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VOORWOORD 

Voor U ligt een deelrapport van het interdepartementele onderzoeksproject 
"Woonruimteverdeling en de concentratie van allochtonen in naoorlogse comple
xen". Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volkshuis
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 
Het hoofdrapport, getiteld 'Op hUn plaats?', is gebaseerd op een vergelijking 
van de huisvestingssituatie in een zestal gemeenten, te weten Breda, Dordrecht, 
Helmond, Nijmegen, Rotterdam en Spijkenisse. Naast dit hoofdrapport is er een 
zestal deelrapporten verschenen waarin verslag wordt gedaan van de afzonder
lijke casestudies. In deelrapport 1 wordt ingegaan op de huisvesting van 
allochtonen in de gemeente Breda. 

Het onderzoek is uitgevoerd door de Sectie Stadsvernieuwing en Beheer, 
Bouwkunde Technische Universiteit Eindhoven en het Research Instituut voor 
Woningbouw, Volkshuisvesting en Stadsvernieuwing (RIW), Bouwkunde Technische 
Universiteit Delft. 
Het onderzoek is begeleid door een commissie bestaande uit de volgende 
personen: 
- G. van Asseldonk - Landelijke Samenwerking voor Organisaties van Buiten

landse Arbeiders (LSOBA), Utrecht; 
- drs. P. Beelen - Ministerie van VROM, DGVH, afdeling Directie Onderzoek en 

Kwaliteitszorg, Zoetermeer; 
- drs V. Smit - Advies Commissie Onderzoek Minderheden (ACOM), Leiden; 
- dr. R. Vos - Ministerie van VROM, DGVH, afdeling Woonconsumentenbeleid, 

Zoetermeer. 

Wij danken hen voor hun inspirerende en zorgvuldige begeleiding van dit 
onderzoek. 
Ook zijn we alle gesprekspartners - medewerkers van corporaties en instellingen 
belast met de woonruimteverdeling - erkentelijk voor hun medewerking. De 
veelal openhartige interviews hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
analyse van de huisvestingssituatie van de onderzochte groep allochtonen. 
Tevens een woord van dank aan de ambtenaren werkzaam bij de onderzochte 
gemeenten voor het beschikbaar stellen van diverse soorten gegevens, waarbij, 
vanuit het oogpunt van de onderzoeksvragen, in een aantal gevallen speciale 
bewerkingen nodig gebleken zijn. 

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze deelrapportage ligt volledig bij 
de uitvoerder van dit onderzoek. Onder bronvermelding mogen delen van dit 
rapport worden overgenomen. 

De onderzoeker Eindhoven, 1991. 



1 PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSOPZET 

1.1 Inleiding 

Sinds het verschijnen van de Minderhedennota in 1983 voert de overheid een 
minderhedenbeleid met een expliciete doelstelling: "het streven naar een tot
standkoming van een samenleving, waarin de in Nederland verblijvende leden 
van minderheidsgroepen ieder afzonderlijk en als groep een gelijkwaardige plaats 
en volwaardige ontplooiingskansen hebben". 
De implementatie van dit beleid veronderstelt inzicht in de achterstand van 
minderheidsgroepen en kennis van het aandeel dat minderheidsgroeperingen 
verkrijgen bij de verdeling van maatschappelijke goederen. Het rapportagesys
teem "Toegankelijkheid en Evenredigheid" (T&E)1 beoogt een beeld te geven van 
de positie van etnische minderheden in de diverse sectoren en de toeganke
lijkheid van "maatschappelijke goederen". Deze maatschappelijke goederen 
worden omschreven als zaken waaraan in een samenleving een zo groot gewicht 
wordt gehecht, dat de verdeling c.q. beïnvloeding ervan in meer of mindere 
mate door de overheid wordt nagestreefd en wel door middel van voorzieningen. 
Dit sluit aan bij de "merit good" gedachte zoals die in de volkshuisvesting leeft. 
Het merit good motief gaat uit van het idee dat een bepaalde consumptie, i.c. 
de woonconsumptie, door de overheid gestimuleerd dient te worden omdat de 
consument het belang van het gebruik blijkt te onderschatten. Dit motief leidt 
tot maatregelen als prijsreductie, distributie, voorlichting e.d. 

1.2 Probleemstelling 

Ten aanzien van de verdeling van het maatschappelijk goed "huisvesting" worden 
diverse indicatoren gehanteerd. Een van die indicatoren in dit verband is "% 
allochtonen in naoorlogse woningen". Aan deze indicator ligt het algemene 
uitgangspunt ten grondslag dat huisvesting in het naoorlogse deel van de 
voorraad tot een verbetering van de huisvestingssituatie leidt. Het is echter niet 
ondenkbaar dat de allochtonen juist in de moeilijk verhuurbare delen van de 
naoorlogse complexen zijn terechtgekomen, vaak complexen met bouw- en 
woontechnische gebreken. De kans is immers groot dat de zwakke woning
zoekenden, starters en doorstromers met een zwakke positie op de woningmarkt 
in dit soort complexen terechtkomen. 
In het onderhavige onderzoek zal dan ook een antwoord gezocht worden op de 
volgende vragen: 
I. Welke veranderingen hebben zich gedurende de jaren tachtig voorgedaan 

in de huisvestingssituatie van allochtone huishoudens? 
la. In hoeverre zijn deze huishoudens in naoorlogse woonwijken terecht 

gekomen? 
1 b. In welke mate zijn ze daarbij gehuisvest in moeilijk verhuurbare com

plexen? 
2. Welke oorzaken zijn hiervoor op lokaal niveau aan te geven? Welke 

invloed hebben hierbij de processen op de woningmarkt in het algemeen 
en welke invloed heeft het gevoerde woonruimteverdelingsbeleid in het 
bijzonder? 

3. Welke implicaties hebben beheerstrategieën ten aanzien van moeilijk 
verhuurbare complexen voor de huisvestingssituatie van allochtonen? 

9 



Om een antwoord te vinden op deze vragen is uitgebreid onderzoek verricht in 
een zestal gemeenten, namelijk Breda, Dordrecht, Helmond, Nijmegen, Rotterdam 
en Spijkenisse. Deze gemeenten zijn geselecteerd op grond van de criteria: 
- aantal allochtonen, 
- situatie op de woningmarkt, 
- de mate van beleidsinvloed op de woonruimteverdeling, 
- de beschikbare informatie. 

In het onderzoek is er voor gekozen om twee groepen centraal te stellen: 
Turken en Marokkanen enerzijds en Surinamers en Antillianen anderzijds. Deze 
twee categorieën zijn de belangrijkste groepen allochtonen. 

Bij de operationalisatie van het begrip moeilijk verhuurbare complexen is de 
positie van het complex op de woningmarkt als criterium gehanteerd. Gekeken is 
naar de verhuurbaarheid van het complex (leegstand, doorstroming, weigerings
graad), aangevuld met de opvattingen van de betrokken beheerder (door middel 
van interviews). We gaan hier in par 1.3 uitgebreid op in. 

1.3 Enkele begrippen 

De vraag in hoeverre de huisvestingssituatie van allochtone huishoudens in de 
jaren tachtig is veranderd en in welke mate zij bewoners van "naoorlogse 
moeilijk verhuurbare complexen" zijn, roept een aantal operationalisatiepro
blemen op: 
- Welke allochtone huishoudens worden onderzocht? 
- Wanneer spreken we van spreiding dan wel concentratie van allochtone 

huishoudens? 
- Wat verstaan we onder moeilijk verhuurbare complexen? 

Allochtone huishoudens 

Veel gebruikte begrippen in dit kader zijn allochtonen en etnische minderheden 
2• Het neutrale begrippenpaar allochtonen/autochtonen verwijst naar de her
komst van de groepen, waarbij de allochtonen diegenen zijn die van buiten de 
Nederlandse samenleving afkomstig zijn. 
Onder etnische minderheden wordt verstaan: groeperingen waarvan de etnische 
orgine haar wortels vindt buiten Nederland en waarvan de leden in een betrek
kelijk recent verleden naar Nederland zijn verhuisd. 
Deze groep is een minderheid, indien haar leden in overgrote meerderheid een 
lage sociale positie innemen, door een zwakke juridische status niet effectief 
kunnen deelnemen aan de politieke besluitvorming en een eigen cultuur bezitten. 
In het onderzoek is er voor gekozen om twee groepen centraal te stellen: 
Turken en Marokkanen enerzijds en Surinamers en Antillianen anderzijds. Dit 
zijn de grootste etnische groepen in de Nederlandse stedelijke gebieden. 

Concentratie 

Het begrip concentratie van allochtonen is in het kader van dit onderzoek in 
relatieve termen omschreven. Er wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde 
locatiequotiënt. Het aandeel allochtonen in een bepaalde wijk wordt daarbij 
gerelateerd aan het stedelijk gemiddelde op een bepaald tijdstip. Er wordt een 
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onderscheid gemaakt naar wijken die wat hun aandeel allochtonen betreft de 
volgende kenmerken hebben3: 

- geen concentratie: 
- lage concentratie: 
- midden concentratie: 
- hoge concentratie: 
- zeer hoge concentratie: 

0-2 maal het stedelijk gemiddelde; 
2-3 maal het stedelijk gemiddelde; 
3-4 maal het stedelijk gemiddelde; 
4-5 maal het stedelijk gemiddelde; 
5 maal of meer dan het stedelijk gemiddelde. 

De concentratie wordt gerelateerd aan het aandeel allochtonen in hetzelfde jaar. 
In de loop der jaren is het aandeel allochtonen in de meeste gemeenten 
gestegen. Daardoor impliceert deze wijze van definiëren dat, wanneer de 
ontwikkeling van de concentratie onderzocht wordt, in een bepaald hoog 
concentratiegebied op de eerste peildatum evenveel allochtonen woonachtig 
kunnen zijn als in een midden of laag concentratiegebied op latere peildatum. 
In dit onderzoek wordt concentratie gezien als een statistisch gegeven. 

Moeilijk verhuurbare complexen 

Ook het begrip "moeilijk verhuurbare complexen" behoeft definiëring. Het blijkt 
dat het moeilijk is om tot een eenduidige definiëring van de term moeilijk 
verhuurbare complexen te komen. Bij het opstellen van criteria kunnen verschil
lende invalshoeken gehanteerd worden: 
- het rendement (exploitatiesaldo); 
- de verhuurbaarheid (woningmarktpositie); 
- de waardering (prijs/kwaliteit); 
- het perspectief (sloop). 

In het kader van dit onderzoek is gekozen voor een benadering vanuit de 
woningmarktpositie. 
Gekeken is naar de marktpositie c.q. verhuurbaarheid van het complex (leeg
stand, doorstroming, weigeringsgraad), aangevuld met de (subjectieve) opvat
tingen van de betrokken beheerder (door middel van interviews). 
Uit de literatuur blijkt dat problemen op complexniveau niet zo zeer het gevolg 
zijn van complexkenmerken, maar veeleer uitdrukking zijn van ontwikkelingen 
op de woningmarkt. Ze worden veroorzaakt door een samenspel tussen de 
complexkenmerken (van woning, woonvorm, fysieke en sociale omgeving en 
beeldvorming) en de ruimte op de woningmarkt. 

Bij de verdere uitwerking zijn de "moeilijk verhuurbare complexen" langs twee 
wegen gedifferentieerd: 
- naar het type woning: HAT -eenheid, eengezins-, etagewoningen en hoogbouw; 
- naar de aard van de problemen: technisch, sociaal of financieel. 

De vraagstelling in welke mate allochtonen c.q. Turken, Marokkanen en Caraï
biërs vertegenwoordigd zijn in de zogenaamde moeilijk verhuurbare complexen 
roept tevens twee andere vragen op: 
- In welke mate bestaan er moeilijk verhuurbare complexen waarin allochtonen 

nauwelijks voorkomen? 
- In hoeverre komen er grote concentraties allochtonen voor in niet moeilijk 

verhuurbare complexen? 

11 



Vooruitlopend op de resultaten kunnen we stellen dat de eerste subvraag uitvoe
rig beantwoord is. De tweede slechts indicatief, aangezien de verhuurbaarheid 
van complexen als invalshoek genomen is. 

1.4 De invloedsfactoren 

Belangrijk is de vraag welke invloedsfactoren relevant zijn bij de verklaring van 
de huisvestingssituatie. In het hoofdrapport "Op hun plaats" zijn de verschil
lende invloedsfactoren nader uitgewerkt. Hier wordt volstaan met een korte 
samenvatting. 

Figuur 1.1: De huisvestingssituatie als resultante van woningmarktprocessen en 
beheerstrategieën. 

In het kader van dit onderzoek ligt het accent op de ruimtelijke component van 
de woonsituatie van allochtonen op zowel wijk- als complexniveau. We spreken 
daarom bij voorkeur van "huisvestingssituatie". 
Voor de verklaring van deze huisvestingssituatie is een aantal invloedsfactoren 
relevant. Deze factoren spelen op wijk- en complexniveau (zie figuur 1.1): 

- de factor tijd 
Een aantal oorzaken van concentratie van minderheden in minder aantrekke
lijke buurten is in principe van tijdelijke aard. In die zin wordt de concen
tratie als een tijdelijk verschijnsel gezien. 

12 



- de processen op de woningmarkt 
Het gaat bij woningmarktprocessen om een voortdurende wisselwerking tussen 
vraag, aanbod, doorstroming en distributie. Bij de verklaring van de effecten 
van dit proces· krijgen deze diverse factoren een verschillend accent. 

- het overheidsbeleid 
Bij de volkshuisvesting gaat het in hoge mate om een geïnstitutionaliseerd 
systeem. Volgens deze visie komt de woonvoorziening tot stand binnen een 
structuur van activiteiten van actoren, inclusief de overheid, die onder andere 
betrokken zijn bij het proces van beheer en allocatie van woningen ten 
behoeve van gebruikers. Binnen deze structuur vinden voortdurend wijzigingen 
plaats in de relaties tussen de betrokkenen, mede als gevolg van het over
heidsbeleid. 

- beheer en beheerstrategieën 
De feitelijke huisvestingssituatie kan echter niet los gezien worden van het 
woningbeheer. Onder woningbeheer wordt verstaan "het geheel van beslis
singen en activiteiten dat samenhangt met het aanbieden van diensten, het 
kopen en verkopen van woonruimte, het doen en verrichten van onderhouds-, 
verbeterings- en aanpassingswerkzaamheden en het starten en beeindigen van 
de exploitatie" (Van der Schaar, 1981). In dit kader worden door beheerders 
beheerstrategieën ontwikkeld. Hierbij worden doeleinden vastgesteld en de 
wegen aangegeven waarlangs men de gestelde doelen wil realiseren. Men 
spreekt ook wel van de aanpak. Tijdens het proces wordt de situatie geëva
lueerd, vaak aan de hand van normen, en worden de doelstellingen eventueel 
herzien. 

