisvoorzieningen maatschappelijke zorg van start
gegaan. Het betreft crisisvoorzieningen voor cliënten die niet in de GGZ terecht kunnen (en daar ook
niet thuis horen), maar thuis horen in de maatschappelijke zorg. Zoals beschreven in onderdeel 6.1.1
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betreft het sociaal kwetsbare mensen die (tijdelijk) niet of onvoldoende in staat zijn om in hun eigen
bestaansvoorwaarden te voorzien (sociale contacten, dak boven hun hoofd, inkomen) en vaak
tegelijkertijd kampen met problemen op verschillende leefgebieden.
Met innovatieve Met innovatieve oplossingen willen gemeenten, zorgaanbieders en overige
betrokkenen gezamenlijk realiseren dat er meer, meer eigentijdse én meer verschillende
crisisvoorzieningen ter beschikking komen voor deze mensen. Een crisisvoorziening wordt dan gezien
als een per direct beschikbare, laagdrempelige voorziening met bijbehorende begeleiding, waarvan
gedurende maximaal 14 dagen gebruik gemaakt kan worden.
Het doel van de crisisopvang is om zo snel mogelijk samen met de cliënt de crisis af te wenden en
ervoor te zorgen dat de cliënt weer zelfstandig verder kan of in ieder geval in staat is om met behulp
van reguliere zorg verder te werken aan de oplossing van zijn of haar problemen.
Het project voorziet in de volgende onderdelen:
 Regiecentrum acute opvang maatschappelijke zorg
 Voorziening Crisisinterventie Thuis (of bij familie of vrienden met eventueel briefadresregeling voor grijswoners)
 Voorziening Acute Opvang op Maat
 Voorziening Bedden met Toezicht
 Vervolgzorg
De laagdrempelige voorzieningen worden in alle gemeenten gerealiseerd in samenwerking met hotels
en AIRBNB’s die bereid zijn mee te werken aan het project
In dit project wordt samengewerkt door de Heuvellandgemeenten (Eijsden-Margraten, GulpenWittem, Maastricht, Meerssen, Vaals, Valkenburg a/d Geul), Provinciaal Platform GGZ& OGGZ
Zorgvragers Limburg, Mondriaan (GGZ), Leger des Heils, LevantoGroep, AltraCura, Koraalgroep en
GGDZL
3.3

Actieprogramma “Weer Thuis”

Het Actieprogramma ‘Weer Thuis’ heeft als doelstelling om 16.000 mensen in Nederland (à rato 224
plaatsen in de regio Maastricht-Heuvelland en a rato 26 plaatsen in de gemeente Eijsden-Margraten)
die te lang in opvang of beschermd wonen verblijven toe te geleiden naar zelfstandig wonen, waarbij
de klemtoon ligt op het beschikbaar krijgen van geschikte en betaalbare woningen. Ook gaat de
aandacht uit naar de randvoorwaarden op vlak van zorg en ondersteuning.
3.4

Goede GGZ en proeftuinen Zuid-Limburg

De ‘Goede GGZ’ wordt invulling gegeven aan de herstelgerichte zorg voor EPA cliënten. Dit dient plaats
te vinden binnen de eigen wijk waarbij betekenisvolle doelen worden gesteld zoals een eigen woning,
een relatie en zinvolle activiteiten. Deze wijkgerichte zorg voor de EPA-doelgroepen is in volle
ontwikkeling en maakt ook onderdeel uit van de proeftuinen in Zuid-Limburg, onder meer in de
‘Blauwe zorg’ te Maastricht.
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4.

AANBOD EN CASELOAD IN RELATIE TOT DE VRAAGONTWIKKELING

4.1

Analyse aanbod maatschappelijke zorg

In de regio Maastricht-Heuvelland wordt het onderscheid tussen doelgroepen Maatschappelijke
Opvang en Beschermd wonen opgeheven. Immers in de praktijk overlappen deze groepen elkaar qua
profiel maar ook qua begeleiding. Vaak zijn het dezelfde kwetsbare personen en vaak zijn het dezelfde
zorgaanbieders die de zorg verlenen. Conform het Regioplan Beschermd Thuis 2020 kent de regio een
capaciteit van 760 plaatsen. Het grootste deel (80%) van de capaciteit bevindt zich in de gemeente
Maastricht.
Doelgroepen

aantal
plaatsen

Maatschappelijke Opvang (excl. Vrouwenopvang)
Beschermd Wonen - zorg in natura
Beschermd Wonen - Persoonsgebonden budget

143
530
87

Totaal

760

Tabel capaciteit maatschappelijke zorg
Bron: Regioplan beschermd thuis 2020

In de praktijk wordt conform het Actieprogramma “Weer Thuis” getracht om de capaciteit beschermd
wonen gedeeltelijk af te bouwen, ook omwille van financiële houdbaarheid c.q. de afbouw van een
financieel tekort (in 2017 was dit tekort op regioniveau € 2,4 miljoen). Dit kan slechts gebeuren indien
passende huisvesting wordt gerealiseerd voor de betrokken doelgroepen.
In onderstaande afbeelding worden voor de beeldvorming alle (geclusterde) woon- en
opvangvoorzieningen in Zuid-Limburg weergegeven.

36
06362bU Lokale woonvisie Eijsden-Margraten 2019-2025

4.2

Vraagontwikkeling housing (first)

Voor mensen die (tijdelijk) in een beschermde woonomgeving of opvangvoorziening hebben gewoond,
maar inmiddels toe zijn aan een volgende stap naar zelfstandigheid is Housing het antwoord om weer
op eigen benen te staan c.q. een uitstroomvoorziening. Het biedt de mogelijkheid om verblijf in de 24uurs zorg achter te laten en een nieuwe start te maken in een eigen woning. Sinds 2014 wordt Housing
in de regio Maastricht-Heuvelland aangeboden. Housing is zowel voor de doelgroep Maatschappelijke
zorg als voor de EPA-doelgroep bedoeld. Uit de gegevens van 2016 en 2017 blijkt dat het aantal
aanmeldingen gelijk toeneemt. Het slaagpercentage blijft constant. Ten opzichte van de regio’s
Parkstad en Westelijke Mijnstreek komt het gebruik van Housing (nog) laag voor in de regio MaastrichtHeuvelland.
Housing Regio Maastricht-Heuvelland

jaar aanmeldingen niet-bemiddeld
2017
2016

135
90

44
31

bemiddeld /
traject
aangeboden slaag %-ge
91
59

67%
66%

Ontwikkeling Housing regio Maastricht-Heuvelland
Bron : RIMO/Levanto en bewerkt door PCkwadraat
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Over de toekomstige behoefte en de verdeling daarvan over sociale huur en particuliere huur kunnen
geen exacte uitspraken worden gedaan. Immers, momenteel zijn er nog een aantal hindernissen (zie
verderop) die de toegang tot Housing bemoeilijken. Daarnaast is ook het slagingspercentage van de
Housing trajecten zelf van belang. Cruciale factor daarin is in hoeverre betrokken partijen erin slagen
de overige randvoorwaarden in te vullen. Op dat vlak is monitoring van cruciaal belang zowel voor
bijstelling van beleid en ambities als ook de kwantificering naar het benodigd aantal woningen. Op
basis van de huidige ontwikkeling en nog te verwachten afbouw de komende jaren zal het huidige
niveau van Housing minimaal aangehouden moeten worden. In concreto betekent dat 90 woningen
op jaarbasis op regioniveau. A rato vertaling naar de gemeente Eijsden-Margraten betekent dit
minimaal een vraag naar 9 woningen op jaarbasis voor deze doelgroepen.

Afbeelding: Pictogram Routing Housing
Bron: Levanto

Bij Housing is de nieuwe woning het resultaat van een succesvol doorlopen woon-zorg traject. Bij het
Housing First concept wordt de logica omgedraaid. Housing komt dan letterlijk “First”. Bij Housing First
krijgt de doelgroep zonder eisen vooraf zelfstandige woonruimte aangeboden met daarbij intensieve
integrale ondersteuning bij hun verder herstel. De combinatie van directe toegang tot zelfstandige
woonruimte en integrale, persoonsgerichte hulp aansluitend bij zelfgekozen doelen van mensen wordt
als de sleutel van het succes van Housing First gezien.
De impact van de invoering van Housing First op de vraag naar woningen is nog niet duidelijk.
Waarschijnlijk ontstaat op korte termijn extra behoefte aan goedkope woningen omdat een aantal
cliënten meteen bij de start van een traject een woning krijgen toegewezen. Daarnaast is de
slagingsfactor van belang.
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Een aandachtspunt is dat Housing stringente criteria hanteert (geen huurschuld, geen woonblokkade
etc.) en daardoor een aantal aanmeldingen niet slagen of zelfs een aantal aanmeldingen voor wonen
niet via Housing lopen. In de praktijk gaan de zorgaanbieders zelf bemiddelen en maken specifieke
afspraken met de woningcorporaties. Ook wordt in de onderkant particuliere huur een aantal
woningen ten behoeve van de doelgroepen weggezet. Op basis van informatie van de betrokken
zorgaanbieders wordt ingeschat dat de omvang van deze plaatsingen een ongeveer een kwart ten
opzichte van housing is. Op dit punt dient monitoring plaats te vinden.

