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 Memo 
Aan: Gemeenteraad 
Cc:  
Van: Ben Hiddinga 
Datum: 22 december 2022 
Kenmerk:  
Onderwerp: Update Woon- en Vastgoedmonitor Achterhoek 

 
Inleiding 
De Woon- en Vastgoedmonitor is onderdeel van de Achterhoek Monitor. Via de Woon- en 
Vastgoedmonitor volgen wij de ontwikkelingen op de woningmarkt en brengen wij in kaart waar de 
opgave voor de komende jaren ligt. De op 24 oktober verschenen update van de Woon- en 
Vastgoedmonitor onderschrijft de ambitie van de Achterhoek om flink bij te dragen aan het doel voor 
meer woningen in Nederland. De Achterhoek heeft een fors aandeel van 8390 woningen ingediend. 
De monitor laat zien dat er in de Achterhoek nog te weinig woningen zijn voor starters (huur en koop) 
en ouderen, waarbij de behoefte aan ‘wonen met zorg’ groeit. Daarnaast is de Achterhoek in trek bij 
nieuwkomers, gunstig voor de uit de pan rijzende vraag naar arbeidskrachten. Wij werken er hard om 
zoveel mogelijk bouwplannen te begeleiden richting uitvoering. Maar, voor de komende tien jaar staan 
wij nog voor een stevige opgave. Denk hierbij bijvoorbeeld naast de al vermelde doelgroepen ook aan 
statushouders, vluchtelingen en beschermd wonen. Via dit memo informeren wij u over de 
hoofdpunten van de meest recente monitor. Het volledige rapport is als bijlage bij dit memo gevoegd. 
De monitor wordt ook ter kennisgeving aan de raad verzonden.  
 
Hoofdpunten update Woon- en Vastgoed Monitor Achterhoek 
De vraag naar voor ouderen geschikte (levensloopbestendige)woningen neemt toe. Zowel in het huur- 
als koopsegment. Met Wonion maken wij concrete afspraken, voor de bouw van 300 
levensloopbestendige woningen. Ook nemen we de regie op de bouw van levensbestendige 
woningen in het koopsegment. Dat betekent dat wij de komende jaren proactief afspraken gaan 
maken met ontwikkelaars over het bouwen van deze woningen. Wij kijken daarbij nadrukkelijk naar de 
afstand tussen woningen en de nabijheid van voorzieningen. We stimuleren ook vormen van 
geclusterd wonen, waarbij ouderen elkaar informeel kunnen ondersteunen.  
 
In de praktijk hebben niet alle ouderen een woonzorgvraag. De meeste ouderen blijven in hun huidige 
woning wonen en kunnen daar gezond en gelukkig ouder worden. Maar dat geldt niet voor iedereen.  
Daarom gebruiken Azora, Wonion en de gemeente bij het beeld brengen van de toekomstige woon- 
en zorgvraag het zorgtredemodel van de Nederlandse zorg Autoriteit (NzA). Zo kunnen we vanuit het 
uitvoeringsplan Wonen en zorg 55+ nauwkeurig bepalen welke en hoeveel woningen voor zorg 
geschikt gemaakt moeten worden.  
 
Door de stijgende woning- en bouwprijzen wordt het voor starters steeds lastiger een betaalbare 
woning te vinden. In de Nationale Woon- en Bouwagenda van het Rijk worden alle woningen onder de 
€355.000 gezien als ‘betaalbare’ woningen. Wij delen die mening niet en vinden dat er ook voor 
starters daadwerkelijk betaalbare woningen onder de €250.000 (voor Oude IJsselstreek ligt deze 
grens op onder de €225.000) gebouwd moeten worden.  
 
De gemeente is aantrekkelijk voor nieuwkomers van buiten de regio. Deze tendens is al langer 
gaande, maar is versterkt door de coronapandemie en gestegen woningprijzen elders. In de 
Achterhoek krijg je veel waar voor je geld (relatief grote woning in een groene omgeving). Dit zijn niet 
alleen gepensioneerden, maar ook jongeren en gezinnen met kinderen. Gezien de krapte op de 
arbeidsmarkt geeft dit aanleiding om ook voor deze instromers bij te bouwen.  
 
Op dit moment heeft ongeveer 20% van de woningbouwlocaties een harde planstatus, dat betekent 
dat het bestemmingsplan gereed is en er bij wijze van spreken morgen met de bouw van de woningen 
begonnen kan worden. Ongeveer 80% van de plannen heeft een zachte planstatus. Dit heeft ermee te 
maken dat de Achterhoek en Oude IJsselstreek nu een inhaalslag maken. Een voordeel is dat de 
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plannen met een zachte status nog kunnen worden afgestemd op onze eigen ambities en de 
voorwaarden vanuit de Nationale Woon- en Bouwagenda.  
 
Bijlage 

 Rapport update Woon- en Vastgoed Monitor Achterhoek 