In dit onderzoek worden de invloedsfactoren als volgt geoperationaliseerd. . 
De ruimtelijke concentratie in Breda wordt in eerste instantie verklaard vanuit 
woningmarktprocessen en de rol van de woningdistributie daarin. De "tijdsdimen
sie" is hierbij slechts globaal bekeken. Geanalyseerd wordt welke veranderingen 
zich op wijkniveau hebben voorgedaan vanaf eind jaren zeventig. Centraal staan 
de ontwikkelingen in de jaren tachtig. 
Bij de "vraag" gaan we uit van de geregistreerde vraag in Breda. 
Bij het "aanbod" bepalen we ons tot de non-profit sector: de structuur van het 
aanbod naar ligging, ouderdom en prijs . en de dynamiek daarin als gevolg van 
toevoeging en vernieuwing. Hierbij ligt het accent op het naoorlogse deel van 
deze sector. 
De rol van het "lokale woonruimteverdelingsbeleid" komt in het kader van dit 
onderzoek uitgebreid aan de orde. Hierbij hebben we niet alleen aandacht voor 
het toewijzingsbeleid, maar ook voor het inplaatsingsbeleid. 
Onder inplaatsingsbeleid wordt verstaan: een beleid waarbij vanuit het woon
ruimteverdelingssysteem op grond van gegeven inplaatsingsoverwegingen beoor
deeld wordt of bij een concrete koppeling tussen een vrijkomende woning en 
een potentiële kandidaat al dan niet afgeweken kan worden van de vigerende 
voordrachtsregels. Het inplaatsingsbeleid komt (in de visie van de verhuurder) 
niet in de plaats van het woonruimteverdelingsbeleid, maar is er een onderdeel 
van. 
De ruimtelijke situatie is niet te begrijpen zonder de beheerstrategieën van de 
verantwoordelijke eigenaren/beheerders mee in beschouwing te nemen. Deze 
beheerstrategieen zijn onderzocht tegen de achtergrond van verhuurbaarheids
problemen in de naoorlogse non-profit voorraad. 

13 



In dit onderzoek is verder nagegaan in welke mate allochtonen gehuisvest zijn 
in naoorlogse complexen met verhuurbaarheidsproblemen. Hiertoe zijn de moeilijk 
verhuurbare complexen in Breda geïnventariseerd. Van deze complexen is het 
woningtype, de aard van de problemen en -voorzover mogelijk- het aandeel 
allochtonen onderzocht. 
Bij het formuleren van beheerstrategieën worden doeleinden vastgesteld en 
aangegeven langs welke weg, respectievelijk met welke middelen men de gestelde 
doelen wil realiseren (de "aanpak"). Doelstellingen vormen de voornaamste basis 
voor de keuze van strategieën; met name de keuze ten aanzien van de gewenste 
doelgroep(en) is relevant. Vervolgens wordt de aanpak geformuleerd, waarbij de 
volgende typen aanpak zijn te onderscheiden: 

- een technische aanpak 
Deze is gericht op materiële aspecten van het object. De technische ingrepen 
kunnen in omvang en intensiteit variëren. Naast het uitvoeren ervan worden 
ook de voorbereiding en het beheer nadien onder deze aanpak gerekend. 
Maatregelen als regulier onderhoud, groot-onderhoud of verbetering al dan 
niet in combinatie met herdifferentiatie of verdergaande maatregelen als 
aftopping of sloop. 

- een sociale aanpak 
Deze is gericht op functioneren van het complex of de buurt in sociaal
demografisch of sociaal-cultureel opzicht. Maatregelen als selectieve inplaats
ing of uitplaatsing, bestrijding van vandalisme, het bevorderen van samen
werking tussen de betrokkenen horen hierbij . 

- een financiële aanpak 
Deze is gericht op .de financiële aspecten van het technisch en sociale beheer. 
Zaken als financieel management (begroting, budgettering, bewaking), het 
investerings- en subsidiëringsbeleid, de exploitatie en het beheer vallen 
hieronder. 

Deze aanpakken kunnen, al dan niet gecombineerd, plaatsvinden op complex- of 
buurtniveau. Bij een combinatie van verschillende aanpakken kan worden 
gesproken van intensief beheer c.q. integraal beheer. 
Al naar gelang het tijdstip waarop deze aanpak plaatsvindt, in relatie met de 
(te verwachten) problemen kan gesproken worden van een preventieve dan wel 
curatieve aanpak. 
Ten behoeve van het onderzoek is bij de selectie van beheerstrategieën 
gestreefd naar een differentiatie in aanpakken ten aanzien van: 
- het tijdstip van ingrijpen (preventief dan wel curatief); 
- de aard van de aanpak (technisch, sociaal of financieel dan wel een combi-
natie hiervan). 

l.S Introductie case Breda 

Breda als derde stad van de provincie Noord-Brabant, vervult in West-Brabant 
een centrumfunctie. 
In het streekplan uit 1981 wordt Breda als hoofdcentrum met een aantal 
voorzieningen en activiteiten op gewestelijk niveau gezien. De gemeenten 
rondom Breda zijn Prinsenbeek, Teteringen, Nieuw Ginneken en Oosterhout, 
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waarmee Breda een stadsregio vormt, samen met de gemeenten Terheijden, 
Rijsbergen en Ettenleur. 
Typeren we de gemeente aan de hand van de genoemde selectiecriteria dan 
ontstaat het volgende beeld: 

- de aanwezigheid van een substantieel aantal allochtonen 

De stad huisvest begin 1989 in bijna 50.000 woningen ruim 121.000 inwoners. 
Bijna 8700 inwoners hebben de niet-Nederlandse nationaliteit. Het aantal 
Marokkanen bedraagt 2250; zij vormen de grootste groep onder de etnische 
minderheden. Er zijn verder 1204 Turken, 1253 Surinamers (Nederlanders 
geboren in Suriname en hun kinderen) en 1077 Antillianen (Nederlanders 
geboren op de Antillen en hun kinderen) in Breda woonachtig. 

- de situatie op de woningmarkt 

In de verstedelijkingsnota uit 1975 is Breda als een van de groeisteden aange
wezen. In concreto heeft deze status vooral gevolgen voor de groei van de 
Haagse Beemden waar tot 1990 ruim 11.000 woningen gerealiseerd zullen 
worden. Tevens zullen in dit kader enkele duizenden woningen in met name de 
binnenstad gebouwd worden. Sinds 1978 zijn er in het centrum zo'n 2000 
woningen bij gekomen. De beschikbare contingenten gesubsidieerde woningen 
worden echter als te laag gezien om de taakstelling waar te maken. Voor 1989 
wordt nog een tekort van 1100 woningen verwacht. (Nota VHV 1985). 

- de wijze van beleidsinvloed 

Per 1 juli 1985 is in Breda de Woonruimtewet 1947 weer ingevoerd. Eén van 
de achterliggende redenen was het feit dat het onmogelijk bleek om afspraken 
te maken met de institutionele beleggers. Onder de reikwijdte van de wet 
vallen alle huurwoningen tot een huurprijsgrens van f670,- (ca. 6000 wonin
gen). De koopwoningen blijven buiten het bereik van de wet. 
In de Woonruimteverordening, die in mei 1987 van kracht werd, werden regels 
omtrent inschrijving, urgentiecriteria, voordracht, vergunningverlening en 
vergunningsverleningscriteria gesteld. 

- de beschikbare informatie 

Binnen de gemeente is veel materiaal beschikbaar over het onderwerp. In de 
jaren 80 zijn drie evaluaties verricht van de huisvesting van "verre burgers" 
in resp. 1983, 1986 en 1989. Hierdoor waren vanuit de sector volkshuisvesting 
veel gegevens voorhanden. Voor de ruimtelijke analyse is secundair datamate
riaal gebruikt. Dit materiaal is aangevuld met gesprekken met ambtenaren bij 
de gemeente. 
M.b.t. het beheer van de non-profit voorraad is een aantal interviews bij de 
Stichting Woonruimteverdeling en bij een viertal non profit-beheerders 
afgenomen. 
Tevens was een lijst van z.g. niet-schaarse woningcomplexen beschikbaar 
waardoor snel zicht te krijgen was op de omvang en aard van verhuurbaar
heidsproblemen. Aangevuld met dossierstudie en onderzoek door een tweetal 
studenten kon voor Breda een gedifferentieerd beeld verkregen worden van de 
verhuurbaarheidsproblemen. 
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1.6 Opzet van deze rapportage 

In het hoofdrapport wordt een totaalbeeld gegeven op grond van een vergelij
king van de zes onderzochte gemeenten. Hierbij staan de algemene ontwikke
ling van de huisvestingssituatie, de hoofdoorzaken en de perspectieven centraal. 
In dit hoofdrapport is slechts ten dele recht gedaan aan de "couleur locale" 
van de gemeenten. De rapportage per gemeente heeft dan ook in afzonderlijke 
deelrapporten plaats gevonden. 

De opzet van dit deelrapport is als volgt: 
In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksgroep geïntroduceerd: de omvang ervan en 
hun woonwensen. · 
In de navolgende hoofdstukken worden globaal de onderzoeksvragen gevolgd. 
In hoofdstuk 3 worden de veranderingen in de huisvestingssituatie op wijkniveau 
gedurende de laatste 10 à IS jaar behandeld (onderzoeksvraag la). Hiermee 
wordt een beeld verkregen van de spreiding van allochtone huishoudens over de 
voor- en naoorlogse wijken. 
Onderzoeksvraag 2 wordt in hoofdstuk 4 behandeld. Nagegaan wordt wat de rol 
van woningmarktprocessen en woonruimteverdeling is geweest bij de ontwikke
lingen die in het voorgaande hoofdstuk zijn beschreven. 
In hoofdstuk 5 staat het complexniveau centraal. Allereerst wordt ingegaan op 
het aandeel allochtonen in de zogenaamde moeilijk verhuurbare naoorlogse com
plexen (onderzoeksvraag 1 b). Vervolgens wordt gekeken naar de implicaties van 
de aanpak van beheerproblemen voor de huisvestingssituatie van allochtonen. 
In hoofdstuk 6 tenslotte, worden de belangrijkste bevindingen samengevat. De 
"snelle lezer" kan volstaan met dit hoofdstuk. 
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noten bij hoofdstuk 1 

(1) Sinds de Minderhedennota rapporteert de regering jaarlijks over de ont· 
wikkelingen in de positie van leden van ethnische minderheden en woonwagen· 
bewoners in de verschillende sectoren alsmede over de toegankelijkheid van 
voorzieningen in de sectoren. In dit leader speelt het Interdepartementale 
project Toeganlcel i jlcheid en Evenredigheid een belangri jlce rol Het T&E is dan 
ook een rapportagesysteem t.b.v. de beleidsvorming door de regering. Het biedt 
informatie over de positie en toegankelijkheid. 
Het is echter niet alleen een rapportage die cijfers en statistieleen moet ople· 
veren. In de rapportage wordt grote waarde gehecht aan interpretatie van cij· 
fers c.q. aan de kwalitatieve aspecten. Daarnaast wordt veel waarde gehecht aan 
het opsporen van knelpunten ten aanzien van de toegankelijkheid en evenredig· 
heid en de effectiviteit van ingezette middelen. 

(2) zie ook ACOM/BiZa/WVC, 
Haag, juni 1985. 

OVerzicht onderzoele minderheden 1980-1985, Den 

(3) Er zijn verschillende manieren om de spreiding of concentratie van minder· 
heidsgroepen binnen een stad weer te geven (Van Praag, 1985): 

als percentage minderheden op de totale bevolking, waarbij als wijle gewoon· 
lijk de kleinst beschikbare indelingseenheid wordt gekozen; 
de wijlepercentages van een groep kunnen worden uitgedrukt als een index ten 
opzichte van het stedelijk percentage van die groep, dit zijn de z.g. concen· 
tratiegetallen of lolcatiequotiënten. Deze resulteren in een over- of onderver· 
tegenwoordiging van een groep in een gebied; 
de verdelingen van een groep en de rest van de bevolking kunnen vergeleleen 
worden en het resultaat van die vergelijking kan in een enkele maat worden 
uitgedrukt, b.v. Gini·index, een dissimilariteitsi~ex of een index van segrega· 
tie; 
functionele 
eventuele 

gebiedscategorieën (met 
verdichtingen), b.v. de 

mate van concentratie van groepen 
indeling naar bouwvorm, status 
gen, etc. 

informatie over de ruimtelijlee ligging van 
index van concentratie (de vergelijkende 

rond een vast punt, zoals het stadshart), 
van het gebied, percentage woningwetwonin· 

· een maat die de ontmoetingslcans van de leden van een groep met anderen, 
buiten de groep, weergeeft, de z.g. index van isolatie. 

Oe eerste drie spreidingsmaten zijn theoretisch neutraal, er 
ting aan ten grondslag over het spreidingspatroon van de 
Men werkt met een gebiedsindeling die toevallig voorhanden is. 
Oe laatste twee sprei dingsmaten kennen een gebiedsindeling 
ting wel verband zal houden met de spreiding van de minderheden. 
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2 ALLOCHTONEN IN BREDA 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt onze onderzoeksgroep gëintroduceerd. Ten behoeve van 
deze deelstudie is binnen de gemeente Breda het nodige materiaal beschikbaar 
over het onderwerp. Gedurende de jaren '80 zijn namelijk een drietal evaluaties 
verricht van de huisvesting van de 'verre burgers', in resp. 1983, 1986 en 1989. 
Hierdoor zijn met name vanuit de sector Volkshuisvesting veel gegevens 
voorhanden. Dit materiaal is aangevuld met interviews. (zie bijlage IV) 
In par. 2.2 wordt een beeld gegeven van de ontwikkeling van het aantal 
allochtonen in vergelijking met de autochtone inwoners van Breda: een typering 
naar herkomst, huishoudenstype en inkomenstructuur. Tevens wordt ingegaan op 
een prognose van de afdeling Statistiek· en Onderzoek van de gemeente (par. 
2.2.4). In par. 2.3 komt de geregistreerde vraag naar woningen en de woonwen
sen aan de orde, ook weer in relatie met de totale bevolking. In par 2.4 worden 
de belangrijkste kenmerken nog eens samengevat. 

2.2 Allochtonen nader bezien 

2.2.1 Ontwikkeling 

Het aandeel ethnische minderheden is de afgelopen 10 jaar gegroeid. De ontwik
keling van de door ons onderzochte groepen allochtonen vertoont in Breda 
echter een wat ander beeld dan in de rest van het land. 
Uit onderzoek van de afdeling Onderzoek en Statistiek blijkt dat het aandeel 
van de vier ethnische groeperingen binnen de totale bevolking van Breda sterker 
is gestegen dan in de rest van het land (zie fig. 2.1 ). 

Figuur 2.1: Ethnische groeperingen in Breda en Nederland in procenten van de 
totale bevolking per 1-1-1976 en 1989. 

Bron: s&o, 1990 1976 1989 
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Was op I januari 1976 het percentage in Nederland nog 1,9% tegenover 1,6% in 
Breda, 14 jaar later bedroeg het percentage in Nederland 4%, in Breda 4,4%. 
Allereerst wonen er in afwijking van het landelijke beeld, in Breda meer 
Marokkanen dan Turken. 
Het aandeel Marokkanen ligt in Breda tweemaal zo hoog als de rest van het 
land en vertoont een even sterke groei. De Marokkanen zijn dan ook de 
grootste groep onder de ethnische minderheden. Hun aandeel in de bevolking is 
gestegen van 0,8% naar 1,9% (zie ook tabel 2.1). 
De groep Turken in Breda is echter in 1976 minder sterk vertegenwoordigd dan 
in den lande. Ze groeit echter sneller. Het percentage Turken is in de periode 
1976-1989 verdubbeld (van 0,5 naar 1 %). 