4.3

UITKOMSTEN SESSIES MET AANBIEDERS GGZ EN MAATSCHAPPELIJKE ZORG

Met de aanbieders van GGZ en Maatschappelijke zorg van Zuid-Limburg heeft PCkwadraat een aantal
verdiepende sessies gerealiseerd betreffende de woon-zorg uitdagingen die spelen in de regio.
Onderstaand zijn de voornaamste aandachtspunten en aanbevelingen uit deze sessies benoemd zoals
deze ook gelden voor de gemeente Eijsden-Margraten.

4.2.1
•

Thema’s en aandachtspunten
Binnen de groep MZ/GGZ zijn een aantal specifieke doelgroepen die qua huisvesting extra
aandacht behoeven, c.q. een specifiek woningaanbod vragen. Dit zijn:
o Jongeren jonger dan 27 jaar (en ook 18-/18+ groep)
 Signalen in de praktijk:
- toename 21min in dag- en nachtopvang
- opvang voor zwerfjongeren is helemaal vol
- groeiende groep LVB-ers (licht verstandelijk beperkt) op straat
 Jongeren willen in de regio blijven o.a. vanwege bestaand sociaal netwerk
 Weinig woningaanbod tot kwaliteitskortingsgrens (€ 417,34)
 Niet alleen een huisvestingsprobleem (behoefte aan kleine/ goedkope
wooneenheden/studio’s/kamers), maar ook een inkomensprobleem (het
inkomen van jongeren is beperkt)
 Behoefte aan time-out voorzieningen
 Leeftijdsnorm flexibel maken (18-/18+)!
o Gezinnen met kinderen
 Met enige regelmaat melden zich ook gezinnen of alleenstaande ouders
(veelal moeders) met kinderen voor opvang of beschermd wonen
 Voor deze doelgroep moet een aantal grotere woningen (steeds tijdelijk)
beschikbaar zijn voor opvang van meerpersoonshuishoudens. Na de tijdelijke
opvang dient voor deze doelgroepen reguliere huisvesting beschikbaar te zijn.
o Ouder wordende cliënten Maatschappelijke zorg en Beschermd wonen
 Behoefte aan een passend woonaanbod voor ouder wordende cliënten met
psychische problematiek met een toenemende behoefte aan verzorging en
verpleging. Er is in het Heuvelland geen aanbod zoals bijvoorbeeld in
Maastricht (Koepelhof) en Kerkrade (Vroenhof).
o Groepsongeschikten
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•

Een deel van de populatie is groepsongeschikt. Hiervoor is passende
huisvesting nodig
o Onaantastbaren (ernstige multi-problem individuen gezinnen die wegens
problematiek of dreiging niet aangepakt kunnen worden en niet gevoelig voor
interventies zijn)
Aanbod/woonvormen
o Weinig huuraanbod bij de woningcorporaties beschikbaar (en nog minder tot
kwaliteits-kortingsgrens -> betaalbaarheidsprobleem); woningen moeten nabij
voorzieningen liggen
o In de particuliere sector is ook een aanbod beschikbaar voor een deel van de
doelgroep. Maar veelal ‘huisjesmelkers’
o Minder behoefte aan groepswonen (grootte van de voorzieningen is een struikelblok)
o Meer behoefte aan individueel wonen
 Geclusterd (ook met gedeelde voorzieningen voor ontmoeting, maar wel
eigen sanitair)
 Verspreid
o Housing
 In Heuvelland is er nog geen aanbod van Housing (of housing first)
 Wel behoefte aan uitstroom naar regiogemeenten (Heuvelland)
 Weinig huuraanbod in deze gemeenten beschikbaar (en nog minder tot
kwaliteitskortingsgrens)

•

Huurcontracten / begeleidingscontracten
o Diverse vormen van huurcontracten zijn mogelijk
 Leger des Heils huurt meerdere woningen van corporaties waar cliënten dan
wonen. Eventueel met omklapcontract dat later op naam van cliënt komt
 Idem geldt voor WonenPlus (wonen en zorg zijn onlosmakelijk verbonden) en
Levanto
o Opstellen van begeleidingscontracten lopen moeizaam (corporatie)
(Noot: Aedes heeft een nieuwe overeenkomst opgesteld: huur- en begeleidingsovereenkomst. De begeleidingsovereenkomst (stelt voorwaarden aan de huur)
kan al getekend worden zonder dat deze tot in detail is ingevuld -> het toekomstig
begeleidingsplan is onlosmakelijk verbonden met het huurcontract.)

•

Woonblokkades
o Blokkades ontstaan vanuit huurschulden / vanuit criminaliteit (bijv. wietplantage)
o woningstichting Vaals merkt een toenemende vraag vanuit deze doelgroepen als
gevolg van woningblokkades bij andere corporaties aangesloten bij Thuis in Limburg
o pleidooi om gezinnen met kinderen niet uit te zetten maar waarschuwing geven
o In het Heuvelland is een zeer beperkt huuraanbod beschikbaar. Druk op onderkant van
de markt vanuit deze zorgdoelgroep, maar ook andere bijzondere doelgroepen zoals
statushouders. Het aanbod moet goedkoop/betaalbaar zijn en in de juiste omgeving
liggen (nabij voorzieningen en ook acceptatie door buurt is van belang)

•

“Grijs” wonen toestaan!
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o

o
o

•

gedogen dat iemand tijdelijk bij iemand inwoont met behoud van uitkering en voor
degene waar hij/zij verblijft behoudt van zorg- en huurtoeslag. Kan middels postadres.
In deze fase wordt begeleid wonen al opgestart
dit voorkomt gebruik van dure dag- en nachtopvang
gemeente Venlo: pilot Leger de Heils en Moveoo -> dag- en nachtopvang kan om deze
reden gesloten worden

Processen
o Afschalen van indicaties is een probleem:
iemand functioneert goed en dan wordt indicatie afgeschaald -> problemen ontstaan
niet aan begin na afschalen van indicatie, maar pas na een tijdje -> iemand
decompenseert na afschalen -> er is een groep die altijd een begeleid wonen/BW
indicatie zal (moeten) behouden!
o Afspraken ketenpartners
 Zijn cliënten echt in staat om zelfstandig te wonen? Goede inschatting maken
door zorgaanbieder
 Vooraf duidelijk afspraken maken voor als het mis gaat. Op wie kan corporatie
dan terugvallen? Driehoek gemeente (Wmo loket), zorginstelling en
corporatie is belangrijk! Maar denk ook aan verschillende contractvormen
(bijv. omklapcontracten)
 Corporatie kijkt niet alleen naar individuele huurder, maar heeft ook een
verantwoordelijkheid naar andere huurders / omgeving (leefbaarheid)
Ketenpartners (corporatie, zorginstelling en Wmo loket) kijken elkaar vaak aan…maar
zouden veel meer handen in een moeten slaan / samenwerken. Moet een gesloten
netwerk zijn!
o Opstellen van begeleidingscontracten lopen moeizaam (corporatie)
 verhuizen naar andere gemeente -> heeft nog geen keukentafelgesprek
plaatsgevonden waardoor geen aanvullende opmerkingen in huurcontract
gesteld kunnen worden -> leidt tot problemen (corporatie loopt risico); Aedes
heeft recent een voorbeeld huur- en begeleidingsovereenkomst opgesteld!
o Tempo van procedures matchen niet (afgifte Wmo-beschikking duurt 6 weken)
o BW indicaties worden voor korte(re) periode afgegeven. Pleidooi voor langere
indicaties, zeker voor chronische cliënt BW
o Er ontstaan hoge drempels bij verhuizing naar een andere gemeente -> opnieuw
aanvragen van uitkering (waardoor tijdelijk geen inkomen!) en Wmo-beschikking.
o Gemeenten hebben alle BW-indicaties over gekregen. Ook langlopende indicaties tot
2029. Een deel van de populatie zal mogelijk terugkeren naar Wlz1 (inschatting 40%).
 Er zijn gemeenten die IQ-test betalen (voor zorgaanbieder/cliënt) en op basis
daarvan kan cliënt mogelijk terug naar Wlz -> moeizaam traject!