De toename van het aantal ethnische minderheden in de jaren 80 is daarenboven 
een gevolg van de vestiging van Surinamers en Antillianen. 
Surinamers zijn ten opzichte van het landelijk percentage minder sterk verte
genwoordigd. 
Het beeld van het aandeel en de groei van het aantal Antillianen correspondeert 
wel met het landelijke. In 1983 was 1,4% behorend tot de Surinaamse of 
Antilliaanse bevolkingsgroep; in 1989 1 ,8%. 

Tabel 2.1: De Bredase bevolking naar nationaliteit. 

Nationaliteit: 

Nederlanders 
Marokkanen 
Turken 
ov. Medit. 
Surinamers/ 
Antillianen 
Molukkers 
Vluchtelingen 
OVerigen 
Onbekend/geen 

totaal 

1978 

113537 
922 
638 
731 

1548 
160 

117536 

1986 

113825 
1844 
946 

2018 
39 

119022 

1989 

122645 
2250 
1204 
673 
1253 
1on 
431 
283 
1497 

121322 

92,9 
1,9 
1,0 

1.0 
0.9 
0.4 
0.2 
1.2 

100% 

Bronnen: Sociale situatie in Bredase buurten. resp. 1983 en 1986; 
Notitie achterstandspositie ethnische minderheden in Breda, 1989. 

2.2.2 Huishoudenssamenstelling 

Gedetailleerde informatie over onze onderzoeksgroep is vooral vanaf 1982 
beschikbaar. Zo kunnen we vanaf die datum een beeld krijgen van de huishou
denssamenstelling bij de diverse groepen allochtonen (zie tabel 2.2). 

Met name bij de Surinamers en Antillianen wijkt de huishoudensstructuur 
enigzins af: 
- er komen relatief veel "onvolledige gezinnen" voor: resp. 11,2% en 15,7% 
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tegenover een stedelijk gemiddelde van 2,9% en 3,8% in 1982 en 1989. 
Uit het onderzoek van S&O blijkt verder dat het hierbij voornamelijk om 
vrouwen met kinderen gaat. Bijna de helft hiervan is zowel in '82 als '89 
ongehuwd, bijna een derde is gescheiden. 

- het percentage alleenstaanden ligt boven het stedelijk gemiddelde en ver 
boven het percentage alleenstaande Turken en Marokkanen, zowel in 1982 als 
1989. Een deel van deze is "gehuwd geweest". 

Tabel 2.2: Samenstelling van huishoudens naar ethnische groepen* en totaal 
Breda (in procenten van totaal) voor 1982 en 1989. 

1-1·1982 1·1·1989 
Mar.+ Sur.+ Breda Nar.+ Sur.+ Breda 
Turk. Ant. Turk. Ant. 

volledige gezin 17,9 10,8 22,9 19,1 11,1 21,3 
onvolledig gezin 1,2 11,2 2,9 1,7 15,7 3,8 
alleenstaande 13,0 38,3 19,2 9,3 39,3 26,1 

waarvan 
ongehuwd 4,4 30,3 10,6 5,0 28,6 15,7 
gehuwd 8,0 3,4 1,0 3,4 2,7 0,8 
gehuwd geweest 0,6 4,5 7,6 0,9 8.0 9,6 

Totaal bevolking 
abs 2339 1146 112664 3454 1842 121323 
x 100 100 100 100 100 100 

*Marokkanen, Turken, Surinamers en Antillianen 

Bron: s&o, Bevolkingsontwikkeling in de periode 1976 tot 2000, Breda, 1990 

Het beeld bij de Turkse en Marokkaanse huishoudens is een ander en correspon
deert met een toenemende gezinshereniging in die periode: 
- het toch al lage percentage alleenstaanden neemt verder af; met name het 

percentage gehuwde alleenstaanden (de z.g. alleengaanden). 
- het percentage volledige gezinnen neemt toe. 
Het percentage Marokkaanse en Turkse volledige gezinnen komt in tegenstelling 
tot dat bij de Surinaamse en Antilliaanse bevolking vrij goed overeen met het 
stedelijk percentage. 

2.2.3 Leeftijdsopbouw 

Uit tabel 2.3 blijkt dat de voor de hele bevolking zo kenmerkende processen als 
ontgroening en vergrijzing zich bij de verschillende groepen allochtonen niet 
voordoen: 
- de categorieën 00-14 en 15-29 zijn duidelijk oververtegenwoordigd; 

met name de eerste groep is tweemaal zo sterk vertegenwoordigd onder de 
groepen allochtonen. 

- de categorie 50-plus is duidelijk ondervertegenwoordigd. Wel is er langzaam 
een toename van de oudere allochtonen waar te nemen. 
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Tabel 2.3: Leeftijdsopbouw van ethnische groeperingen en van 
de totale bevolking (per 1-1 1982/1989) 

leeftijd ethnische groeperingen totaal Breda 

1982 1989 1989* 1982 1989 

00·14 32,1 29,5 34,9 17,5 15,7 
15·29 35,5 34,7 32,3 27,0 25,7 
30·49 27,4 27,1 24,9 25,4 28,2 
50 e.o. 5,0 8,8 8,8 30,1 30,4 
tot. abs. 3.485 5. 296 5.924 117.664 121.323 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

* Inclusief de personen met een Nederlandse of niet·Nederlandse 
nationaliteit, die zelf niet geboren zijn in Suriname of op de 
Antillen incl. Aruba, maar waarvan de moeder daar wel geboren is. 

Bron: S&o, Breda, 1989 

2.2.4 Prognose 

Bij de vooruitbereking door S&O zijn twee modellen onderscheiden: 
- nul-migratie: een variant waarbij uitgegaan wordt van een demografische groei 

zonder migratie, 
- trend-migratie: een waarbij naast de demografische groei het migratiesaldo per 

jaar gelijk is aan het gemiddelde van de periode 1985-1988. 

Bij de eerste variant is een toename van ca 1500 personen te verwachten, een 
groei van 25%. Het percentage allochtone inwoners in Breda zal daarmee stijgen 
van 5% naar 6%. Deze variant wordt echter weinig waarschijnlijk geacht. 
De tweede variant, inclusief migratie, zal leiden tot een groei van 80%. Het 
aandeel op de hele bevolking stijgt daarmee van bijna 5% naar ruim 8% in het 
jaar 2000. Tabel 2.4. geeft een beeld van deze variant. 

Tabel 2.4. Ontwikkeling ethnische groeperingen in de Bredase bevolking 
(periode 1-1-1989/2000) 

1989 1990 1994 1998 2000 

Marokkanen 2347 2477 3060 3721 4085 
Turken 1247 1332 1670 2057 2265 
Surinamers 1253 1310 1533 1742 1847 
Antill ianen 1077 1195 1693 2227 2505 
totaal 5942 6305 7956 9747 10702 
in X van Breda 4,9% 5,2% 6,3% 7,6% 8,2% 

Bron: S&o, 1989 

Met name de groep Antillianen groeit sterk en zal de groep Turken en Surina
mers "voorbij groeien". 
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Uit de door Onderzoek en Statistiek uitgevoerde bereking blijkt eveneens dat er 
bij vrouwen sprake zal zijn van een inhaalproces, met name bij Turken en Ma
rokkanen. Rond 2000 zal er zelfs sprake zijn van een overwicht. De groei 
betreft vooral vrouwen ouder dan 30 jaar. In het algemeen is een verdere groei 
van het oudere allochtonen te verwachten. 
De geprognostiseerde groei betreft echter vooral de jongere leeftijdscategorieën. 
De toename is het sterkst onder de groep 15-40 jarigen, mede als gevolg van 
migratieprocessen. Daarnaast is als gevolg van demografische groei een sterke 
oververtegenwoordiging van de categorie 0-15 jarigen te verwachten. 

2.3 De woningvraag 

2.3.1 Nationaliteit 

De druk op de Bredase woningmarkt is de laatste jaren onverminderd hoog, 
gezien het aantal woningzoekenden. Vanaf het begin van de jaren 80 schommelt 
het aantal geregistreerde woningzoekenden tussen de 7000 en 8000.(Tabel 11.2.1.) 

Achter het geregistreerde kwantitatieve tekort van zo'n 8000 woningzoekenden 
gaat echter een kwalitatieve verandering schuil: het aandeel wensverhuizers 
neemt toe t.o.v. het percentage niet of onvoldoende gehuisveste huishoudens 
(noodverhuizers). Deze verschuiving van een aanbieders naar een vragersmarkt is 
helaas niet nauwkeurig te kwantificeren. 

Een van de geïnterviewden stelt het volgende: 
- De groei van het aantal wensverhuizers komt tot uitdrukking in een toename 

van het aantal weigeringen. met name in een aantal impopulaire wijken. 
- Binnen de groep noodverhuizers neemt het aandeel "moeilijk plaatsbaren" toe. 

Op de achtergrond spelen zaken als structurele werkeloosheid. toenemende 
criminaliteit. meer problematisch woonverleden enz. 

De behoefte aan breder woningmarktonderzoek wordt door verschillende non
profit beheerders geuit. 

Bezien we de situatie voor de allochtonen dan blijkt het volgende. Staan er in 
1971 slechts 17 'gastarbeiders' ingeschreven bij het gemeentelijk woningbedrijf 
tegenover 1931 'anderen', in 1979 is de situatie al drastisch gewijzigd. Van de 
3499 in Breda woonach ti ge ingeschrevenen heeft I 0% de niet-Nederlandse 
nationaliteit; 6% wordt gevormd door Turken en Marokkanen. 
Tabel 2.5 geeft een beeld van de situatie in 1986 en 1989. 

De Marokkaanse en Turkse huishoudens vormen anno 1989 nog steeds de groot
ste groep maar het aandeel wordt kleiner. De woningzoekenden Surinamers en 
Antillianen zitten deels onder de categorie Nederlanders, deels onder de 
overigen. 
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Tabel 2.5: Ingeschreven woningzoekende huishoudens naar nationaliteit 

1.1.1986 1.1.1989 
nationaliteit " abs. " 
Nederlanders 95,0 7.582 95,0 
Marokkaans 2,0 125 1,6 
Turks 1,0 70 0,9 
Yoegoslavisch 0,3 23 0,3 
Engels 0,2 18 0,2 
Amerikaans 0,0 15 0,2 
Belgisch 0,2 11 0,1 
Duits 0,1 4 0,1 
overigen 0,5 39 0,5 
geen nat. 0,5 95 1,2 

totaal 100 <=8.554) 7.982 100X 

Bron: Verre Burgers onder dak, tweede tussenrapportage, 1989 

2.3.2 Huishoudtype 

"Verre burgers onder dak, tweede tussen-rapportage" uit 1989 geeft een gede
tailleerd beeld van de situatie, zij het dat alle buitenlanders samen beschouwd 
worden. 

Het aandeel 1-persoonshuishoudens en bejaarden ligt bij de buitenlanders zowel 
in '86 als '89 veel lager dan bij de Nederlanders (zie tabel 11.2.2.). Wat betreft 
het aantal 2-persoonshuishoudens vertonen de buitenlanders een vergelijkbaar 
beeld als de Bredase bevolking: in 1989 resp 21% en 20%. 

Wat betreft het aantal huishoudens met kinderen is het verschil het grootst. 
48% van de ingeschreven buitenlandse woningzoekenden bestaat uit een huishou
den met één of meer kinderen vergeleken met 17% bij de Bredase bevolking.1 

Wel neemt bij beide groepen het aandeel af. 
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Tabel 2.6: Ingeschreven woningzoekenden naar onderscheid Nederlander/buiten
lander en huishoudgrootte. 

1·1·'86 1·1·'89 

neder· buiten· neder· buiten· 
landers landers lenders* landers** 
x x abs x abs x 

·1·pers. huishouden 46 30 3.444 47 193 29 
studerenden 8 2 778 11 28 4 

· overigen <25 j 13 8 805 11 40 6 
overigen >25 j 26 19 1.861 24 125 19 

·2·pers.huishoudens 21 14 1.537 21 131 20 

·huishoudens 1 kind 10 16 683 9 971 5 
·huishoudens 2 kind 8 12 430 6 961 4 
·huishoudens 3 kind 2 13 124 2 901 4 
·huishoudens 4 kind 0 11 16 0 33 5 
·huishoudens 5 of m. 0 2 0 0 0 0 

·bejaarden 10 2 1.042 14 19 3 
·groepen 0 46 0 

100X 100X 7.322 100% 660 100% 
=7.989 =565 

*excl. de Nederlanders die niet in Nederland geboren zijn 
**incl. de Nederlanders die niet in Nederland geboren zijn 

Bron: verre burgers Onderdak, augustus 1989 

2.3.3 Inkomensstructuur 

Uit tabel II.2.4 blijkt dat er tot '85 sprake is van een toename van ingeschre
venen in de laagste inkomenscategorie (> 17.000) resp. 36%, 40% en 44% in '83, 
'84 en '85. Nadien stabiliseert de vraag in deze categorie: 41% in zowel '86 als 
'87. 
Ook met betrekking tot het inkomen zijn er verschillen. Uit Tabel 2.7 blijkt dat 
63o/o van de buitenlandse woningzoekenden inkomen heeft tussen de 1700-3000 
gulden. Dit geldt slechts voor 45% van de Nederlandse woningzoekenden. In de 
inkomensklassen (tot f.l700,-) zijn ze iets minder veelvuldig aanwezig dan de 
Nederlandse woningzoekenden (35% t.o. 43%); in de hoogste klasse (meer dan 
f.3000,-) komen ze daarentegen nauwelijk voor (3% t.o. ll%). 
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Tabel 2.7: Ingeschreven woningzoekenden naar afkomst en inkomen 

neder· buiten· neder· buiten· 
landers landers landers landers 
x x abs x abs. x 

< 1.250 23 15 1.827 24 74 18 
1.251 . 1. 700 21 20 1.403 19 72 18 
1.701 • 2.000 15 27 1.202 16 111 28 
2.001 . 2.500 18 23 1.385 18 68 17 
2.501 . 3.000 12 13 1.009 13 52 13 

> 3.000 11 3 756 10 23 6 
Totaal x 100X = 100~ 100% 100% 

abs. 8.124 429 7.582 400 

Bron: Verre Burgers Onderdak, augustus 1989 

2.3.4 Woonwensen 

T.a.v. de woonwens blijkt dat er sprake is van een afnemende vraag naar 
eengezinswoningen, HAT -eenheden en 2-kamerflats en een toenemende belang
stelling voor flats (tabel 11.2.3). 