4.2.2 Conclusies en bevindingen
•

1

Huisvesting
o In centrumgemeenten duurdere settings behouden

Wet langdurige zorg
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•

•

•

•

•
•

•

o Op individueel niveau veel meer naar regiogemeenten
Reguliere uitstroom: te klein woningaanbod voor voldoende doorstroom naar woning in de
regio vanuit voorzieningen.
o Wat nodig?
 aanbod geclusterd zelfstandig wonen voor verschillende doelgroepen
 behoefte aan delen van woningen, ook in voorbereiding om écht zelfstandig
te gaan wonen.
 behoefte aan betaalbare (kleine) wooneenheden; ook voor gezinnen!
 terugvalmogelijkheid in de buurt (centrumgemeenten?)
 veilig
 nabij voorzieningen
 betaalbaar (groep heeft beperkte financiële mogelijkheden)
 behoefte aan ondersteuning van cliënt (persoonlijk contact en praktische
begeleiding)
Bij meer zelfstandig wonen behoefte aan laagdrempelige time out/crisisvoorziening voor deze
doelgroep (wordt inmiddels opgepakt vanuit het project Acute Opvang en Crisisvoorzieningen
Maatschappelijke Zorg.
Huisvestingsvraag voor specifieke doelgroepen
o Jongeren < 27 jaar (en ook 18-/18+ groep)
o Gezinnen met kinderen
o Ouder wordende BW/MO cliënt
o Groepsongeschikten
o Onaantastbaren
‘ problemen’ op verschillende niveaus:
o inkomensprobleem
o betaalbaarheidsprobleem
o begeleidingsprobleem
Vloeiende overgangen tussen gemeenten inzake beschikking, uitkering, etc.
Alternatieven betaalbaarheidsproblematiek
o Verbinding leggen met werk en inkomen
o bijv. voordeurdelers met gericht beleid op uitkeringen
o ondersteuning/“aan de hand nemen” bij aanvragen uitkering etc.
o bij verhuizing: uitkering en Wmo-beschikking wordt (tijdelijk) overgenomen door
regiogemeente
Alternatieven voor woningblokkadebeleid (verschillende huurcontracten en ook
begeleidingscontract bij huurovereenkomst)
o Leeftijdsgrens jongeren flexibeler maken (18-/18+); onderdeel van Toekomstagenda
o uitstroom flexibiliseren
o Crisis- en time out voorzieningen realiseren
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Naar verwachting zal van de totaalopgave in de regio Maastricht-Heuvelland 9 tot 15 woningen op
jaarbasis beschikbaar moeten komen in de gemeente Eijsden-Margraten. Hiervoor zullen betaalbare
woningen beschikbaar moeten komen en zal samen met betrokken zorgvrager, zorgaanbieder en
verhuurder concreet vorm moeten worden gegeven aan de sociale infrastructuur om tot een
succesvolle integratie te komen conform de uitgangspunten van het regioplan Beschermd Thuis
2020. Daarnaast zullen in de gemeente laagdrempelige crisisopvang voorzieningen beschikbaar
moeten komen via hotels of AIRBNB-constructies conform de werkwijze van het project Acute
Opvang en Crisisvoorzieningen Maatschappelijke zorg. Op basis van de huidige ervaringscijfers
wordt ingeschat dat het voor de gemeente Eijsden-Margraten een 15-tal plaatsingen op jaarbasis
betreft.
Tenslotte zal met betrekking tot de overige voorzieningen regionale afstemming plaatsvinden en is
het proportionaliteitsprincipe van toepassing c.q. zal ook de gemeente Eijsden-Margraten a rato
initiatieven faciliteren.
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BIJLAGE 7

RESULTATEN WOONBEHOEFTE-ONDERZOEKEN
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Moventem is aangesloten bij de Nederlandse Marktonderzoek Associatie
(MOA), Center for Information Based Decision Making & Marketing
Research. Moventem is tevens aangesloten bij the World Association of
Opinion & Marketing Research Professionals (ESOMAR).
Dit rapport is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks deze uiterste
zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie fout en/ of onvolledig is.
Moventem is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die
zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie.
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1 Inleiding
In dit beschrijvende rapport worden resultaten gepresenteerd van een
onderzoek naar ‘Woonbehoefte starters’ ten behoeve van gemeente
Eijsden-Margraten. Het onderzoek is in december 2017/ januari 2018
uitgevoerd, in nauwe samenwerking met de gemeente EijsdenMargraten. Dit hoofdstuk gaat in op de achtergrond en methodiek van
het onderzoek, en de respons & statistische betrouwbaarheid. Het
hoofdstuk sluit af met een leeswijzer voor de rest van het rapport.

Inwonerspanel ‘Eijsden-Margraten Spreekt'

bevragen van de inwoners is gebruik gemaakt van het inwonerspanel
en een open link. Via het panel zijn alleen de deelnemers tussen de 18
en 35 jaar uitgenodigd. Daarnaast heeft de gemeente 2000 brieven op
a-selecte wijze verstuurd naar inwoners in deze leeftijdscategorie. In de
brief werd verwezen naar de open link naar de vragenlijst waarmee men
aan het onderzoek kon deelnemen. De gebruikte vragenlijst is
weergegeven in bijlage 1 van het bijlagenboek.

1.2 Respons en statistische betrouwbaarheid
1.1 Achtergrond en methodiek
Het gemeentebestuur van Eijsden-Margraten hecht veel waarde aan de
meningen, ideeën en denkkracht van haar inwoners. Via het in februari
2016 opgerichte inwonerspanel ‘Eijsden Margraten Spreekt’ wordt een
brede groep inwoners om input gevraagd over onderwerpen die spelen
in de gemeente (voor meer informatie zie de website: www.eijsdenmargratenspreekt.nl).

1.1.1 Onderzoek woonbehoefte starters
Ter voorbereiding van het opstellen van de nieuwe gemeentelijke
woonvisie 2018-2025 wil de gemeente de woonbehoefte van jonge
starters tussen de 18 en 35 jaar achterhalen. De resultaten worden
meegenomen in het opstellen van de visie, om de toekomstige
woonvoorraad zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte.
Gezien de aard van het vraagstuk rondom de woonbehoefte, is een
kwantitatieve onderzoeksmethode gehanteerd. Met kwantitatief
onderzoek worden gegevens verkregen over percentages en
verhoudingen binnen een populatie. Om statistisch verantwoorde
uitspraken te mogen doen, dient een minimaal aantal respondenten hun
mening te geven; de steekproef. Als de steekproef een bepaalde
omvang en kenmerken heeft (betrouwbaar, nauwkeurig, representatief),
kunnen uitspraken gegeneraliseerd worden naar de populatie. Voor het
Moventem | woensdag 31 januari 2018 | Referentie: 15085

Omdat de doelgroep van het onderzoek bestaat uit inwoners tussen de
18 en 35 jaar, is alleen deze specifieke groep (200 van de 1390
panelleden) uit ‘Eijsden-Margraten Spreekt’ benaderd. Om de resultaten
aan te vullen, heeft de gemeente 2000 willekeurige inwoners van deze
leeftijd uitgenodigd via een brief. In totaal hebben 219 inwoners de
vragenlijst ingevuld, een response-rate van 10% [219/2200*100%=9,95].

1.2.1 Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid
Elke steekproef geeft afwijkingen ten opzichte van de werkelijkheid,
maar de uitkomsten moeten een zo goed mogelijk beeld geven van de
populatie. In kwantitatief onderzoek is het gebruikelijk om te spreken van
een statistisch betrouwbaar verschil, als de afwijking zo groot is dat deze
niet door toeval wordt veroorzaakt. Een betrouwbare meting zal bij een
herhaling op dezelfde wijze en op hetzelfde moment een sterk
vergelijkbare score opleveren. Het betrouwbaarheidsniveau is
gedefinieerd als 1 (100%) minus het significantieniveau. Het is gangbaar
uit te gaan van een significantieniveau van 5%.
Met het aantal inwoners dat heeft deelgenomen (219) kunnen met 95%
betrouwbaarheid en 6,5% nauwkeurigheid uitspraken worden gedaan
op een algemeen niveau. Dit houdt in dat wanneer 50% van de
respondenten antwoord ‘A’ geeft, dit in werkelijkheid met 95% zekerheid
tussen 43,5% en 56,5% ligt.
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1.2.2 Kenmerken panel & steekproef
De resultaten van de inwoners zijn gewogen naar kern en geslacht.
Hiermee zijn de resultaten gecorrigeerd om de mogelijke invloed van de
niet geheel representatieve steekproef weg te nemen. Dit is een
gangbare werkwijze in statistisch kwantitatief onderzoek. Omdat de
doelgroep al een specifieke leeftijdscategorie omvat, was de variabele
‘leeftijd’ zonder weging al voldoende representatief. De steekproef is
nader omschreven in bijlage 2, evenals het proces rondom het wegen.

1.3 Leeswijzer
Het volgende hoofdstuk (2) gaat in op de resultaten van het onderzoek.
In de tekst wordt naar figuren verwezen. Deze figuren worden in de
betreffende paragrafen weergegeven.
Er is een aantal open vragen gesteld aan de respondenten. Deze
antwoorden zijn zo veel mogelijk gecategoriseerd
Door routes in de vragenlijst en vragen waarbij meerdere antwoorden
mogelijk zijn, kan het voorkomen dat het aantal respondenten en/of het
aantal antwoorden niet overal gelijk is in deze rapportage. Bovendien
zijn de resultaten van het onderzoek gewogen naar kern en geslacht.
Om deze redenen wordt ter volledigheid bij de resultaten aangeven
hoeveel respondenten (‘n’) de betreffende vraag hebben beantwoord.
Door afrondingsverschillen telt niet alles op tot 100%.
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2 Resultaten
Verhuismotieven
In dit beschrijvende hoofdstuk wordt ingegaan op de volgende
onderwerpen:
Verhuismotieven
Type woning dat men zoekt
Ondernomen acties en problemen bij vinden woning
Gemeentelijke starterslening
Voorkeurslocatie wonen

2.1 Verhuismotieven
77% van de respondenten is de afgelopen 5 jaar verhuisd (53%) en/of
is van plan binnen 5 jaar te verhuizen (54%). Daarnaast weet 14% (nog)
niet of men binnen 5 jaar van plan is te verhuizen.
Aan respondenten die recent zijn verhuisd en niet meer bij hun ouders
wonen en respondenten die (misschien) van plan zijn de komende 5 jaar
de verhuizen, is gevraagd wat de belangrijkste reden was/is om te
verhuizen.
Uit figuur 1 blijkt dat voor een verhuizing in het verleden persoonlijke
redenen (zoals uit huis gaan, samenwonen, verandering werk) in de
meeste gevallen de belangrijkste reden was om te verhuizen. Hetzelfde
geldt voor een mogelijke toekomstige verhuizing. Voor ongeveer een
kwart geldt dat de woning (zoals te groot/ te klein/ te duur) de
belangrijkste reden is om te verhuizen.
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59%

Persoonlijke redenen

60%
24%

Mijn woning

26%
9%

Mijn woonomgeving

4%
6%

Anders, namelijk:

6%
1%

Weet niet/ geen
antwoord

4%

0%

20%

40%

60%

80%

Wat was voor u de belangrijkste reden om te verhuizen? (n=101)
Wat is voor u de belangrijkste reden om te verhuizen? (n=150)
Figuur 1: Verhuismotieven
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2.2 Type woning dat men zoekt
Tevens is gevraagd naar welk type woning men zocht (verhuizing
afgelopen 5 jaar) en/of zoekt (verhuizing binnen 5 jaar). Eerst heeft men
aangegeven of men een koop- of huurwoning wenst. 60% wil(de) een
koopwoning (figuur 2), 33% zocht naar een huurwoning en
respondenten die binnen 5 jaar wellicht gaan verhuizen zoeken in 21%
van de gevallen een huurwoning. 19% weet het (nog) niet. De
respondenten die naar een huurwoning zoeken hebben geen duidelijke
voorkeur voor een corporatiewoning of particuliere verhuur (figuur 3).
Voor de meeste respondenten (57%) maakt het niet uit. Vanwege het
lage aantal respondenten dat deze vraag heeft beantwoord (30) zijn
deze resultaten indicatief.
Koop- of huurwoning?
70%

60%

het hebben van te weinig budget, te jong zijn of nog studeren en voor
het eerst samenwonen. Alle redenen zijn weergegeven in het
bijlagenboek.
Heeft u voorkeur voor een corporatiewoning of een
woning via particuliere verhuur? (n=30)
57%

60%
50%
40%
30%
20%

21%
12%

9%

Corporatiewoning

Particuliere
verhuur

10%
0%

60%

60%

Maakt niet uit

Weet ik niet/
geen mening

50%
40%

Figuur 3: Corporatiewoning of particuliere verhuur

33%

30%

21%

19%

20%
7%

10%

0%
Koopwoning

Huurwoning

Weet niet/ geen
antwoord

Zocht u een koop- of huurwoning? (n=101)
Zoekt u een koop- of huurwoning? (n=150)

Figuur 2: Koop of huur

De belangrijkste redenen waarom men naar een koopwoning
zocht/zoekt en niet naar een huurwoning zijn dat een hypotheek
voordeliger is dan huur, een koopwoning wordt gezien als investering
en dat de woning eigendom is van jezelf. Huren wordt in veel gevallen
gezien als “het weggooien van geld”. De belangrijkste redenen waarom
men naar een huurwoning zocht/zoekt en niet naar een koopwoning zijn
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Uit figuur 4 (op de volgende pagina) blijkt dat de meerderheid van de
respondenten zocht (50%) of zoekt (57%) naar een vrijstaand huis.
Opvallend is dat de respondenten die aangeven de komende 5 jaar
wellicht te willen verhuizen vaker naar appartementen of studio’s zoeken
dan respondenten die de afgelopen 5 jaar zijn verhuisd. Ook naar een
hoek-, rijwoning en vrijstaande woning wordt vaker gezocht.
Respondenten die de komende 5 jaar misschien gaan verhuizen zoeken
gemiddeld naar 2,8 verschillende typen woningen, terwijl mensen die de
afgelopen 5 jaar zijn verhuisd gemiddeld naar 2,3 typen woningen
keken.
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Type woning (meerdere antwoorden mogelijk)
Vrijstaande woning

57%

2-onder-1 kap/
geschakelde woning

42%
44%

12%
13%

32%
17%

Benedenwoning

16%
11%

€ 592,= tot € 635,=
24%

20%

€ 635,= tot € 710,=
Meer dan € 710,=

9%

Weet niet/ geen antwoord

9%

12%

Bovenwoning

7%
10%

Appartement zonder lift

22%

0%

10%

20%

9%

Woonstudio/ Loft

Weet niet/ geen antwoord

7%

€ 528,= tot € 592,=

24%

Appartement met lift

Anders, namelijk:

30%

€ 467,= tot € 528,=

43%

Rijwoning

Tot € 414,=
€ 414,= tot € 467,=

34%

Hoekwoning

Zelfstandige woning bij
woonzorgcomplex

Wat wilt u per maand maximaal aan huur betalen? (n=30)
50%

21%

In welke prijscategorie zoekt u een koopwoning? (n=93)

1%
2%

Tot €100.000,=
8%
11%

1%

€ 100.000,= tot €150.000,=

5%

€ 150.000,= tot € 180.000,=

5%
7%

0%
20%
Welk type woning zocht u? (n=101)
Welk type woning zoekt u? (n=150)

30%
40%
Figuur 5: Huurprijs

6%

€ 180.000,= tot € 200.000,=
40%

60%

€ 200.000,= tot € 225.000,=

Figuur 4: Type woning

€ 225.000,= tot € 250.000,=

13%
27%
8%

€ 250.000,= tot € 300.000,=

In figuur 5 is weergegeven hoeveel respondenten die een huurwoning
zoeken maximaal per maand willen betalen aan huur. Vanwege het lage
aantal respondenten dat een huurwoning zoekt, zijn de resultaten voor
deze vraag indicatief. De meeste respondenten die een koopwoning
zoeken, zoeken in de categorie tussen €200.000,- en €225.000,- (27%),
zie figuur 6.
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14%

€ 300.000,= tot € 350.000,=

6%

Meer dan € 350.000,=

7%

Weet niet/ geen antwoord

13%
0%

10%

20%

30%

Figuur 6: Prijscategorie koopwoning
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2.3 Ondernomen acties en problemen bij vinden
woning
Van de respondenten die wellicht binnen 5 jaar gaan verhuizen, heeft
iets minder dan de helft al concrete stappen gezet om hun verhuiswens
te realiseren (figuur 7). 27% weet hoeveel huur of hypotheek men kan
betalen, 19% heeft gezocht naar woningen via verhuurwebsites, 18%
heeft zich ingeschreven bij een woningcorporatie en 16% heeft
woningen bezocht.
Heeft u reeds concrete stappen gezet om uw verhuiswens te
realiseren? (n=150) Meer antwoorden mogelijk
Ja, ik weet hoeveel huur of hypotheek ik
kan betalen

27%

Ja, ik heb gezocht via verhuurwebsite(s)

19%

Ja, ik ben ingeschreven bij een
woningcorporatie

Tevens is gevraagd of men problemen ondervindt of heeft ondervonden
bij het vinden van een woning. De vragen zijn gesteld aan respondenten
die de afgelopen 5 jaar verhuisd zijn en respondenten die reeds
concrete stappen hebben gezet om hun toekomstige verhuiswens te
realiseren. Uit de resultaten in figuur 8 en 9 (op de volgende pagina)
blijkt dat de meerderheid van deze groep respondenten aangeeft dat er
te weinig aanbod binnen de huur/prijsklasse is. Uit het verschil tussen
verhuizingen in het verleden en toekomstige verhuizingen blijkt dat men,
vooral voor koopwoningen, meer problemen ondervindt dan tot
maximaal 5 jaar geleden. Zo vond 40% dat er te weinig aanbod was
binnen de prijsklasse bij een verhuizing tot maximaal 5 jaar geleden.
Respondenten die stappen hebben ondernomen om binnenkort te
verhuizen ervaren in 84% van de gevallen problemen met betrekking tot
het aanbod. Vanwege het lage aantal respondenten dat zocht/zoekt
naar een huurwoning, zijn deze resultaten indicatief.