Uit tabel 2.8 blijkt dat meer dan de helft (56%) van de buitenlandse woning
zoekenden een voorkeur heeft voor een eengezinswoning (t.o. 34% Nederlanders). 
Daarentegen wordt de behoefte aan een wooneenheid slechts door 18% geuit 
tegenover 32% van de Nederlandse woningzoekenden. Met betrekking tot 
etagewoningen ontlopen de wensen elkaar maar weinig. Bejaardenwoningen 
worden door buitenlanders uit de aard der zaak, nauwelijks geaspireerd. 
Vergelijken we de huishoudenssamenstelling met het gewenste type dan blijkt 
dat dit bij de buitenlanders met elkaar correspondeert; bij de Nederlanders 
wordt ook door niet gezinshuishoudens vaak een eengezinswoning geaspireerd. 

Het wensenpatroon van buitenlanders laat zowel overeenkomsten als verschil
len met dat van de Nederlanders zien: 
Overeenkomst: De vraag naar eengezinswoningen neemt af, die naar etage 
woningen toe. De vraag naar voor bejaarden geschikte woningen neemt enigzins 
toe, die naar eenheden af. 
Verschil: Buitenlandse huishoudens vragen vaker dan nederlandse naar een 
eengezinswoning (46 t.o. 27). De vraag naar wooneenheden en voor bejaarden 
geschikte woningen is kleiner. 
Veelal stellen buitenlanders ook andere eisen aan de indeling van woningen. 
Gescheiden ruimtes voor mannen en vrouwen. (Bijv. een open keuken leidt tot 
oneigenlijk gebruik van andere vertrekken zoals koken in een slaapkamer). 
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Tabel 2.8: Ingeschreven woningzoekenden naar onderscheid Nederlander /buiten
lander en gewenst woningtype. 

1·1·1986 1· 1·1986 
Neder· buiten· Neder buiten· 

Woningtype landers landers landers landers 

·eengezinswoningen 34 56 2.066 27 185 46 

·etage woning met lift 18 17 1.990 26 99 25 
·etage woning geen lift 5 4 417 5 31 8 

·beg. grond etage woning 5 3 404 5 7 2 
·bejaardenflat,·woning 4 0 463 6 7 2 

·zelst. wooneenheid 30 18 1.982 26 66 

·onzelfst. wooneenheid 2 0 210 3 4 
·groepswoning 0 50 1 0 0 
·bijzondere woning 0 0 33 0 1 0 

100%= 100X= 7.615 10~ 400 10~ 

8.136 429 

Bron: Verre Burgers Onder Dak, tweede tussenrapportage, 1989 

Toch is het moeilijk om in het algemeen over een leefstijl van allochtonen te 
spreken. 

Het belang van specifieke woonvoorkeuren kan geillustreerd worden met het 
volgende voorbeeld. In het recente verleden heeft wbv Laurentius in de 
Haagse Beemd een aantal grote woningen gebouwd conform de woonwensen 
van buitenlanders. Men heeft echter de fout gemaakt door de keuken alleen 
toegankelijk te maken via de woonkamer ( het mannenverblijf). De feitelijke 
vraag naar deze woningen door buitenlanders bleef duidelijk achter bij de 
verwachte vraag. 
Mevr. Knipscheer wijst er echter op dat het moeilijk is om in algemene 
termen te spreken; er bestaan teveel uitzonderingen en variaties om over een 
algemene leefstijl van buitenlanders te praten. 

2.4 Samenvatting 

Het aandeel van de vier ethnische groeperingen binnen de totale bevolking van 
Breda is sterker gestegen dan in de rest van het land. Met name de groep 
Marokkanen is sterk vertegenwoordigd. In afwijking van het landelijk beeld 
wonen in Breda meer Marokkanen dan Turken. Surinamers daarentegen zijn 
minder sterk vertegenwoordigd dan elders in den lande. 
Vergelijken we de demografische structuur van de door ons onderzochte groep 
allochtonen met de totale bevolking dan blijkt het volgende: 
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- er komen bij de Surinamers en Antillianen relatief veel onvolledige gezinnen 
en alleenstaanden voor. 

- bij Turken en Marokkanen heeft in de jaren 80 vaak gezinshereniging plaats 
gevonden, waardoor het aandeel alleengaanden/alleenstaanden zeer klein is en 
het percentage volledige gezinnen is toegenomen. Dit laatste percentage ligt 
overigens niet boven het stedelijk gemiddelde. 

Op basis van een bevolkingsprognose van O&S wordt voor de vier door ons 
onderzochte groepen een groei van 80% geëxtrapoleerd. Het aandeel van deze 
allochtonen op de hele bevolking stijgt daarmee naar ruim 8% in het jaar 2000. 
Bezien we de situatie op de woningmarkt dan vormen de Marokkaanse en Turkse 
huishoudens anno 1989 nog steeds de grootste groep woningzoekenden, maar het 
aandeel wordt kleiner. De woningzoekende Surinamers en Antillianen zijn 
moeilijk op te sporen: ze zijn deels onder de categorie Nederlanders, deels 
onder de groep overigen te vinden. 
Wat betreft de samenstelling van de allochtone woningzoekenden naar huis
houdtype blijkt dat het het aandeel 1-persoonshuishoudens en bejaarden bij de 
buitenlanders zowel in '86 als '89 veel lager dan bij de Nederlanders. Wat 
betreft het aantal 2-persoonshuishoudens vertonen de buitenlanders een verge
lijkbaar beeld als de Nederlanders: in 1989 resp. 21% en 20%. 
Wat betreft het aantal huishoudens met kinderen is het verschil het grootst. 
48% van de ingeschreven buitenlandse woningzoekenden bestaat uit een huishou
den met een of meer kinderen t.o. 17% bij de Bredase bevolking. Wel neemt bij 
beide groepen het aandeel af. 
Bezien we het inkomen van de woningzoekende allochtonen dan blijkt dat 63% 
van de buitenlandse woningzoekenden inkomen heeft tussen de 1700-3000 gulden. 
Dit geldt slechts voor 45% van de nederlandse lotgenoten. 

Het wensenpatroon van buitenlanders laat zowel overeenkomsten als verschil
len met dat van de Nederlanders zien: 
Overeenkomst vertonen ze wat betreft de ontwikkeling in de vraag naar een- en 
meergezinswoningen: die neemt resp. af en toe. Eveneens neemt bij zowel 
buitenlanders als Nederlanders de vraag naar voor bejaarden geschikte woningen 
enigzins toe, die naar eenheden af. 
Verschil vertonen de beide groepen waar het gaat om de omvang van de vraag 
naar eengezinswoning. Deze is bij buitenlanders groter (46%) dan Nederlanders 
(27%). De vraag naar wooneenheden en voor bejaarden geschikte woningen is 
daarentegen bij allochtonen kleiner. 

Tot zover een beeld van onze onderzoeksgroep in Breda. We zullen in het 
volgende hoofdstuk zien hoe de feitelijke huisvestingssituatie is .. 
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Noten bij hoofdstuk 2 

(1) In de nota volkshuisvesting uit 1980 wordt als belangrijkste redenen voor 
buitenlanders om zich te laten inschrijven als woningzoekenden de wens tot 
gezinshereniging en het tekort aan woonruimte gezien. Tevens wordt gesigna· 
leerd dat oplossingsmogelijkheden voor grote gezinnen nauwelijks voorhanden 
zijn. Verder heeft men (gemeente, corporaties, stichting buitenlanders) overwo· 
gen om voor gezinnen met drie à vier kinderen middels tijdelijke toewijzing van 
een flat de gezinshereniging te laten plaatsvinden. Vooral de stichting buiten· 
landers acht deze oplossing meer gewenst dan het lang laten wachten op een 
gezinswoning. Hierbij speelt oolc het argument dat in de flats woningnoodsi · 
tuaties zouden kunnen ontstaan (te kleine woning voor een groot gezin) en· dat 
de lcans op overlast voor medeflatbewoners groot is. 
Willen de beheerders aan de vraag van de buitenlandse woningzoeleenden blijven 
voldoen, zo stelt men, dan zullen in de eerst komende jaren na 1980 per jaar 
10X van de vrijgeleomen woningen aan deze groep toegewezen moeten worden. 
Oe drie woningbouwverenigingen hebben zich hiertoe bereid verklaard. In de 
nota wordt gesteld dat hierdoor de achterstandssituatie van de buitenlanders lcan 
worden ingelopen. Toegevoegd wordt de opmerking dat de wijle Geeren-Noord 
gesloten moet worden voor buitenlanders. 
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3 DE HUISVESTINGSSITUATIE VAN ALLOCHTONEN 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen we ingaan op de eerste onderzoeksvraag: welke verande
ringen hebben zich voorgedaan in de ruimtelijke concentratie van allochtone 
huishoudens. 
Gekeken wordt of er in de jaren '80 sprake is geweest van een verandering in 
deze situatie. Allereerst wordt onderzocht in hoeverre er sprake is van een 
verschuiving van vooroorlogse naar naoorlogse wijken. Vervolgens wordt bezien 
of dit tot nieuwe concentraties geleid heeft. Daarna wordt ingegaan op de 
dynamiek in een aantal concentratiegebieden. Bij wijze van samenvatting gaan 
we in de slotparagraaf van dit hoofdstuk in op de oude en nieuwe concentraties 
in Breda (par. 3.4). 

3.2 Spreiding over wijken en buurten 

De gemeente Breda is statistisch ingedeeld in 6 stadsdelen en 49 wijken en 
subwijken. 
Als gevolg van de snelle groe'i zijn er in de loop der tijd nieuwe statistische 
wijken aan toegevoegd in het Stadsdeel West en Noord-West. Ook is men eind 
jaren '80 een aantal wijken intern verder gaan opdelen, waardoor vanaf dat 
moment meer gedetailleerde informatie beschikbaar is over de situatie binnen 
een wij~. 1 

3.2.1 Verschuiving van vooroorlogs naar naoorlogs 

Op grond van de samenstelling van de woningvoorraad naar ouderdom is een 
typologie van wijken gemaakt. Peildatum hierbij was 1979. Door vervangende 
nieuwbouw en renovatie kan de situatie op de tweede peildatum (1989) veranderd 
zijn, zoals in de stadsvernieuwingsgebieden. 

A. Turken en Marokkanen 

Tabel 3.l.A: Spreiding Turken en Marokkanen naar type wijk 

1979 1983 1989 All.inw. 
Type wijk abs " abs " abs " " 
vooroorl. 599 38.4 430 17.3 459 13.3 21.1 
gemengd 194 12.4 301 12.1 390 11.3 15.1 
145·'59 352 22.6 826 33.0 1051 30.4 16.0 
'60· 1 75 415 26.6 m 31.1 1321 38.2 34.7 
>'75 0 0.0 162 6.5 233 6.8 13.1 

Totaal 1560 100 2496 100 3454 100 100 
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Uit tabel 3.l.A blijkt dat het percentage allochtonen in de vooroorlogse wijken 
aanzienlijk gedaald is, zowel in relatieve als in absolute zin: woonde in 1979 
nog zo'n 38,4% (599 personen) in de wijken met een vooroorlogse voorraad, in 
1989 geldt dit nog slechts voor 13,3% (459). Het belang van de vooroorlogse 
wijken voor de huisvesting is dus duidelijk afgenomen. 

Foto 1: De vroeg na-oorlogse wijken huisvesten een groot aandeel van de 
allochtonen, met name Turken en Marokkanen. 

Keerzijde van deze ontwikkeling is de groei in een aantal naoorlogse wijken: 
-in de vroeg na-oorlogse wijken, gebouwd tussen 1945 en 1960, stijgt het aantal 
allochtonen; in relatieve termen neemt het aandeel toe van 22,6 in '79 naar 
33,0% in 83 en 30,4% in '89; in absolute zin stijgt het aantal van 352 personen 
in '79 naar 1051 personen in 1989. Deze toename is niet alleen een gevolg van 
instroom, maar ook van de demografische groei in deze wijken. 
-in de wijken gebouwd in de periode 1960-1975 doet zich een eveneens een 
substantiële groei voor: van 26,6 naar 38,2. (van 415 personen naar 1312). 
Opvallend is het relatief hoge percentage aan het begin van de 
onderzoeksperiode. 
- in de laat na oorlogse wijken van na 1975 is het fenomeen allochtoon uit de 
aard der zaak relatief nieuw. In absolute zin gaat het slechts om enkele 
tientallen personen. 
Het beeld in de wijken met een gemengde woningvoorraad is daarentegen veel 
stabieler: is het aandeel allochtonen in relatieve zin bijna constant gebleven, in 
absolute zin is het wel toegenomen. 
Vergelijken we het spreidingspatroon met dat van de hele Bredase bevolking dan 
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blijkt dat allochtonen : 
- sterk ondervertegenwoordigd zijn in de vooroorlogse- en laat na oorlogse-

wijken, gebouwd na 1975. 
- licht ondervertegenwoordigd zijn in de gemengde wijken 
- licht oververtegenwoordigd zijn in de wijken 1960-1975. 
- sterk oververtegenwoordigd zijn in de vroeg na-oorlogse wijken uit '45-'59. 

B. Surinamers en Antillianen 

Tabel 3.l.B: Spreiding Surinamers en Antillianen naar type wijk 

suri ./Antil. Suri ./Antil. Suri./Antil . Alle 
1983 1986 1989* 

Typewijk abs x abs x abs x x 

vooroorlogs 287 17.1 424 20.2 381 20.8 21.1 

gemengd 127 7.6 116 5.5 127 6.9 15.1 
145·•59 241 14.3 231 11.0 170 9.3 16.0 
'60· 1 75 680 40.4 891 42.3 627 34.2 34.7 
'15 > 347 20.6 442 21.0 528 28.8 13.1 

Totaal 1682 100.0 2104 100.0 1833 100.0 100.0 

*in 1989 is een krappere definitie voor sur ./Ant. gebruikt 

Om een beeld te krijgen van de verandering in de spreiding van Surinamers en 
Antillianen kon slechts beschikt worden over gegevens vanaf 1983. Bij deze twee 
groepen heeft zich een andere ontwikkeling voorgedaan. Ze zijn in de gemengde 
en vroeg na-oorlogse wijken ondervertegenwoordigd en komen vaker voor in de 
wijken, gebouwd na 1975. 
Het spreidingspatroon van deze groepen vertoont bovendien een grotere 
overeenkomst met het algemene beeld. 

3.2.2 Mate van spreiding 

Eveneens is de mate van spreiding bekeken. Onderscheiden zijn lage, midden en 
hoge concentratiegebieden (zie hoofdstuk 1). 