18%

Ja, ik heb een te koop/huur staande
woning(en) bezocht

16%

Ja, ik heb mijn woning laten taxeren

3%

Ja, ik heb een zoekopdracht gegeven aan
een makelaar

3%

Ja, ik heb mijn woning te koop gezet (bijv.
via een makelaar/ Funda)

1%

Ja, anders:

5%

Nee

53%

Weet niet/ geen antwoord

1%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Figuur 7: Concrete stappen realiseren verhuiswens
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Problemen bij vinden huurwoning (meer antwoorden mogelijk)

Problemen bij vinden koopwoning (meer antwoorden mogelijk)

65%

Te weinig aanbod binnen
huurklasse

70%

84%
10%

Hypotheekeisen

15%

Kwaliteit van de woning

40%

Te weinig aanbod binnen
prijsklasse

21%

40%
Welke problemen heeft
u ondervonden? (n=33)

16%

Anders, namelijk:

6%

Kwaliteit van de woning

20%
Ik heb geen problemen
ondervonden/ ik ondervind
(nog) geen problemen

Welke problemen
ondervindt u? (n=17)

23%

0%

8%

Anders, namelijk:

20%

40%
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Figuur 8: Problemen vinden huurwoning

Moventem | woensdag 31 januari 2018 | Referentie: 15085

Welke problemen
ondervindt u? (n=48)

14%
49%

Ik heb geen problemen
ondervonden

11%

Welke problemen heeft
u ondervonden? (n=61)

41%

11%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figuur 9: Problemen vinden koopwoning
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2.4 Gemeentelijke starterslening
Om starters op de koopwoningenmarkt een handje te helpen is er de
starterslening. De gemeente Eijsden-Margraten is één van de
gemeenten die startersleningen verstrekt. Deze lening overbrugt het
verschil tussen datgene wat een huizenkoper – bij een commerciële
kredietverstrekker, zoals een bank – maximaal kan lenen onder
Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voorwaarden en de aankoopprijs
van de woning. Respondenten is gevraagd of zij bekend waren met deze
lening. 35% is hiermee bekend, waarvan 19% ook weet wat het inhoudt
(figuur 10).
Was u bekend met de gemeentelijke starterslening?
(n=219)
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

66%

financieren. Dit laatste punt wordt echter ook genoemd als reden
waarom de starterslening geen mogelijkheden biedt om een woning te
kunnen kopen. Een quote: “De woning zelf kopen was geen probleem.
De starterslening biedt echter geen hypotheek voor verbouwingen.”. De
meest voorkomende reden waarom de startersregeling respondenten
niet helpt is omdat een groot deel van deze groep al een woning bezit.
Ook geeft een groot deel aan dat ze zelf over voldoende financiële
middelen bezitten of dat de woning te duur is.
Biedt de startersregeling voor u mogelijkheden om
sneller een woning te kunnen kopen? (n=219)
60%

54%

50%
40%

30%

30%
20%
16%

19%

16%

10%
0%
Ja, want:

Ja, ik had ervan
Ja, ik had ervan
gehoord maar wist niet gehoord en wist wat
wat het inhoudt
het inhoudt

Nee, want:

Weet ik niet

Nee
Figuur 11: Mogelijkheden starterslening

Figuur 10: Bekendheid gemeentelijke starterslening

Ook hebben respondenten aangegeven of ze denken dat de
startersregeling voor hen mogelijkheden biedt om sneller een woning te
kunnen kopen (figuur 11). De meerderheid (54%) geeft aan dat (nog)
niet te weten. Voor 16% helpt de regeling, vooral omdat er in dat geval
financieel net iets meer mogelijk is. Respondenten noemen als voordeel
onder andere dat het verschil tussen de hypotheek en de aankoopprijs
van een woning overbrugd kan worden, dat er minder eigen kapitaal
nodig is en dat er op deze manier meer ruimte is om een verbouwing te
Moventem | woensdag 31 januari 2018 | Referentie: 15085
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2.5 Voorkeurslocatie wonen
Tot slot hebben de respondenten via een uitrolmenu waarin alle kernen
genoemd worden aangegeven waar men bij voorkeur zou willen wonen.
Een kwart van de respondenten geeft aan het liefst in de kern Eijsden
te wonen. 12% heeft Margraten als voorkeur en 10% Cadier en Keer.
Tevens geeft 10% aan het liefst in een andere gemeente te willen
wonen, voornamelijk in Maastricht.
Daarna is gevraagd of men bereid is hun gewenste woning te kopen of
huren in een andere kern dan die van hun voorkeur. Hiertoe is 42%
bereid. Ook is gevraagd of ze bereid zijn hun gewenste woning te kopen
of te huren in een andere gemeente dan Eijsden-Margraten. Hiertoe
geeft 40% aan bereid te zijn. Respondenten die problemen ondervinden
of ondervonden bij het vinden van een woning met betrekking tot het
aanbod en kwaliteit van woningen zijn minder bereid een geschikte
woning te zoeken in een andere gemeente (35%) dan respondenten die
geen problemen hebben ondervonden met betrekking tot aanbod en/of
kwaliteit (43%). Toelichtingen op deze vragen zijn weergegeven in het
bijlagenboek.

Inwonerspanel ‘Eijsden-Margraten Spreekt'

Waar zou u bij voorkeur willen wonen? (n=219)
Eijsden

25%

Margraten

12%

Cadier en Keer

10%

Andere gemeente, namelijk:

10%

Gronsveld

6%

Sint Geertruid

4%

Binnen de gemeente in het
buitengebied

4%

Banholt

3%

Mheer

3%

Noorbeek

2%

Mesch

2%

Eckelrade

2%

Bijlagen
1%

Rijckholt
Oost Maarland

1%

Scheulder

1%

Mariadorp

0%

Bemelen

0%

Geen voorkeur

10%

Weet niet/ geen antwoord

5%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Figuur 12: Voorkeurslocatie
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Management samenvatting
In navolging op het onderzoek naar de woonbehoefte van starters is in
maart/april 2018 een onderzoek naar de woonbehoefte van 55-75
jarigen uitgevoerd. 509 inwoners van de gemeente die binnen deze
leeftijdsgroep vallen hebben deelgenomen aan het onderzoek via het
inwonerpanel ‘Eijsden-Margraten Spreekt’. Met het aantal inwoners dat
heeft deelgenomen kunnen met 95% betrouwbaarheid en 4,2%
nauwkeurigheid uitspraken worden gedaan op een algemeen niveau. In
deze samenvatting worden de belangrijkste resultaten en conclusies
weergegeven.
Uit de resultaten blijkt dat het grootste deel van de respondenten (89%)
op dit moment in een koophuis woont. De meeste respondenten wonen
in een vrijstaande woning (38%), of een 2-onder-1kap/ geschakelde
woning (34%). Huurders wonen vooral in een rijwoning (36%).
In totaal is 15% van plan om binnen vijf jaar te verhuizen. 24% weet het
nog niet. Ten opzichte van andere groepen zoals starters (54% van plan
te verhuizen) ligt het percentage 55-75 jarigen met een verhuiswens
laag. Dit komt overeen met landelijke cijfers waaruit blijkt dat ouderen in
het algemeen minder bereid zijn tot verhuizen (WoonOnderzoek
Nederland 2015). Ook het hoge percentage mensen dat onzeker is of
men wil verhuizen komt overeen met het landelijke beeld.
De helft van de respondenten is niet van plan te verhuizen en is onlangs
ook niet verhuisd. Vooral 70-75 jarigen geven aan dat er zaken zijn die
ze ervan weerhouden te verhuizen, namelijk dat ze liever de eigen
woning geschikt maken (26%), dat ze wachten tot het niet anders kan
(24%) en dat ze niet weg willen uit hun sociale omgeving (23%).
Voor respondenten die wel willen verhuizen of onlangs verhuisd zijn
heeft de verhuisreden meestal te maken met de woning (te groot,
onderhoud, etc.) en in mindere mate met de woonomgeving en
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persoonlijke redenen, in tegenstelling tot de verhuismotieven van
starters.

Verhuiswensen
Op 1 januari 2018 woonden er 7.832 inwoners in de leeftijdscategorie
55-75 jaar binnen de gemeente. Als 15% daarvan een verhuiswens
heeft, dan betreft dit 1175 personen of 587 huishoudens (uitgaande van
een gemiddeld huishouden van twee personen).
Wanneer we respondenten die nog niet weten of ze willen verhuizen
buiten beschouwing laten, is 57% van de respondenten met een
verhuiswens op zoek naar een koopwoning en 43% naar een
huurwoning (resultaten indicatief). Omgerekend naar het totale aantal
huishoudens van 55-75 jarigen zijn dat 335 huishoudens die binnen vijf
jaar willen verhuizen naar een koopwoning en 252 huishoudens die naar
een huurwoning willen. Het type woning dat men zoekt verandert
naarmate men ouder wordt. 55-70 jarigen zoeken vooral een
koopwoning (68%), terwijl 64% van de 70-75 jarigen met een
verhuiswens een huurwoning zoekt. De meeste respondenten zullen
zoeken naar een koop- of huurappartement met lift (42%, omgerekend
246 huishoudens). Momenteel woont slechts 4% van de respondenten
in een appartement met lift, de vraag hiernaar stijgt dus.
Ongeveer de helft van de respondenten met een mogelijke verhuiswens
heeft reeds stappen ondernomen om die wens te realiseren. Voor deze
respondenten is het grootste probleem dat men ondervindt dat er te
weinig aanbod is binnen de huur- (42%) of prijsklasse (24%).
Tevens hebben respondenten hun voorkeurslocatie om te wonen
aangegeven. 27% woont het liefst in Eijsden, 11% in Margraten en 10%
in Cadier en Keer. Waar starters in veel gevallen (ongeveer 40%) bereid
zijn hun gewenste woning elders te huren of kopen is van de 55-75
jarigen slechts 19% bereid in een andere kern te wonen en is 26%
bereid naar een andere gemeente te verhuizen.
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1 Inleiding
In dit beschrijvende rapport worden resultaten gepresenteerd van een
onderzoek naar ‘Woonbehoefte 55-75 jarigen’ ten behoeve van
gemeente Eijsden-Margraten. In navolging van het woonbehoefteonderzoek onder starters is het onderzoek in maart/april 2018
uitgevoerd. Dit hoofdstuk gaat in op de achtergrond en methodiek van
het onderzoek, en de respons & statistische betrouwbaarheid. Het
hoofdstuk sluit af met een leeswijzer voor de rest van het rapport.