A. Turken en Marokkanen 

In 1979 is het beeld van de spreiding van Turken en Marokkanen zeer oneven
wichtig. Er komen dan twee hoge concentratiegebieden voor in Breda, met meer 
dan 4 maal het stedelijk gemiddelde, waar op dat moment een aanzienlijk deel 
van de Turken en Marokkanen woonachtig zijn (35%). De overige wonen in 28 
niet-concentratiegebieden. Midden en lage concentratiegebieden, met resp. 3-4 
maal en 2-3 maal het stedelijk gemiddelde komen in 1979 niet voor. In de VHV-
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Tabel 3.2.A: Wijken met meer dan gemiddeld aandeel Turken en Marokkanen 

1979 1989 
Mate Aandeel wijk T+M. wijk T+M. 
Concentrallocht. abs. x abs. x 

"hoge" > 4 gem. 2 34.4 8.9 
"midden"3·4 gem. 0 o.o 1 16.6 
"lage" 2·3 gem. 0 0.0 2 11.2 
"geen" 1·2 gem. 7 45.2 5 32.3 
.. 9eenu < 1 gem. 21 20.4 27 31.0 

Totaal 30 100.0 36 100.0 
Steel. gem. 1.4X 2.9% 
(100X=1560) (100%=3454) 

nota uit 80 was reeds geconstateerd dat de ruimtelijke verdeling van etnische 
minderheden zeer ongelijkmatig is. 
In 1989 is er duidelijk sprake van een zekere spreiding over de hele stad. 
Het aandeel in de voormalige hoge concentratiegebieden is in 1989 fors 
teruggelopen naar 9%. 
Er komt nu een midden concentratiegebied voor waar 16% van alle Turken en 
Marokkanen gehuisvest zijn. Daarnaast bestaan er 2 lage concentratiegebieden 
waar ruim 11% woonachtig is. 
Twee op de drie Turken en Marokkanen wonen echter in niet-concentratiege
bieden: de helft in gebieden met een concentratie kleiner dan 2 maal het 
gemiddelde, de helft in gebieden met een percentage onder het stedelijk 
gemiddelde. 

B. Surinamers en Antillianen 

Tabel 3.2.B: Mate van spreiding Surinamers/ Antillianen. 

1 9 8 3 1 9 8 6 1 9 8 9 

Wijken Sur./Ant. Wijken Sur./Ant. Wijken Sur ./Ant. 
Aanci.S/A. abs abs " abs abs % abs abs x 

> 4 gem. 2 433 25.7 103 4.9 187 10.2 
3·4 gem. 2 3n 17.9 200 10.9 
2·3 gem. 3 93 5.5 1 65 3.1 4 337 18.4 
1·2 gem. 6 4n 28.4 10 901 42.8 7 397 21.7 
< 1 gem. 24 679 40.4 21 658 31.3 22 712 38.8 

Totaal 35 1682 100% 35 2104 100% 35 1833 100% 
Stedelijk gem. 1.4% 1.8% 1.5% 

*: in 1989 is krappere def. voor Sur/Ant gebruikt 
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Bij de interpretatie van deze cijfers is enige voorzichtigheid geboden. Vanaf 
1989 wordt de categorie Surinamers en Antillianen iets anders gedefinieerd. 
daardoor lijkt het aantal afgenomen. Het beeld is complex. Leek er in 1986 nog 
sprake van een toenemende spreiding buiten concentratiegebieden, in 1989 blijkt 
het aandeel Surinamers en Antillianen in de concentratiegebieden juist weer toe 
te nemen. Onduidelijk is in hoeverre de verandering van definities hierbij een 
rol speelt. 

3.3 Dynamiek in de wijken 

Bezien we de dynamiek op wijkniveau dan ontstaat voor de Turken en 
Marokkanen het volgende beeld: 

Figuur 3.1: Locatiequotiënt van wijken met een concentratie Turken/Marokkanen. 

7,------------------. 

4 .... ······ ······· ·-········· ... ··- ·····-·····- .. --········ . .. ···-· ·- ..... 
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Het aandeel allochtonen in de vooroorlogse, nabij het het centrum van Breda 
gelegen woonbuurten is in de periode 1977-1988 aanzienlijk gedaald (zie ook 
tabel B.2.3.1). In 1979 was het percentage allochtonen in het Centrum nog 3,7 
keer het stedelijk gemiddelde, in 1989 nog slechts even hoog als dit gemiddelde. 
De wijken Valkenberg en Station, aan het begin van de onderzoekspedode zeer 
hoge concentratiewijken, laten een drastische vermindering zien. 
In de buurt Valkenberg vindt een daling van bijna 11,7 in 1979 naar 4,6 in 1989 
plaats. In de wijk Station zelfs van 23,1 o/o naar 4,3%. Op de invloed van de 
stadsvernieuwing hierbij komen we in hoofdstuk 4 terug. 
Ook in niet concentratiegebieden Zandberg en Beierurn treedt een afname op tot 
onder het stedelijke gemiddelde. In de wijk Schrosmolen is na een aanvankelijke 
daling weer een lichte stijging waar te nemen. Over de hele periode daalt het 
percentage. Alleen in de wijken Fellenoord en Haagpoort doet zich over de hele 
periode een stijging voor. In de eerste wijk is na een lichte stijging weer een 
daling waarneembaar. 
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Gemengde wijken 

De belangrijkste gemengde wijk is Tuinzigt (56% van de voorraad is 
vooroorlogs). Het aantal allochtonen neemt hier gestaag toe. 

Na-oorlogs tot 1960 

Van de vroeg na-oorlogse wijken heeft met name de wijk Heuvel, waar ruim 90% 
van de voorraad in de periode 1945-'59 gebouwd is (zie ook foto I). zich tot 
een laag concentratiegebied ontwikkeld. 
De tweede wijk uit deze periode is Brabantpark waar het percentage gestadigd 
toeneemt. Twee derde van de woningen in Brabantpark is gebouwd in de periode 
'45-'59. 

Na-oorlogs gebouwd tussen 1960 en 1975 

Bij de naoorlogse wijken springt Geeren-Noord er het meest uit. Het betreft 
hier het enige gebied dat zowel aan het begin van de onderzochte periode 
gekenmerkt werd door een "hoge" concentratie als aan het eind van deze. 
Weliswaar is het relatieve aandeel allochtonen afgenomen, met name aan het 
begin van de jaren 80 het aandeel allochtonen is er nog steeds "hoog". 
Geeren-Noord, in het bijzonder de hoogbouwcomplexen, staat al jaren te boek 
als een probleemwijk. 
In Geeren-Zuid daarentegen, waar eveneens veel hoogbouw voorkomt, is sprake 
van een langzaam stijgende concentratie tot het niveau van het stedelijk 
gemiddelde. Wijken waar het aantal allochtonen relatief snel stijgen zijn de 
Doornbos-Linie en Wisselaar. 

Na-oorlogs gebouwd na 1975 

In de uitbreidingswijk Breda-Noord-West, gebouwd in het kader van Breda
groeistad, zijn de meeste woningen niet ouder dan 10 jaar. Het percentage 
allochtonen is laag (2,0%). 
Een oververtegenwoordiging van Surinamers en Antillianen komt voor in de 
vooroorlogse wijken Fellenoord en Valkenberg en in de naoorlogse wijken 
Brabantpark (jaren 50), Geeren-Noord (jaren 60) en Kesteren en Kievitsloop 
(jaren 70). Absoluut gezien woont de grootste groep in Kievitsloop, Geeren
Noord en Brabantpark. 

3.4 Samenvatting 

In dit hoofstuk hebben we antwoord gezocht op de vraag welke veranderingen 
zich gedurende de jaren 80 hebben voorgedaan in de huisvestingssituatie van 
vier groepen allochtonen in Breda en in welke mate deze huishoudens in de 
naoorlogse wijken zijn terecht gekomen. Het blijkt dat gedurende de jaren '80 
het belang van de vooroorlogse wijken voor de huisvesting duidelijk is 
afgenomen. 
Het afnemend belang van de vooroorlogse wijken komt tot uitdrukking in 
drastische daling van Turken en Marokkanen in de wijken Valkenberg en Station 
en een geringe daling in Zandberg en Belcrum. Alleen in de vooroorlogse wijken 
Fellenoord en Haagpoort is over de hele periode een stijging waar te nemen. 
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Daartegenover staat een stijging in een aantal naoorlogse wijken: 
- de wijk Heuvel uit de jaren 50 ontwikkelt zich tot een laag 
concentratiegebied. Ook de wijk Brabantpark huisvest veel allochtonen. 
- de wijk Geeren-Noord uit de jaren '60 is het enige gebied dat gedurende de 
hele onderzoekspedode als hoog concentratiegebied getypeerd kan worden. 
Andere groeiers zijn de na-oorlogse gebieden Geeren-Zuid, Doornbos-Linie en 
Wisselaar. Met name het percentage in Doornbos-Linie stijgt snel. 

Vergelijken we het spreidingspatroon van de Turken en Marokkanen met dat van 
de hele Bredase bevolking dan blijkt dat deze groepen allochtonen sterk 
ondervertegenwoordigd zijn in de vooroorlogse wijken. Dit geldt ook voor de 
na-oorlogse-wijken, gebouwd na 1975. Ze zijn licht ondervertegenwoordigd in de 
gemengde wijken (m.u.v. Tuinzicht); licht oververtegenwoordigd in de wijken 
1960-1975. We zagen echter dat hier een aantal concentratiegebieden aanwezig 
zijn. 
Met name in de vroeg na-oorlogse wijken uit de periode '45-'59 zijn ze sterk 
oververtegenwoordigd (Heuvel, Brabantpark). 
Surinamers en Antillianen daarentegen zijn in de gemengde en vroeg na-oorlogse 
wijken ondervertegenwoordigd en komen vaker voor in de wijken, gebouwd na 
1975, zoals Geeren-Noord, Kesteren en Kievitsloop). 
Bij deze twee groepen leek er in 1986 nog sprake te zijn van een toenemende 
spreiding buiten concentratiegebieden, in 1989 blijkt het aandeel Surinamers en 
Antillianen in de concentratiegebieden juist weer toe te nemen. Onduidelijk is in 
hoeverre de verandering van definities hierbij een rol speelt. 

Veel van deze wijken zijn "achterstandgebieden", gebieden waar meer vormen 
van achterstand cumuleren.2 Geeren-Noord en Fellenoord zijn zowel in '83 als in 
'86 de grootste achterstandsgebieden. De grootste toename van sociale 
achterstand in die periode is waar te nemen in Heuvel. In dezefde periode is de 
achterstand toegenomen in Schorsmolen, Doornbos-Linie en Geeren-Noord en 
Geeren-Zuid. 
In de meeste van deze wijken is het percentage allochtonen hoog (Geeren
Noord, Heuvel) dan wel stijgend ( Geeren-Zuid, Doornboslinie) 
In de wijk Schrorsmolen is het aantal allochtonen echter gedaald. Andere wijken 
met een (sterk) gedaald aandeel allochtonen en met een hoge achterstandscore 
zijn Valkenberg en Station. 
Opvallend is de hoge achterstandscore in de wijk Kesteren, gebouwd in de jaren 
'80. 
Het beeld is dus complex en gedifferentieerd; zowel groepen allochtonen als 
autochtonen in Breda verkeren in een achterstandsituatie. Deze "minimum choice 
areas3" treffen we zowel in de voor- als na-oorlogse wijken aan. 

Bovendien blijkt dat twee op de drie Turken en Marokkanen in niet-concen
tratiegebieden wonen: de helft in gebieden met een concentratie kleiner dan 2 
maal het gemiddelde, de helft in gebieden met een percentage onder het 
stedelijk gemiddelde. 
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Noten bij hoofdstuk 3 

(1) binnen Station (code 05) is de buurt Spoorbuurt-West onderscheiden (code 
051); 
binnen de Brabantpark (020) de Driesprong <201) en de Molukse buurt (202); 
binnen de Princenhage, o.a. G. Beijsstraat (531); 
binnen Beierurn (10) Crogtdijk (101); 
binnen de Boeimeer(40) Oud Boeimeer (401); 
binnen Haagpoort (50) Westei.·Vestk.(501>; 
binnen Heuvel (51): Heuvel Z. West (511). 

<2> In Breda is in 83 en 86 de relatieve achterstand van buurten gepeiLd. 
Indicatoren hierbij zijn opleiding, inkomen, werkeloosheid, gezinsverhouding, 
nationaliteit, huisvesting en mobiliteit.Tevens is een gevoeligheidsanalyse 
uitgevoerd door telkens één variabele niet mee te nemen in de berekening. In 
onderstaande tabel wordt de score voor 86 weergegeven, voor alle indicatoren 
resp. voor alle behalve de variabele nationaliteit. 
In de periode 183·'86 is er weinig veranderd. 

Rangorde achterstand 1986 
incl. factor excl. factor 
Nationaliteit Nationaliteit 
score nummer score nummer 

Geeren-Noord 11.67 2 10.20 1 
Fellenoord 12.02 8.86 2 
Schorsmolen 8.10 6 8.17 3 
Valkenberg 8.42 4 7.54 4 
Kesteren 7.59 7 6.91 5 
Heuvel 8.76 3 6.79 6 
Station 8.29 5 6.62 7 
Haagpoort 5.70 9 7.74 8 
City 6.40 8 5.27 9 
Chassee 4.60 10 4.59 10 
Tuinzicht 4.21 11 3.27 11 
Geeren-Zuid 1.80 14 1.80 12 
Wisselaar 2.48 12 1. 75 13 
Brabantpark 2.29 13 1.16 14 
Kievitsloop 0.96 15 0.67 15 

Bron: Sociale situatie in Buurten 1986 

(3) Vgl. E. v. Engelsdorp·Gastelaars: Stedelijke ontwikkeling in de Randstad. 
Oe recente wederopbouw van de grote stad als woonmilieu. In: Stedelijke 
Vernieuwing of stadsvernieuwing? NIROV·studiedagen deel 2. TUD, 1989. 
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4 WONINGMARKTPROCESSEN 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen we ingaan op de achtergronden van de in hoofdstuk 3 
geschetste huisvestingssituatie. We gaven in hoofdstuk 1 al aan dat deze 
situatie verklaard kan worden uit de wisselwerking tussen processen en de 
woningmarkt en beheerstrategieën. In dit hoofdstuk zullen de processen op de 
woningmarkt centraal staan, met name de woonruimteverdeling. De beheer
strategieën komen in hoofdstuk 5 aan de orde. 
Hiermee zullen we een antwoord geven op de tweede onderzoeksvraag: welke 
oorzaken op lokaal niveau zijn voor de veranderingen in de huisvestingssituatie 
aan te geven? Welke invloed hebben hierbij de processen op de woningmarkt in 
het algemeen en het gevoerde woonruimteverdelingsbeleid in het bijzonder? 
Ingegaan wordt op: de feitelijke verdeling van allochtonen over de voorraad 
(par.4.2); de ruimtelijke verdeling en de dynamiek daarin (par.4.3); de 
woningdistributie: de kaders en de stappen bij woningtoewijzing (par.4.4) 
en tot slot een samenvatting van de belangrijkste factoren (par.4.5). 

4.2 De verdeling over de voorraad 

4.2.1 Sectoren 

Tabel 4.1 geeft een beeld van de verdeling over huur en koop en over de 
totale huursector en non profit huur. 
De door ons onderzochte ethnische groepen zijn in de huursector duidelijk 
oververtegenwoordigd (m.u.v. de groep overige niet-Nederlanders, zoals 
Duitsers, Belgen, Britten, e.d.). Daarbij zijn ze vooral in het non-profit deel 
van deze sector gehuisvest. Dit geldt met name voor de Turkse hoofdbewoners, 
in mindere mate voor de Marokkanen, Surinamers en Antillianen. 

Tabel 4.1: De huisvestingssituatie van de hoofdbewoner* naar natie (1989). 

% hwrwoningen % soc. huurw. 