Inwonerspanel ‘Eijsden-Margraten Spreekt'

populatie. Voor het bevragen van de inwoners is gebruik gemaakt van
het inwonerspanel en een open link. Via het online panel zijn alleen de
deelnemers tussen de 55 en 75 jaar uitgenodigd. Daarnaast doet een
groep van 100 inwoners mee aan het panel via offline vragenlijsten.
Aangezien uit ervaring is gebleken dat veel offline respondenten binnen
de doelgroep vallen, zijn deze inwoners ook uitgenodigd. De gebruikte
vragenlijst is weergegeven in bijlage 1 van het bijlagenboek.

1.2 Respons en statistische betrouwbaarheid
1.1 Achtergrond en methodiek
Het gemeentebestuur van Eijsden-Margraten hecht veel waarde aan de
meningen, ideeën en denkkracht van haar inwoners. Via het in februari
2016 opgerichte inwonerspanel ‘Eijsden Margraten Spreekt’ wordt een
brede groep inwoners om input gevraagd over onderwerpen die spelen
in de gemeente (voor meer informatie zie de website: www.eijsdenmargratenspreekt.nl).

1.1.1 Onderzoek woonbehoefte
Het eigenwoningbezit binnen de gemeente Eijsden-Margraten ligt rond
de 75%. Veel 55-plussers wonen momenteel in het duurdere
koopsegment. De gemeente wil inzicht krijgen in de (mogelijke)
verhuisbehoefte van deze doelgroep, om de toekomstige woonvoorraad
zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte.
Gezien de aard van het vraagstuk rondom de woonbehoefte, is een
kwantitatieve onderzoeksmethode gehanteerd. Met kwantitatief
onderzoek worden gegevens verkregen over percentages en
verhoudingen binnen een populatie. Om statistisch verantwoorde
uitspraken te mogen doen, dient een minimaal aantal respondenten hun
mening te geven; de steekproef. Als de steekproef een bepaalde
omvang en kenmerken heeft (betrouwbaar, nauwkeurig en
representatief), kunnen uitspraken gegeneraliseerd worden naar de
Moventem | woensdag 2 mei 2018 | Referentie: 15085

Omdat de doelgroep van het onderzoek bestaat uit inwoners tussen de
55 en 75 jaar, is alleen deze specifieke groep en de offline deelnemers
(747 van de 1390 panelleden) uit ‘Eijsden-Margraten Spreekt’ benaderd.
In totaal hebben 509 inwoners de vragenlijst ingevuld, een responserate van 68% [509/747*100%=68,1]. De totale populatie van 55-75 jarigen
binnen de gemeente bestond op 1 januari 2018 uit 7.832 inwoners.

1.2.1 Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid
Elke steekproef geeft afwijkingen ten opzichte van de werkelijkheid,
maar de uitkomsten moeten een zo goed mogelijk beeld geven van de
populatie. In kwantitatief onderzoek is het gebruikelijk om te spreken van
een statistisch betrouwbaar verschil, als de afwijking zo groot is dat deze
niet door toeval wordt veroorzaakt. Een betrouwbare meting zal bij een
herhaling op dezelfde wijze en op hetzelfde moment een sterk
vergelijkbare score opleveren. Het betrouwbaarheidsniveau is
gedefinieerd als 1 (100%) minus het significantieniveau. Het is gangbaar
uit te gaan van een significantieniveau van 5%.
Met het aantal inwoners dat heeft deelgenomen (509) kunnen met 95%
betrouwbaarheid en 4,2% nauwkeurigheid uitspraken worden gedaan
op een algemeen niveau. Dit houdt in dat wanneer 50% van de
respondenten antwoord ‘A’ geeft, dit in werkelijkheid met 95% zekerheid
tussen 45,8% en 54,2% ligt.
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1.2.2 Kenmerken panel & steekproef
De resultaten van de inwoners zijn gewogen naar kern en geslacht.
Hiermee zijn de resultaten gecorrigeerd om de mogelijke invloed van de
niet geheel representatieve steekproef weg te nemen. Dit is een
gangbare werkwijze in statistisch kwantitatief onderzoek. Omdat de
doelgroep al een specifieke leeftijdscategorie omvat, was de variabele
‘leeftijd’ zonder weging al voldoende representatief. Er hebben 116
respondenten deelgenomen tussen de 55 en 60 jaar, 234 respondenten
tussen de 60 en 70 jaar en 156 van 70 jaar of ouder. Van drie
deelnemers is de leeftijd niet bekend. De steekproef is nader
omschreven in bijlage 2 in het bijlagenboek, evenals het proces rondom
het wegen.

1.3 Leeswijzer
Het volgende hoofdstuk (2) gaat in op de resultaten van het onderzoek.
In de tekst wordt naar figuren verwezen. Deze figuren worden in de
betreffende paragrafen weergegeven.
Er is een aantal open vragen gesteld aan de respondenten. Deze
antwoorden zijn zo veel mogelijk gecategoriseerd.
Door routes in de vragenlijst en vragen waarbij meerdere antwoorden
mogelijk zijn, kan het voorkomen dat het aantal respondenten en/of het
aantal antwoorden niet overal gelijk is in deze rapportage. Bovendien
zijn de resultaten van het onderzoek gewogen naar kern en geslacht.
Om deze redenen wordt ter volledigheid bij de resultaten aangeven
hoeveel respondenten (‘n’) de betreffende vraag hebben beantwoord.
Door afrondingsverschillen en omdat in elke gevallen meerdere
antwoorden mogelijk zijn telt niet alles op tot 100%.

Moventem | woensdag 2 mei 2018 | Referentie: 15085

Pagina 7 van 17

Onderzoeksrapport ‘Woonbehoefte 55-75 jarigen’

Inwonerspanel ‘Eijsden-Margraten Spreekt'

Resultaten
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2 Resultaten
In dit beschrijvende hoofdstuk wordt ingegaan op de volgende
onderwerpen:
Huidige woning
Verhuismotieven
Type woning dat men zoekt
Ondernomen acties en problemen bij vinden woning
Voorkeurslocatie wonen

Als er ingezoomd wordt op het type woning van een koophuis en
huurhuis is te zien dat van de koophuizen 42% een vrijstaande woning
is, 37% een 2-onder-1kap/ geschakelde woning en 7% een hoekwoning.
Van de huurhuizen is 36% een rijwoning, 21% een appartement met lift
en 11% een appartement zonder lift.
Type koopwoning (n=455)

Vrijstaande woning
2-onder-1 kap/ geschakelde woning
Hoekwoning
2.1 Huidige woning
Anders, namelijk:
Uit de resultaten blijkt dat 89% van de respondenten tussen 55 en 75
Rijwoning
jaar op dit moment in een koopwoning woont. De meeste respondenten
Appartement
met lift
wonen in een vrijstaande woning (38%), gevolgd door een 2-onderWeet niet/ geen antwoord
1kap/ geschakelde woning (34%) (figuur 1).
Appartement zonder lift
In welk type woning woont u momenteel? (n=509)
Bovenwoning
Vrijstaande woning

38%

2-onder-1 kap/ geschakelde
woning

34%

Rijwoning

9%

Hoekwoning

7%

Anders, namelijk:

6%

Appartement met lift

4%

Appartement zonder lift

1%

Weet niet/ geen antwoord

1%
0%

10%

20%

30%

40%

Figuur 1: Type huidige woning
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Figuur 2: Type huidige koopwoning

Type huurwoning (n=54)
Rijwoning
Appartement met lift
Appartement zonder lift
11%
Hoekwoning
8%
2-onder-1 kap/ geschakelde woning
6%
Vrijstaande woning
6%
Anders, namelijk:
6%
Benedenwoning
4%
Zelfstandige woning bij een… 2%
Woonstudio/ Loft
2%
0%

10%

36%
21%

20%

30%

Figuur 3: Type huidige huurwoning
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2.2 Verhuismotieven
12% van de respondenten is de afgelopen 5 jaar verhuisd en 15% is van
plan binnen 5 jaar te verhuizen. 1% daarvan is de afgelopen 5 jaar
verhuisd en heeft opnieuw een verhuiswens. De groep die is verhuisd
en/of een verhuiswens heeft is daarmee 26% van de totale groep 55-75
jarigen. In vergelijking met andere groepen zoals starters (54% van plan
te verhuizen), zijn 55-75 minder geneigd tot verhuizen. De helft van de
respondenten tussen de 55 en 75 jaar is zeker niet van plan binnen 5
jaar te verhuizen en is de afgelopen 5 jaar ook niet verhuisd. Bijna een
kwart (24%) weet nog niet of men wil verhuizen. Dit komt overeen met
het landelijke beeld (WoonOnderzoek Nederland 2015). De resultaten
in de volgende paragrafen (2.3 en 2.4) gaan vooral in op respondenten
die wél zijn verhuisd of een verhuiswens hebben.
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ervan weerhoudt te verhuizen. 20% geeft aan niet weg te willen uit de
sociale omgeving. Daarnaast geeft deze groep ook aan dat ze liever de
eigen woning geschikt maken (18%) en dat ze wachten totdat het echt
niet meer anders kan (18%). Voor respondenten van 70 jaar en ouder
liggen deze percentages hoger (23%, 26% en 24%).
Zaken die weerhouden te verhuizen (meer antwoorden mogelijk)
Nee, er zijn geen zaken die me hiervan
weerhouden

37%
41%

Ik zie geen passend aanbod
De kwaliteit van het aanbod is te laag

13%

7%

10%

Ik wil niet weg uit mijn sociale omgeving

Aan alle respondenten is gevraagd of er zaken zijn die ze ervan
weerhouden om te verhuizen. Hierbij is een onderscheid gemaakt
tussen enerzijds respondenten die de afgelopen 5 jaar zijn verhuisd of
te overwegen om de aankomende 5 jaar te verhuizen, en anderzijds
respondenten die de afgelopen 5 jaar niet zijn verhuisd en voor de
aankomende 5 jaar geen verhuiswens hebben. De resultaten staan in
figuur 4.