Marokkanen 93,0 83,6 
Turken 98,7 94,7 
ov. Mediterranen 85,3 68,0 
Surinamers 90,4 78,5 
Antillianen 87,8 72,4 
Molukkers 97,1 96,1 
Vluchtelingen 95,7 81,5 
OV. niet·Nederlanders 71,4 40,0 
Totale voorraad % 61,6 40,9 

abs 30722 20396 

* Dit is in 2·oudergezinnen de man, in 1·ouder·gezinnen de 
ouder en in andere huishoudtypen de oudste persoon op het adres. 
Bron: Achterstandspositie etnische minderheden in Breda, o&s, 1989 
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Door ons onderzoek te beperken tot de non-profit sector, wordt dan ook de 
huisvesting van het merendeel van de onderzochte etnische groepen (Turken, 
Marokkanen, Surinamers, Antillianen) in beschouwing genomen. 

4.2.2 De rol van de non-profit sector 

De belangrijkste aanbieders in deze sector zijn: 
I. De woningbouwvereniging Volkshuisvesting Breda (het voormalig gemeente
lijke Woningbedrijf), met bijna 8.500 woningen. Ruim 45% is eengezinswoningen; 
het meerendeel hiervan is gebouwd in de periode 1945-1960.(1) 
2. St. Laurentius met zo'n 4450 woningen. Meerendeels (bijna 88%) zijn deze 
gebouwd na 1960; ruim de helft bestaat uit eengezinswoningen.(2) 
3. St. Joseph, beheerder van ca 3500 woningen. Ruim de helft is gebouwd na 
1970. Het percentage eengezinswoningen bedraagt 54%, waarvan het leeuwedeel 
na 1960 is gebouwd.(3) 
4. De Algemene Woningbouwvereniging Breda met bijna 3000 woningen. Zo'n 
40% is eengezinswoningen, waarvan ruim de helft na 1975 is gebouwd.(4) 

Tabel 4.2: Percentage woningen bewoond door etnische minderheden naar 
woningbouwvereniging en woningtypen in 1-1 - '83, 1-1-'86 en 1-1-'89. 

eengezins roeergezins totaal 
83 86 89 83 86 89 83 86 89 

Algem. WBV 7,6 10,9 12 6,7 8,5 7,7 7,1 9,8 9,4 
St. Joseph 3,8 6,8 6,7 6,8 6,4 7,2 4,9 6,6 6,9 
St. Laurent 4,7 7,4 10,4 5,0 5,6 6,0 4,9 6,6 8,4 
VHV Breda 6,0 6,9 7,8 16,3 11,9 12,6 11,2 9,4 10,3 

Totaal 6,5 7,5 8,8 11,5 9,3 9,4 9,0 8,3 9,1 
495 674 832 856 779 910 1351 1453 1746 

Samengesteld uit: Verre Burgers, 1986 & 1989 1 
Evaluatie Woonruimteverdelingssystematiek, 1988. 

Uit deze cijfers blijkt dat etnische minderheden in het non-profit woning
bestand de laatste jaren beter aan bod komen. Bovendien wordt de centrale rol 
die het (voormalig) gemeentelijk woningbedrijf hierbij speelde naar verhouding 
kleiner. Wel blijft dit nog steeds de belangrijkste verhuurder. De minste 
prestaties worden door St. Joseph geleverd. 

De heer Reininga van St. Joseph wijst erop dat hieruit niet geconcludeerd 
mag worden dat het beleid erop gericht is om buitenlanders te weren uit het 
eigen bezit. Voor een juiste beoordeling van dit soort cijfers moet men 
rekening houden met de opbouw van het bezit. de ligging ervan, de mutatie
graad in het bezit. leegstand e.d. enerzijds en de woonwensen van allochto
nen anderzijds. Er worden geen normen gehanteerd. maar er wordt afhanke
lijk van de situatie toegewezen. 
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Door een woordvoerder van de Algemene. die goed scoort, wordt eveneens 
gesteld dat er niet wordt toegewezen naar nationaliteit. maar naar passend
heid conform de maatschappelijke taak van een woningbouwvereniging. In 
die zin is dit hoge percentage allochtonen "toeval": het aandeel allochtonen 
dat de Algemene Woningbouwvereniging Breda huisvest wordt niet gestuurd 
naar aantal op het totale bezit. "Een corporatie dient zijn maatschappelijke 
taak serieus te nemen. anders vallen een aantal woningzoekenden uit boot". 

Met name bij de eengezinswoningen is er sprake van een duidelijke toename 
van het aantal en het aandeel woningen bewoond door etnische minderheden. 
(zie 4.2.2) De groei in de eengezinswoningen van Volkshuisvesting is ver
houdingsgewijs klein. 
De toename in de meergezinswoningen is duidelijk minder. De sterkste toename 
doet zich voor bij de Algemene Woningbouwvereniging. St. Laurentius laat 
nauwelijks groei zien en bij St. Joseph doet zich zelfs een afname voor. De 
specifieke positie van het woningbedrijf is echter ook in dit marktsegment 
zichtbaar (16,3% in '83 en nog altijd aanzienlijk percentage van 12,6% in '89). 

4.3 Het non-profit aanbod 

4.3.1 Dynamiek 

De allochtonen zijn dus vooral aangewezen op non-profit woningen. De 
spreiding van het aanbod is mede bepalend voor de ruimtelijke situatie en de 
dynamiek daarin. 

Groeistad 

In de Verstedelijkingsnota uit 1975 is Breda als een van de groeisteden 
aangewezen. In concreto heeft deze status vooral gevolgen voor de groei van 
de Haagse Beemden waar tot 1990 ruim 11.000 woningen gerealiseerd zijn. 
Tevens zijn in dit kader enkele duizenden woningen in met name de binnen
stad gebouwd. 
In de Haagse Beemden zijn overwegend eengezinswoningen gebouwd, meerge
zinswoningen zijn nauwelijks gerealiseerd. Deels zijn deze eengezinswoningen in 
opdracht van de non-profit beheerders gebouwd. Het betreft vooral de wonin
gen in de wijken Kesteren en Kievitsloop (St. Laurentius, de Algemene), 
Gageldonk (St. Joseph, de Algemene) en Muizenberg (St. Laurentius). 

Met name het feit dat een toenemend aantal allochtonen in eengezinswoningen 
gehuisvest is komt voor rekening van de Haagse Beemden. Maar ook wanneer 
deze buiten beschouwing gelaten wordt, is dit beeld zichtbaar. 

Stadsvernieuwing 

De stadsvernieuwing in Breda komt de tweede helft van de jaren '70 op gang. 
In het Sociaal Plan van 1977 worden de hoofdlijnen van het stadsvernieuw
ingsbeleid uiteengezet. Middels een integrale buurtgerichte aanpak, participatie 
van de bevolking en een projectorganisatie beoogt men het woon- en leefkli
maat in de oude wijken te verbeteren. Tot de eerste stadsvernieuwingbuurten 
behoren de binnenstadswijken Oud-Boeimeer/Chassee, Valkenberg en Spoor-
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buurt-West en de buurten Gerardus Majella en Zandberg-West. 
Gedurende de jaren 80 komt er een tweetal naoorlogse wijken bij: Hoge 
Vucht/Geeren-Noord en Tuinzicht. 
In en rond de binnenstad zijn in het kader van de stadsvernieuwing sinds 1978 
ruim 2000 woningen of wooneenheden gerealiseerd. We zagen in hoofdstuk 3 
echter dat in een aantal stadsvernieuwingswijken (Spoorbuurt, Valkenberg) het 
"profijt van de stadsvernieuwing" voor allochtonen gering geweest is. De 
aanpak van de stadsvernieuwing was niet altijd gericht op de zittende bewo
ners. Na sloop van veelal particuliere woningen bleven terreinen vaak tijdelijk 
braak liggen. Het vernieuwingsproces viel bovendien vaak samen met gezinsher
eniging waardoor verhuizing gestimuleerd werd. Bovendien werd vaak een 
woningtype gerealiseerd dat bij allochtonen weinig voorkeur heeft: 
- qua type: HA T -eenheden en senioren woningen. 
- qua huurprijs: de hogere huurprijs na vernieuwing is een barrière. 

Eén van de geïnterviewden geeft twee voorbeelden van de huurprijs als 
barrière: 
- Aan het Omegaplein worden 68 woningen opgeleverd met een huurprijs van 
f550,-/600.- woningen. Van de voorgedragen allochtonen heeft het overgrote 
deel geweigerd. 
- Bij geschikte woningen in Brabantpark ( 5 slaapkamers) wordt na het inbou
wen van een cv installatie. waarvoor f70.- extra betaald moet worden. vaker 
geweigerd. 

In de na-oorlogse wijken is de situatie een andere. Zowel in Tuinzicht als in 
Geeren-Noord is ook na het stadsvernieuwingsproces het aandeel van de 
allochtonen in de wijk hoog gebleven. We komen hier in hoofdstuk 5 op terug. 

4.3.2 De ruimtelijke spreiding 

Bezien we de ruimtelijke spreiding van het non-profit bezit eind jaren 80 dan 
ontstaat het volgende beeld: (zie tabel 4.3) 

- Voor zover er in de vooroorlogse wijken relatief hoge concentraties voorko
men betreft het de wijken Fellenoord en Haagpoort, beide met een hoog 
percentage non-profit woningen (resp. 67 en 57%). Het aandeel goedkopere 
woningwetwoningen is matig (ca. 15%). 

- De "gemengde" wijk Tuinzicht met relatief veel allochtonen (9%) bestaat 
eveneens voor bijna de helft uit non-profit woningwetwoningen, waarvan 
ruim 40% goedkoop is. 

- De vroeg na-oorlogse wijken met een hoog percentage allochtonen (Heuvel, 
Brabantpark) worden eveneens gekenmerkt door veel woningwetwoningen. 
Het "bijna" concentratiegebied Heuvel wordt gekenmerkt door een hoog 
percentage non-profitwoningen (ruim 71%); 90% behoort tot het goedkope deel 
van de vooraad: ruim 40% van het totale aanbod. De wijk Heuvel is duidelijk 
een "goedkoopte-eiland" in de stad. 

- De laat na-oorlogse wijken die gekenmerkt worden door een hoog percentage 
allochtonen (Geeren-Noord) of door een snelle toename ervan (Geeren-Zuid, 
Wisselaar en met name Doornboslinie) kennen alle een hoog percentage non-
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profit woningen, variërend tussen de 60 en 80 %. Goedkope woningen komen 
hier echter nauwelijks voor. 
Het "hoge concentratiegebied" Geeren-Noord is tevens het gebied met het 
hoogste percentage non-profit woningen (bijna 81 %.); 30% hiervan behoort tot 
het goedkopere segment. Deze goedkopere flats zijn echter vooral geschikt 
voor 1- en 2-persoonshuishoudens. 

Tabel 4.3: Enkele kenmerken van de Bredase non-profit wijken 

Wijk % abs % woningen <350 

www www eeng abs % WW %ww 
wijk tot 

Vooroorlogs 
03 Fellenoord 67,1 473 45 80 17 1,7 
10 Belcn1n 19,9 219 89 149 68 3,1 
33 Ginneleen 10 193 80 136 72 1,7 
50 Haagpoort 57,6 490 88 76 15 1,6 

Gemengd 
30 Blauwe Kei 12,6 185 88 32 18 0,7 
52 Tuinzigt 49,4 1255 77 513 41 10,7 

1945·1960 
20 Brabantpark 52,2 1753 56 676 39 14,1 
51 Heuvel 71,4 2142 46 1975 92 41,3 

1960·1975 
11 Doornbos· L. 59,9 1024 60 153 15 3,2 
12 Biesdonk 67,8 1448 52 0 0 0 
13 Geeren-Zuid 78,3 1206 43 0 0 0 
14 Wisselaar 60,0 836 73 0 0 0 
16 Geeren Noord 80,7 832 45 240 30 5,0 
23 Heusdenhout 51,1 1273 63 146 11 3,0 
31 Ypelaar 10,9 264 61 0 0 0 
53 Princehage 29,0 828 92 125 15 2,6 

na 1975 
62 Kesteren 54,5 463 77 38 8 0,8 

Kortom, alle belangrijke groeiers en/of concentratiegebieden zijn non:..profit 
woonwijken.Omgekeerd blijkt echter, dat niet in alle gebieden met een hoog 
percentage non-profitwoningen een relatief groot aandeel allochtonen voorkomt 
(bijv. Biesdonk, Heusdenhout, e.d.). 
Voor een goed begrip van de ruimtelijke situatie zal dan ook de woonruimte
verdeling mee in beschouwing genomen dienen te worden. 

43 



4.4 De woonruimteverdeling 

periode 1971 - 1982: Breda geliberaliseerd 

Op 1 januari 1971 werd in Breda de Woonruimtewet 1947 buiten werking 
gesteld. Dit betekende dat de gemeente voor een doelmatige verdeling van de 
woongelegenheid geen zeggensmacht meer had over particuliere woningen en 
over het bezit van de corporaties. 
De gemeente bleef echter geconfronteerd met de woningnood van de ingeschre
ven woningzoekenden en vim de saneringsgevallen. De mutaties in en de 
renovatie van het gemeentelijk woningbestand boden een onvoldoende bijdrage 
om de tekorten aan woningen voor de genoemde woningzoekenden te verminde
ren. Het effect van de doorstroming was gering, terwijl nieuwbouw geen 
directe oplossing bood. Deze situatie noopte de gemeente een beroep te doen 
op de medewerking van de corporaties om te komen tot een meer gecoördi
neerd en geïntegreerd toewijzingsbeleid. Het resultaat was een nieuw samen
werkingsverband: het Centraal Registratiebureau Huisvesting. 
In eerste instantie registreerde het Centraal Registratie Bureau Huisvesting 
alleen de inschrijvingen bij de vier afzonderlijke beheerders. De inschrijving 
vond plaats bij een van de vier non profit beheerders afzonderlijk.(5) Door 
deze constructie kon een woningzoekende de kans op een woning vergroten 
door zich bij alle vier de beherende instanties te laten inschrijven. 
De geuitte kritiek op deze situatie leidt tot de volgende suggesties: 
- centrale inschrijving is gewenst; 
- behoefte aan een urgentiesysteem op basis van punten; 
- beter verdelingssysteem. 

periode 1982 - 1985: privaatrechtelijke regulering 

In 1982 werd door de 3 woningbouwverenigingen in Breda en het toenmalige 
gemeentelijk woningbedrijf de Stichting Woonruimteverdeling Breda (SWB) in 
het leven geroepen.(6) 
Vanaf 1 juli 1982 werden alle woningen van de gemeente en de drie corporaties 
toegewezen door de SWB. De gemeenteraad van Breda stelde de uitgangspunten 
van de woonruimteverdeling vast en houdt toezicht op een juiste naleving. In 
het bestuur van de Stichting hadden dan ook naast de 4 woningbouwverenigin
gen 2 gemeenteraadsleden zitting. Daarnaast werd het beleid van de SWB 
opgesteld door het bestuur van deze stichting. 
Het werkterrein van de Stichting Woonruimteverdeling Breda (SWB) omvat de 
woonruimteverdeling van alle huurwoningen in de sociale huursector onder de 
huursubsidiegrens. Kamerverhuur is hiervan uitgesloten. 
Voor woningen in de non-profitsector (onder de IHS-grens) doet de Voordrach
ten Kommissie (VK) alle voordrachten. Voor huurwoningen in de particuliere 
sector (zowel particuliere als institutionele verhuurders) doet de VK 50% van 
de voordrachten. De overige 50% worden alleen getoetst door de VK. 

Mevr. Knipscheer van de SWB stelt. De SWB ondervindt van de particuliere 
verhuurders een nogal passieve medewerking. Deze verhuurders hebben ook 
niet gevraagd om de huidige toewijzingsprocedure. 
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Periode na 1985: privaat- en publiekrechtelijke regulering 

In VHV-nota 1981 werd de herinvoering van Woonruimtewet niet noodzakelijk 
gevonden. In politiek-bestuurlijke kringen werd hier echter anders over 
gedacht. In het programma accoord '82-'86 valt te lezen dat de herinvoering 
van de Woonruimtewet 1947 een "logisch gevolg is van de Nota VHV '81". 
Per I juli 1985 is de Woonruimtewet 1947 in Breda weer van kracht. Op de 
achtergrond speelt o.a. dat het onmogelijk bleek om afspraken te maken met de 
institutionele beleggers. Onder de reikwijdte van de wet vallen alle huur
woningen tot een de IHS-grens (ca 6000 woningen). De koopwoningen blijven 
buiten het bereik van de wet. 
In de Woonruimteverordening die mei 1987 van kracht werd, worden regels 
omtrent inschrijving, urgentiecriteria, voordracht, vergunningverlening en 
vergunningsverleningscriteria gesteld. 
Werkzaamheden van de inschrijving tot de toewijzing werden door het Bureau 
uitgevoerd. 
Vanaf 1987 vindt hierbij een intake-gesprek plaats waarbij de woningzoekende 
inzicht krijgt in de toewijzingscriteria en geconfronteerd wordt met de 
wachtijden van zijn woning en wijkvoorkeur. Eventueel kan dit leiden tot een 
bijstelling van de eerder geuitte woonwens. Deze, eventueel bijgestelde 
woonwens wordt in het registratiesysteem ingevoerd. 
De vier aangesloten beheerders wijzen uiteindelijk toe en sluiten het huurcon
tract af. 

De gang van zaken is als volgt (zie ook schema 4.1) 
De procedure start na leegmelding van de woning. 
Het SWB stelt een voordracht op, waarbij urgentie- en passendheidscriteria 
gehanteerd worden. 
Een aantal corporaties hebben voorafgaande aan de toewijzing contact met de 
voorgedragen kandidaat middels een toewijzingsgesprek. Dit kan leiden tot 
bezwaren van de kant van de corporatie. 

Schema 4.1: Stappen bij woningtoewijzing 

1. Inschrijving als woningzoekende bij SWB 
2. Urgentiebepaling door SWB 
3. Opgave door woningbouwvereniging van leeggekomen 

en nieuw opgeleverde woningen 
4. Uitdraai door SWB van woningzoekenden/urgentie 

en beschikbare woningen tot voordracht 
5. Bespreking van voordrachten in Voordrachten Kommissie. 

Deze commissie is samengesteld uit hoofden afdeling 
bewonerszaken en het hoofd van het SWB. 

6. Beoordeling van voordrachten bij woningbouwverenigingen na 
oproepen van kandidaten door wbv. 

7. Aangaan van huurovereenkomst tussen a.s. huurder en wbv 
8. Verhuizing en bewoning 
9. Opzegging van de huurovereenkomst, 

leegmelding van de woning bij de SWB door de wbv. 

Bron: Notitie inplaatsingsbeleid juni 1988 
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De toewijzing wordt dan opgeschort en wordt uiteindelijk aan het bestuur van 
de SWB een beslissende uitspraak gevraagd. Eventueel kan de woningzoekende 
een klacht indienen, die beoordeeld wordt door een Klachtencommissie. 

4.5 De woningtoewijzing nader bezien 

4.5.1 InschrijYing 

Om in Breda voor een huurwoning met een huur tot f.750,- per maand in 
aanmerking te komen moet een woningzoekende zich laten inschrijven bij de 
Stichting Woonruimteverdeling Breda (SWB). Voor de verdeling van de woon
ruimte is een urgentiesysteem vastgesteld. Het puntensysteem kent geen 
bovengrens. Op basis van persoonlijke gegevens en de huidige woonsituatie 
wordt het aantal punten vastgesteld. Vervolgens groeit het aantal punten met 
de wachttijd of door veranderingen van de persoonlijke situatie of huidige 
woonsituatie. Bij de inschrijving kan de woningzoekende ook een aantal 
woonwensen uiten: o.a. huurprijs, woonwijk (3 gewenste en/of 3 ongewenste 
wijken), woningtype en woninggrootte. Ook kan men een aantal speciale 
woonwensen opgeven zoals woning met e.v. of hoekwoning. 
Sinds '87 houdt de SWB ook intake-gesprekken waarbij de woonwensen van de 
woningzoekende worden besproken. De achtergrond hiervan is de volgende. 
Enerzijds resulteren de geuitte woonwensen in een vermoedelijke wachttijd 
(populaire woningen hebben vaak lange wachttijden), anderzijds hanteert de 
SWB een aantal passendheidscriteria ('toewijzingsnormen') die aangeven op welk 
type woonruimte men recht heeft en onder welke huurklasse men hoort. In het 
gesprek wordt de woningzoekende geconfronteerd men zijn vermoedelijke 
wachttijd en gewezen op de woningen waar hij/zij recht op heeft. Het gesprek 
(duur ongeveer 10 minuten) kan eventueel resulteren in een bijstelling van de 
woonwensen (in overleg met de woningzoekende). Alle gegevens worden geauto
matiseerd opgeslagen. 

Mevr. Knipscheer wijst erop dat de allochtone woningzoekende geen extra 
drempels ondervinden bij de inschrijving. Informatiefolders zijn in meerdere 
talen voorhanden. Ook zijn er regelmatig voorlichtingsavonden. Het aantal 
van ca. 400 allochtonen is een reële afspiegeling van de vraag. In het 
algemeen weet deze groep de weg naar de Keizerstraat wel te vinden. Met 
name de tweede generatie Turken en Marokkanen weten aan de balie hun 
zegje wel te doen en hun wensen duidelijk te maken. 
In vergelijking met autochtone woningezoekenden signaleert ZIJ dat veel 
allochtonen zich sneller opnieuw inschrijven: 'vandaag ontvangt men de 
sleutel, morgen reeds een nieuwe inschrijving'. 
Jaarlijks vindt er een heronderzoek plaats van de inschrijfgegevens (kosten 
voor de woningzoekende f.JO.- ). Tevens is dit een opschoning van het 
bestand: wie niet reageert wordt uit het woningzoekendenbestand gehaald. De 
SWB ondervindt hierbij geen extra belemmeringen voor buitenlanders, temeer 
daar er weinig 'afvallers' onder deze groep zijn. 

Wijkyoorkeur 

In hoofdstuk 2 gingen we reeds uitgebreid in op de woonwensen van de 
allochtonen in Breda. Hier zullen we ons vooral richten op de wijkvoorkeur. 
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Bezien we de voorkeur voor wijken op stadsdeelniveau dan blijkt dat bijna alle 
stadsdelen genoemd worden. Alleen Zuid, Zuid-Oost en Hoge Vucht zijn minder 
favoriet. 
Op buurtniveau zijn echter duidelijk een aantal populaire wijken te onder
scheiden: Brabantpark, Princehage, Tuinzigt, Heusdenhout, Doornbos-Linie, 
Heuvel Ypelaar en Biesdonk. Een deel van deze voorkeur zal te herleiden zijn 
tot de huurprijs van de aanwezige voorraad en de bekendheid met deze buurten 
waar reeds landgenoten verblijven. 

Het SWB heeft de ervaring dat veel buitenlanders (m.n. Turken en Marokka
nen) bij voorkeur tussen vrienden en familie willen wonen. De wijk Brabant
park is zeer populair. De Haagse Beemden is lange tijd niet populair geweest. 

Opvallend is dat een deel van deze buurten ook als negatieve voorkeur 
genoemd worden (Tuinzigt, Heuvel, Princehage). Bekend is dat een deel van de 
buitenlanders (met name de 2e en 3e generatie) er de voorkeur aan geeft niet 
bij landgenoten te wonen. Daarenboven worden ook een aantal andere impopu
laire wijken genoemd: Geeren-Noord (scoort zeer negatief), Wisselaar, Westein
de, Kesteren. 
Een deel van de bij buitenlanders impopulaire wijken scoren ook bij de Neder
landse ingeschreven laag. 

Of de wijkvoor- of afkeur ook daadwerkelijk wordt gehonoreerd hangt af van 
de voordrachtsprocedure. We komen hier later op terug. 
Vergelijken we de belangrijkste concentratiegebieden in de na-oorlogse 
voorraad met de buurtvoorkeur zoals die in 1989 door de niet-nederlandse 
woningzoekenden is opgegeven (populaire/ niet populaire buurten). dan ontstaat 
het volgende beeld: 

Tabel 4.5: Positieve en negatieve wijkvoorkeur onder niet-Nedertanders per 31-
12-'88. 

positieve negatieve 
voorkeur voorkeur 

abs. als -,; abs. als X 
totaal totaal 

Geeren·Noord 184 29% 
Heuvel 87 8% 75 12% 
Tuinzicht 89 8% 98 15% 
Doornbos· linie 88 8% 
Brabantpark 139 12% 
Princehage 91 8% 45 7% 
Wisselaar 29 5% 
Westeinde 29 5% 
Kesteren 24 4% 
Heusdenhout 89 8% 
Ypelaar 65 6% 
Biesdonk 58 5% 

Bron: Gegevens Stichting Woonruimteverdeling (bewerkt). 
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type 1: negatieve voorkeur/grote concentratie 
Geeren-Noord het grootste concentratie gebied (in %) heeft de hoogste 
negatieve voorkeur bij woningzoekende niet-Nederlanders. 

type 2: positieve voorkeur/grote concentratie 
Brabantpark, Doornbos-Linie en Wisselaar genieten een grote populari
teit bij niet-Nederlanders. 

type 3: gemengde voorkeur/ hoge concentratie 
De gebieden Heuvel en Tuinzicht worden op zeer uiteenlopende wijze 
gewaardeerd. Een deel van de woningzoekenden heeft een positieve 
voorkeur. een deel echter zeker niet. 
In mindere mate geldt dit ook voor Princehage. Hier woont echter 
slechts een klein percentage niet-Nederlanders. 

type 4: positieve voorkeur/lage concentratie 
Heusdenhout Ypelaar, Biesdonk. Gebieden met een relatief grote 
populariteit, maar slechts weinig buitenlanders. 

type 5: negatieve voorkeur/lage concentratie 
Wisselaar, Westeind en Kesteren. 
Gebieden met een lage populariteit en een lage concentratie buitenlan
ders. 

4.5.2 Voordracht en weigering 

De gemiddelde wachtijd lopen tot '85 iets terug, nadien is een geringe stijging 
waarneembaar. De langste wachttijden doen zich voor bij de categorie "bejaar
den" en de groep huishoudens met 4 kinderen (zie tabel B 4.1 ). 
Helaas ontbreken gegevens voor allochtonen. 

Bij de voordracht moet een onderscheid gemaakt worden tussen schaarse en 
niet-schaarse woningen. 
Wanneer een bepaalde schaarse woning vrijkomt, kan via de computer een lijst 
opgevraagd worden van potentiële kandidaten (zoeklijsten). Er wordt voorge
dragen op basis van urgentie, woonwens, huurklasse en type woning. Dit 
betekent dat van deze lijst de twee woningzoekenden met de hoogste urgentie 
worden voorgedragen voor de gewenste woning. 
In principe is een voordracht bindend. Slechts wanneer een verhuurder zeer 
goede argumenten heeft kan hij afwijken van de volgorde en aan de tweede 
kandidaat toewijzen. De aanwezigheid van alle corporaties in de VK werkt als 
een soort onderlinge controle hierbij. 
Dit neemt niet weg dat er een zekere ruimte is voor inplaatsing als aanvulling 
op de geautomatiseerde toewijzing. We komen hier in hoofdstuk 5 op terug. 

De weigeringsgraad bij woningzoekenden is volgens de SWB landelijk gezien 
niet hoog: 2 kandidaten voor een woning. De corporaties klagen terecht over 
weigeringen, daar het tijd en geld kost. Een extreem voorbeeld: een woning in 
Haagse Beemd wordt 8 maal geweigerd. Wanneer een kandidaat veel weigert, 
wordt de zaak nog eens opnieuw bezien en wordt de weigerachtige kandidaat 
door de SWB benaderd. 

Weigeringen met als reden 'te duur', 'te klein/groot' e.d. komen regelmatig 
voor. Bij het argument 'buurt' speelt voor de weigeraar de aanwezigheid van 
allochtonen vaak een rol. aldus St. Laurentius. 
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We wezen er in hoofdstuk 2 reeds op dat in het SWB bestand van ca 8.000 
woningzoekenden een groot percentage z.g. wensverhuizers zitten. Slechts een 
deel van de geregistreerde woningzoekenden is "echt" woningzoekend. Deze vele 
wensverhuizers willen vaak na een aantal jaren wel eens iets anders. Ze zijn 
kritisch en het aantal weigeringen is dan ook stijgend. Met name woningen 
aangeboden in een aantal impopulaire wijken zoals het Heuvelkwartier, Geeren 
Noord, delen van Haagse Beemden (Ham-Kesteren) en Tuinzicht/Spoorbuurt 
worden veel geweigerd. Het aantal aanbiedingen dat nodig is neemt langzaam 
toe (ca. 2 per woning). 
De toename van wensverhuizers onder de woningzoekenden is ook merkbaar 
door de toename van het aantal weigeringen bij allochtonen. Meer dan bij de 
autochtonen is er bij de allochtonen echter sprake van woonomstandigheden die 
tot (her)inschrijving nopen. Er is vaker sprake van "kamernood" doordat de 
allochtone gezinnen vaak groter zijn en hierdoor een groot aantal van de 400 
ingeschreven om die redenen weer willen verhuizen. 

4.5.3 Toegewezen woningen 

Algemeen 

De meeste toewijzingen vinden plaats in de sociale sector: zo'n 2.000-2.500 
woningen per jaar. Het aantal toegewezen particuliere woningen bedraagt in '86 
en '87 zo'n 600 (zie B 4.2). 
Uit tabel B 4.3 blijkt dat het aandeel eengezinswoningen hierbij stijgt, het 
aantal toe te wijzen 2-kamerwoningen daalt snel. 
Tabel B 4.4 toont dat onder de toegewezen woningen het aantal zeer goedkope 
woningen (< 150,-/maand) afneemt; de klasse van 241-340 laat een lichte 
stijging zien. De hoofdmoot bevindt zich echter in de klasse van 340 tot 500 
gulden. De toename van duurdere woningen boven de f500,/maand is vooral een 
gevolg van het feit dat vanaf '87 ook de woningen in de particuliere sector 
zijn opgenomen. 