Ik maak liever mijn eigen woning geschikt

9%

Ik wacht tot ik echt niet meer anders kan

8%

Ik ben tevreden met mijn huidige woning

5%
2%

Beide groepen respondenten geven het vaakst aan dat er geen zaken
zijn die ze weerhouden om te verhuizen (37% en 41%).

Ik kan geen hypotheek krijgen

5%
1%

32% van de respondenten die verhuisd zijn of willen verhuizen wordt
weerhouden omdat er geen passend aanbod is. 13% geeft aan dat de
kwaliteit van het aanbod te laag is. Deze factoren kunnen van invloed
zijn voor mensen met een verhuiswens om toch in hun huidige woning
te blijven.
Voor respondenten zonder verhuiswens en/of respondenten die
maximaal 5 jaar geleden zijn verhuisd gelden andere zaken die men
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Ik zie op tegen verhuizen

7%
6%

Anders, namelijk:

6%
4%

Ik wil mijn vermogen niet gebruiken voor
een huurwoning

3%
5%

Ik wil niet huren

1%
5%

Ik kan de restschuld bij verkoop van mijn
huidige woning niet betalen

32%

15%

20%
18%
18%

0%
1%

Ik heb geen hulp bij het verhuizen

0%
0%

Ik ga naar een woning met 24-uurs
verzorging

0%
0%

Figuur 4: Zaken die respondenten
weerhouden om te verhuizen
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Vervolgens is gevraagd aan respondenten die recent zijn verhuisd en
respondenten die (misschien) van plan zijn de komende 5 jaar te
verhuizen wat de belangrijkste reden was/is om te verhuizen.
Uit figuur 5 blijkt dat voor een verhuizing in het verleden de woning (zoals
te groot, te klein, te duur, te veel onderhoud) in de meeste gevallen de
belangrijkste reden was om te verhuizen. Hetzelfde geldt voor een
mogelijke toekomstige verhuizing.
Verhuismotieven
49%

Mijn woning

47%
14%
20%

Persoonlijke redenen

23%

Mijn woonomgeving

13%
15%

Anders, namelijk:

5%

Weet niet/ geen
antwoord

15%
0%

20%

40%

60%

Wat was voor u de belangrijkste reden om te verhuizen? (n=64)
Wat is voor u de belangrijkste reden om te verhuizen? (n=178)
Figuur 5: Verhuismotieven

Moventem | woensdag 2 mei 2018 | Referentie: 15085

Pagina 11 van 17

Onderzoeksrapport ‘Woonbehoefte 55-75 jarigen’

Inwonerspanel ‘Eijsden-Margraten Spreekt'

2.3 Type woning dat men zoekt
Aan de respondenten die zijn verhuisd of wellicht gaan verhuizen is
gevraagd naar welk type woning men zocht of zoekt. Eerst heeft men
aangegeven of men een koop- of huurwoning wenst. 63% wilde een
koopwoning (figuur 6), 26% zocht naar een huurwoning en
respondenten die binnen 5 jaar wellicht gaan verhuizen zoeken in 24%
van de gevallen een huurwoning en in 37% van de gevallen een
koopwoning. Het grootste gedeelte, 39%, weet het (nog) niet. Wanneer
deze antwoordoptie buiten beschouwing wordt gelaten en we kijken
naar respondenten die expliciet aangeven binnen vijf jaar te willen
verhuizen, blijkt dat 43% van de respondenten die willen verhuizen een
huurwoning zoekt (figuur 7). Vanwege het lage aantal respondenten
binnen deze subgroepen zijn deze resultaten indicatief. Wanneer we
kijken naar verschillende leeftijdsgroepen blijkt dat de respondenten van
70 jaar of ouder vooral op zoek zijn naar een huurwoning (64%).
Koop- of huurwoning?

37%
26%

Huurwoning

43%
57%

Huurwoning
Koopwoning
Figuur 7: Koop of huur

Omgerekend naar het totale aantal huishoudens (uitgaande van een
gemiddeld huishouden van twee personen) zijn 335 huishoudens van
plan binnen vijf jaar naar een koopwoning te verhuizen en 252 naar een
huurwoning (figuur 7, resultaten indicatief). Hierbij is de groep mensen
die nog niet weet of men wil verhuizen buiten beschouwing gelaten.
De respondenten die naar een huurwoning zoeken hebben een
duidelijke voorkeur voor een corporatiewoning (55%) boven particuliere
verhuur (figuur 8). 34% maakt het niet uit. Dit is anders dan starters in
een voorgaand onderzoek hebben aangegeven. Zij hadden geen
duidelijke voorkeur.

63%

Koopwoning

Zoekt u een koop- of huurwoning? (n=65)

24%
11%

Weet niet/ geen antwoord

39%

0%

20%

40%

60%

80%

Zocht u een koop- of huurwoning? (n=64)
Zoekt u een koop- of huurwoning? (n=187)

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Heeft u voorkeur voor een corporatiewoning of een
woning via particuliere verhuur? (n=54)
55%
34%
9%
Corporatiewoning

Figuur 6: Koop of huur

Maakt niet uit

3%

Weet ik niet/ geen
mening

Particuliere
verhuur

Figuur 8: Corporatiewoning of particuliere verhuur
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De belangrijkste redenen waarom men naar een koopwoning
zocht/zoekt en niet naar een huurwoning (figuur 9) zijn financiële
redenen, zoals “Geen huurwoningen voor een redelijke prijs.”, “Bij een
koopwoning bouw je bezit op.” Andere redenen staan in figuur 9
gecategoriseerd weergegeven. Alle genoemde redenen zijn
weergegeven in het bijlagenboek.
N
%
Categorie
55
50%
Financiële redenen
19
17%
Beter aanbod van woon- en leef wensen
14
13%
Woning is eigen bezit
7
6%
Mogelijkheid tot aanpassen aan eigen wensen
6
5%
Voorkeur voor koop
6
5%
Wil niet huren
2
2%
I.v.m. woningruil
2
2%
Overig
111

Totaal

100%

Figuur 9: Redenen verkiezen koopwoning boven huurwoning

De belangrijkste redenen waarom men naar een huurwoning
zocht/zoekt en niet naar een koopwoning (figuur 10) zijn ook financiële
redenen. Daarbij wordt genoemd dat een koopwoning financieel niet
haalbaar is. Ook wordt genoemd dat de respondenten geen hypotheek
kunnen krijgen i.v.m. de leeftijd. Leeftijd wordt ook als reden genoemd
waarom gekozen wordt voor een huurwoning: “Gezien mijn leeftijd, ben
ik dan te oud voor een koopwoning.”
N
%
Categorie
22
43%
Financiële redenen
20
39%
Leeftijd
5
10%
Flexibiliteit/geen verplichtingen/geen onderhoud
4
8%
Overig
51

Totaal

100%

Uit figuur 11 blijkt dat de meerderheid van de respondenten tussen de
55 en 75 jaar die verhuisd zijn of misschien gaan verhuizen naar een
appartement met lift zoeken. Respondenten van 70 jaar of ouder die
willen verhuizen zoeken zelfs in 64% van de gevallen naar een
appartement met lift. Opvallend is dat de respondenten die aangeven
de komende 5 jaar wellicht te willen verhuizen vaker naar een
vrijstaande woning zoeken (16%) dan respondenten die de afgelopen 5
jaar zijn verhuisd (7%). Men zoekt ook vaker naar een benedenwoning
(13%). Verder is een verschil te zien bij het zoeken naar een rijwoning.
Type woning (meerdere antwoorden mogelijk)
39%
42%

Appartement met lift

7%

Vrijstaande woning
Zelfstandige woning woonzorgcomplex

6%

Benedenwoning

Rijwoning

6%

Hoekwoning

6%
5%
5%

Appartement zonder lift

Bovenwoning
Kamer in een verzorgings-/verpleeghuis
Anders, namelijk:

13%

8%
8%

2-onder-1 kap/ geschakelde woning

Woonstudio/ Loft

16%
11%
14%

21%
13%

0%

5%
0%
2%
0%
1%
0%
8%

Weet niet/ geen antwoord

0%

10%

Welk type woning zocht
u? (n=64)
Welk type woning zoekt
u? (n=192)

12%
13%
20%

30%

40%

Figuur 11: Type woning

Figuur 10: Redenen verkiezen huurwoning boven koopwoning
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Daarnaast is gevraagd of men problemen ervaart met het zelfstandig
wonen in de huidige woning. In totaal geeft 85% aan geen problemen te
ervaren (figuur 12). Dit percentage daalt naarmate respondenten ouder
worden tot 75% voor 70-75 jarigen.
Ervaart u op dit moment problemen met het zelfstandig
wonen in uw huidige woning?
Nee
Ja, ik heb te weinig (openbaar) vervoersmogelijkheden
Ja, er zijn te weinig openbare voorzieningen op een voor mij
bereikbare afstand (zoals winkels)
Ja, mijn woning is onvoldoende toegankelijk voor mij
Ja, ik heb onvoldoende sociaal contact in mijn directe
omgeving
Ja, mijn woning is niet geschikt om de zorg te ontvangen die ik
zou moeten krijgen
Ja, ik krijg hier onvoldoende zorg
Ja, anders namelijk:
Weet niet/ geen antwoord

Wat wilt u per maand maximaal aan huur betalen? (n=43)
Tot € 414,=

7%

€ 414,= tot € 467,=

4%

%
totaal
85%
5%

€ 467,= tot € 528,=

4%

4%

€ 635,= tot € 710,=

3%
2%
1%
0%
3%
2%

Figuur 12: Problemen met zelfstandig wonen

€ 528,= tot € 592,=

6%

€ 592,= tot € 635,=

22%
27%

Meer dan € 710,=

18%

Weet niet/ geen antwoord

11%
0%

10%

In welke prijscategorie zoekt u een koopwoning? (n=68)
Tot €100.000,=

2%

€ 100.000,= tot €150.000,=

3%

€ 150.000,= tot € 180.000,=

In figuur 13 is weergegeven hoeveel respondenten die een huurwoning
zoeken maximaal per maand willen betalen aan huur. Vanwege het lage
aantal respondenten dat een huurwoning zoekt, zijn de resultaten voor
deze vraag indicatief. De meeste respondenten die een koopwoning
zoeken, zoeken in de categorie tussen €225.000,- en €250.000,- (17%),
zie figuur 14. Ook zoeken relatief veel mensen een duurdere woning
vanaf €300.00,- (28%).

20%
30%
Figuur 13: Huurprijs

6%

€ 180.000,= tot € 200.000,=

9%

€ 200.000,= tot € 225.000,=

9%

€ 225.000,= tot € 250.000,=

17%

€ 250.000,= tot € 300.000,=

10%

€ 300.000,= tot € 350.000,=

15%

Meer dan € 350.000,=

13%

Weet niet/ geen antwoord

16%
0%

5%

10%

15%

Figuur 14: Prijscategorie koopwoning
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2.4 Ondernomen acties en problemen bij
vinden woning
Van de respondenten die wellicht binnen 5 jaar gaan verhuizen, heeft
ongeveer de helft al concrete stappen gezet om hun verhuiswens te
realiseren (figuur 15). 19% heeft zich ingeschreven bij een
woningcorporatie, 17% heeft gezocht via website(s), 9% heeft zijn of
haar woning laten taxeren en 6% weet hoeveel huur of hypotheek hij of
zij kan betalen. Daarnaast geeft 3% aan een woning te hebben bezocht
en/of de woning te koop hebben gezet.
Heeft u reeds concrete stappen gezet om uw verhuiswens
te realiseren? (n=192) Meer antwoorden mogelijk
Ja, ik ben ingeschreven bij een
woningcorporatie

19%

Ja, ik heb gezocht via website(s)
9%

Ja, ik weet hoeveel huur of
hypotheek ik kan betalen
Ja, ik heb een te koop/huur staande
woning(en) bezocht
Ja, ik heb mijn woning te koop gezet
(bijv. via een makelaar/ Funda)
Ja, ik heb een zoekopdracht
gegeven aan een makelaar

Uit de resultaten in figuur 16 en 17 (op de volgende pagina) blijkt dat
de meerderheid van de respondenten die de afgelopen 5 jaar zijn
verhuisd geen problemen heeft ervaren: 56% van de respondenten die
een huurwoning zochten en 66% van de respondenten die een
koopwoning zochten. Hierbij is een verschil te zien met de doelgroep die
een verhuizing overweegt. Van deze doelgroep geeft 18%, die op zoek
is naar een huurwoning, en 17%, die op zoek is naar een koopwoning,
aan (nog) geen problemen te ondervinden.
Het meest genoemde probleem is te weinig aanbod binnen huur- en
prijsklasse. Bij het zoeken naar een huurwoning vond 38% dat er te
weinig aanbod was en 42% vindt dit. Bij de doelgroep die een
koopwoning zocht/zoekt ligt dit percentage lager, namelijk 21% en 24%.

17%

Ja, ik heb mijn woning laten taxeren

Tevens is gevraagd of men problemen ondervindt of heeft ondervonden
bij het vinden van een woning. De vragen zijn gesteld aan respondenten
die de afgelopen 5 jaar verhuisd zijn en respondenten die reeds
concrete stappen hebben gezet om hun toekomstige verhuiswens te
realiseren.

6%
De doelgroep die een koopwoning zocht geeft ook aan dat de kwaliteit
van de woning een probleem is. Hierbij is een verschil te zien tussen
verhuizingen in het verleden, 11%, en toekomstige verhuizingen, 20%.
7% die een huurwoning zoekt geeft aan dat de kwaliteit van de woning
een probleem is. Vanwege het lage aantal respondenten dat zocht naar
een huurwoning, zijn deze resultaten indicatief. De problemen die
genoemd zijn onder ‘anders’ zijn in het bijlagenboek weergegeven.

3%
3%
1%

Ja, anders:

4%

Nee

48%

Weet niet/ geen antwoord

3%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60%

Figuur 15: Concrete stappen realiseren verhuiswens
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Problemen bij vinden huurwoning (meer antwoorden mogelijk)

Ik heb geen problemen
ondervonden/ Ik
ondervind (nog) geen
problemen

Problemen bij vinden koopwoning (meer antwoorden mogelijk)

56%
18%

66%
17%
21%

Te weinig aanbod binnen
prijsklasse

38%

Te weinig aanbod
binnen huurklasse

Ik heb geen problemen
ondervonden/ Ik ondervind
(nog) geen problemen

24%

42%
11%

Kwaliteit van de woning
Kwaliteit van de woning

20%

0%
7%

4%

Anders, namelijk:

3%

6%

Anders, namelijk:

0%

4%Figuur 9: Problemen vinden koopwoning

Hypotheekeisen

0%
20%

40%

60%

4%

0%

20%

40%

60%

Welke problemen heeft u ondervonden? (n=16)

Welke problemen heeft u ondervonden? (n=42)

Welke problemen ondervindt u? (n=43)

Welke problemen ondervindt u of heeft u ondervonden? (n=68)

Figuur 16: Problemen vinden huurwoning
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2.5 Voorkeurslocatie wonen
Tot slot hebben de respondenten via een uitrolmenu waarin alle kernen
genoemd worden aangegeven waar men bij voorkeur zou willen wonen.
Ruim een kwart (27%) van de respondenten geeft aan het liefst in de
kern Eijsden te wonen. Margraten wordt door 11% van de respondenten
als voorkeur aangeven en 10% geeft aan in de kern Cadier en Keer te
willen wonen. Tevens geeft 9% aan het liefst in een andere gemeente
te willen wonen, voornamelijk in Maastricht. 11% heeft geen voorkeur.

Inwonerspanel ‘Eijsden-Margraten Spreekt'

Waar zou u bij voorkeur willen wonen? (n=509)
Eijsden

27%

Margraten

11%

Cadier en Keer

10%

Andere gemeente, namelijk:

9%

Gronsveld

Daarna is gevraagd of men bereid is hun gewenste woning te kopen of
huren in een andere kern dan die van hun voorkeur. 52% van de
respondenten is hiertoe niet bereid. 19% is wel bereid en 29% weet het
niet of heeft mening. Ook is gevraagd of ze bereid zijn hun gewenste
woning te kopen of te huren in een andere gemeente dan EijsdenMargraten. 51% geeft aan niet bereid te zijn, 26% is wel bereid en 23%
weet het niet of heeft geen mening. Toelichtingen op deze vragen zijn
weergegeven in het bijlagenboek.

7%

Binnen de gemeente in het buitengebied

4%

Banholt

2%

Mheer

2%

Noorbeek

2%

Sint Geertruid

2%

Mesch

2%

Bemelen

1%

Oost Maarland

1%

Eckelrade

1%

Scheulder

1%

Rijckholt

1%

Mariadorp

0%

Figuur 12: Voorkeurslocatie

Geen voorkeur

11%

Weet niet/ geen antwoord

8%
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30%

Figuur 18: Voorkeurslocatie wonen
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