Allochtonen 

Vergelijken we de toewiJZing van de sociale en particuliere verhuurders voor 
dezelfde jaren dan krijgen we het volgende beeld: 

Tabel 4.6: Toewijzing aan allochtonen door sociale en particuliere verhuurders 
in '85, '87 en '88 

eengezins meergezins totaal 
85 87 88 85 87 88 85 87 88 

soc. verhuurder 
x 14 14 16 6 9 8 8 10 10 
abs. 72 100 73 76 152 118 148 252 191 
part.verhuurder 
% 3 5 3 2 3 2 2 3 2 
abs. 2 5 2 4 16 11 6 21 13 

Bron: Verre Burgers Onderdak, 1986/ Verre Burgers Onderdak, 
tweede tussenrapportage 1989. 
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Weliswaar is er sprake van een geringe stijging, de bijdrage aan de huisvesting 
van allochtonen blijft weinig substantieel. 
Zoals reeds vermeld worden kandidaten bij 50% van de particuliere huurwonin
gen onder de IHS-grens woningzoekenden voorgedragen door de SWB. In het 
aandeel dat de SWB voordraagt, worden (waar mogelijk) ook allochtone 
kandidaten geselecteerd: selectie dus op basis van urgentie. 

De indruk bestaat dat de particuliere verhuurders een selectiever beleid ten 
aanzien van buitenlanders voeren. Men voert een ontmoedigingsbeleid. 

Zo worden de passendheidsnorm 'inkomen/huurprijs' vrij strak gehanteerd. De 
particuliere verhuurders bezitten nu eenmaal vrij dure woningen. Veel 
particuliere verhuurders wijzen toe zonder dat er aanspraak gemaakt kan 
worden op individuele huursubidie. Omdat de meeste buitenlanders een lagere 
huurprijs wensen komen zij zodoende minder vaak in aanmerking voor zo'n 
woning in de particuliere sector. Vaak worden bovendien borgsommen 
verlangt of andere drempels opgeworpen (gebruiksvoorschriften). Ook worden 
vaak woningen aangeboden in wijken waar buitenlanders niet willen wonen 
(bijvoorbeeld de wijk 'Ypelaar'). Tenslotte vermoedt de SWB dat de particu
liere verhuurders minder extra aandacht besteden aan c.q. weinig geduld 
hebben met buitenlandse woningzoekenden. 

Bovendien worden in de profit huursector veel, vaak goedkopere huurwoningen 
aan de huidige bewoners verkocht of leeg op de koopmarkt gebracht. 

Tabel 4.7: Toegewezen woningen aan etnische minderheden in '85, '87 en '88 
(als o/o van totaal) 

eengezins roeergezins totaal 

85 87 88 85 87 88 85 87 88 

Alg. \IIIV 12 12 13 4 11 7 6 8 8 
St. Joseph 21 18 9 4 7 5 9 9 7 
St. Laur. 8 10 10 5 5 6 7 7 9 
VHV 19 25 24 8 13 12 11 15 14 
Totaal % 14 14 16 6 9 8 8 10 10 
Totaal abs. 72 100 73 76 152 118 148 252 191 

Bron: Verre Burgers onder Dak, 3 jaar later, 1986 I 
Verre Burgers onderdak, tweede tussen evaluatie, 1989. 

Uit tabel 4.7 blijkt dat er gestreefd wordt naar het inlopen van een achter
stand.(?) 
Ten opzichte van '85 is er sprake van een toename: 252 tegenover 148 in '85. 
In relatieve zin is de stijging 2%. 
Met name de toewijzing van meergezinswoningen laat een aanzienlijke stijging 
zien: van 76 naar 152, in procenten van 6 naar 9. 
De toename van toegewezen eengezinswoningen is minder drastisch; percentueel 
is er zelfs geen toename. 
Het percentage van 14% ligt echter nog aanzienlijk boven de percentages 
ingeschrevenen. We dienen hierbij bovendien te bedenken dat de doorstroming 
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in eengezinswoningen kleiner en dienovereenkomstig de toewijzingsmogelijkhe
den minder zijn. 

In het rapport "Verre burgers onder dak, 3 jaar later" wordt gesteld: "Het is 
echter niet mogelijk om te beoordelen of er niet meer of minder huishoudens 
uit etnische minderheden een woning toegewezen hadden moeten krijgen. Ook 
is het door het ontbreken van gegevens per buurt niet mogelijk om het totaal 
aantal toegewezen woningen per buurt af te zetten tegen de aan etnische 
minderheden toegewezen buurten. Kortom, de vraag of de grootst mogelijke 
verbetering bereikt is, blijft onbeantwoord." 

4.6 Samenvatting 

In dit hoofdstuk werd ingegaan op een aantal oorzaken op lokaal niveau voor 
de veranderingen in de huisvestingssituatie. Met name de processen op de 
woningmarkt en het gevoerde woonruimteverdelingsbeleid stonden hierbij 
centraal. 
Vanaf 1982 is in Breda sprake van een privaatrechelijke regulering van de 
woonruimteverdeling: door de 3 woningbouwverenigingen in Breda en het 
toenmalige gemeentelijk woningbedrijf werd de Stichting Woonruimteverdeling 
Breda (SWB) in het leven geroepen. 
Per 1 juli 1985 is bovendien de Woonruimtewet 1947 in Breda weer van kracht. 
Onder de reikwijdte van de wet vallen alle non-profit huurwoningen tot aan de 
IHS-grens (ca. 6000 woningen). Bij 50% van de particuliere huurwoningen onder 
de IHS-grens worden eveneens woningzoekenden voorgedragen door de SWB. In 
dit profit deel, worden (waar mogelijk) ook allochtone kandidaten geselecteerd: 
selectie dus op basis van urgentie. De koopwoningen blijven buiten het bereik 
van de wet. 

Uit de cijfers blijkt dat responsiviteit van de Bredase non-profit beheerders 
ten aanzien van groepen etnische minderheden de laatste jaren beter is 
geworden. Naast het toenmalige gemeentelijk woningbedrijf zijn ook de andere 
corporaties zich gaan inzetten voor de huisvesting van allochtonen, zij het in 
verschillende mate. 
Het percentage toewijzingen ligt boven het percentage ingeschrevene allochto
nen. In dit opzicht is er sprake van het inlopen van een achterstand. 
De bijdrage van de profit verhuurders is echter slechts zeer gering. Weliswaar 
is er sprake van een geringe stijging, de bijdrage aan de huisvesting van 
allochtonen blijft weinig substantieel. De indruk bestaat dat de particuliere 
verhuurders een selectiever beleid ten aanzien van buitenlanders voeren. Men 
voert een ontmoedigingsbeleid. 

De door ons onderzochte etnische groepen zijn dan ook vooral in het non
profit deel van de huursector gehuisvest. Dit geldt met name voor de Turkse 
hoofdbewoners, in mindere mate voor de Marokkanen, Surinamers en Antillia
nen. 
Met name bij de eengezinswoningen is er sprake van een duidelijke toename 
van het aantal en het aandeel woningen bewoond door etnische minderheden. 
De toename van het aantal allochtonen in eengezinswoningen komt voor 
rekening van de Haagse Beemden. Maar ook wanneer deze buiten beschouwing 
gelaten wordt, is dit beeld zichtbaar. 
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De toename in de meergezinswoningen is duidelijk minder. Wel laat de toewij
zing van meergezinswoningen een aanzienlijke stijging zien: in procenten van 6 
naar 9. 
Het "profijt van de stadsvernieuwing" is voor allochtonen gering geweest. De 
aanpak van de stadsvernieuwing was niet altijd gericht op de zittende bewo
ners. Na sloop van veelal particuliere woningen bleven terreinen vaak tijdelijk 
braak liggen. Het vernieuwingsproces viel bovendien vaak samen met gezinsher
eniging waardoor verhuizing gestimuleerd werd. Bovendien werd vaak een 
woningtype gerealiseerd dat bij allochtonen weinig voorkeur heeft: 
- qua type: HA T -eenheden en senioren woningen. 
- qua huurprijs: de hogere huurprijs na vernieuwing is een barrière. 

De grote responsiviteit van non-profit beheerders heeft tot gevolg dat alle 
belangrijke groei- en/of concentratiegebieden non-profit woonwijken zijn. Om
gekeerd blijkt echter, dat niet in alle gebieden met een hoog 
percentage non-profitwoningen een relatief groot aandeel allochtonen voorkomt 
(bijv. Biesdonk, Heusdenhout, e.d.). 
Dit proces wordt versterkt door de wijkvoorkeur. Een aantal wijken zijn 
populair: Brabantpark, Princehage, Tuinzigt, Heusdenhout, Doornboslinie, 
Heuvel, Ypelaar en Biesdonk. Niet alle wijken die favoriet zijn, zijn echter 
wijken met een groei van allochtonen en omgekeer doen zich concentraties 
voor in wijken met een uitgesproken negatieve voorkeur. 
De mate waarin een wens gehonoreerd wordt met een toewijzing is mede 
afhankelijk van de voordrachtsprocedure. Bij de voordracht moet een onder
scheid gemaakt worden tussen schaarse en niet-schaarse woningen. We komen 
hier in het volgende hoofdstuk op terug. 
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Noten bij hoofdstuk 4. 

(1) De Woningbouwvereniging Volkshuisvesting Breda beheert 
per 1·1·88 zo'n 8.485 woningen, waarvan: 

eengezinswoningen 
etagewoningen 
HAT·eenheden 

4.159 
3.888 
438 

(incl. ca. 250 bejaardenwoningen) 

Op grond van de Informatie van SWB over het non-profit bestand is het 
volgende globale beeld te krijgen van de verdeling over bouwperioden: 

-45 
46-60 
61-75 
75-

eengezins etage HAT Totaal 
695 

2630 
725 

80 
4130 

40 735 
1925 
1460 

300 
3725 

440 
440 

4555 
2185 

720 
8195 

Eengezinswoningen zijn vooral gebouwd in de periode 46-60 (vooral jaren 50). 
Etagewoningen eveneens in de jaren 45·60, maar ook in de 60er 
en 70er jaren (grootschalige hoogbouwcornplexen). 
HAl-complexen zijn vooral na '75, met name begin jaren '80 gebouwd. 
Het bezit van de WBV Volkshuisvesting Breda concentreert zich 
vooral in de volgende buurten: 

% meest voorkomende type 
Heuvel 22% eengezins/etagew. begin jaren •5o 
Brabantpark 14% eengezins/etagew. eind jaren •50/begin 160 
Geeren-Noord 9% hoogbouw eind jaren 160 
Tuinzigt 8% eengezins/etagew. periode 130· 150 
Geeren Zuid 6% hoogbouw eind '60 
Doornbos Linie 6% eengezins/etagew.jaren '60 
Biesdonk 5% hoogbouw jaren '70 
De rest (30%) is gespreid over 16 buurten. 

<2> Het woningbezit in Breda van St. Laurentius is als volgt opgebouwd: 
(jaarverslag 1987, beleidsnota 1987) 

typen totaal -45 46-60 61-75 76·87 
eengezinswoningen 2285 30 207 1179 869 
bejaardenwoningen 216 0 64 0 152 
meergezinswoningen 1947 0 247 1107 593 
totaal 4448 30 418 2286 1614 

De differentiatie is als volgt: (Beleidsnota 1987) 
eengezins 2285 
galerij 621 
port i eketage 1000 
maisonnetes 56 
duplex 19 
bejaarden 216 
HAT 58 
gest.laagbouw 128 
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appartementen 65 

Het bezit van St. Laurentius is als volgt over de buurten verdeeld: (1987) 
Heusdenhout 886 20,7% 
Wisselaar 730 17,0% 
Ijpelaar 579 13,5% 
Kesteren 410 9,6% 
Princenhage 409 9,6% 
Heuvel Kwartier 299 7,0% 
Kievitsloop 248 5,8% 
Muizeroerg 239 5,6% 
Spoorbuurt 200 4,7% 
Brabantpark 154 3,6% 
Gineken 101 2,3% 
overigen 29 0,6% 

(3) De vereniging St. Joseph is in 1915 opgericht en in 1916 toegelaten. 
De korporatie heeft enige tijd een 11C·status" gehad. Maar na een vrij 
onrustige periode met veel personeelswisselingen en organisatiewijzigingen 
zit de vereniging weer in rustiger vaarwater en is de financiéle basis weer 
"gezond". 
Per 31·12· 188 bedroeg het aantal in exploitatie zijnde woningen 3314. 
De wens om bij de privatisering van het Gemeentelijlee Woningbedrijf 
woningen over te nemen is niet gehonoreerd. 
Oktober 1989 wordt de 3500ste woning in exploitatie genomen. 
Het bestand is anno 1988 als volgt opgebouwd: 
vooroorlogs: 254 7,5% 
na·oorlogs: 3060 92,5% 

totaal 

45·60 358 11% 
61·70 
71·80 
81·88 

936 
653 
1113 
3314 

28% 
20% 
33,5% 
100% 

Ruim de helft van het bezit is gebouwd na 1970.Het aantal eengezins· 
woningen is ca. 1790 (ca 54%); 13% hiervan is vooroorlogs (235); 
de meeste eengezinswoningen zijn gebouwd na 1960. (ruim 80%). 
Het bezit van de woningbouwvereniging St. 
geconcentreerd in de volgende buurten: 
Gageldonk 627 
Biesdonk 572 
Fellenoord (Gerardus Majella) 393 
Tuinzigt 324 
Geeren-Zuid 268 
Schormolen (leuvenaarstr.) 215 
Haagweg 205 
IJpelaar 188 

Enkele cijfers voor 1988: (Jaarverslag) 
* mutatiegraad hele bestand: ca. 11% 
* aanbiedingsgemiddelde: 2,0 
* weigeringspercentage hele bestand: 50% 

Joseph is vooral 

19% 
16% 
12% 
10% 
8% 
6% 
6% 
6% 
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In 1988 deden ca. 1500 bewoners een beroep op de IHS. 

(4) De Algemene Woningbouwvereniging Breda is opgericht op 9 maart 1920. 
Bewoners kunnen op vrijwillige basis lid worden van de vereniging. Momenteel 
zijn er 2903 leden (inclusief 7 l id·bestuur, niet zijnde bewoner). 32 leden 
(waaronder 2 allochtonen) vormen de ledenraad. 
Daarnaast wordt gestreefd naar een bewonerscomnissie per ca..,lex. Hierin 
kumen ook niet leden deelnemen. 
Per 31·12·1988 waren 2995 woningen in het bezit: 
Eengezins 1160 
Flat/etage 1064 
HAT/1·kamer 350 
Bejaarden 403 
Aangepast 18 
Totaal 2995 

De verdeling van de woningen naar bouwperiode 
jaar eengezins meergez. HAT/1 k. 

·45 58 0 0 
46·60 138 54 0 
61 · 75 353* 444 125 
na75 611 536 226 
Totaal 1160 1034 350 

39,4% 35,1% 11,8X 
*bron: jaarverslag 1988 

is als volgt: 
bejaard. 

0 
27 
127 
249 
403 
13,7% 

totaal 
abs. % 

58 2,0~ 

219 7,5~ 

1049 35,7% 
1621 54,8~ 

2947 100 x 
100% 

Het leeuwedeel van het bezit is na-oorlogs (90,5%). Bijna 40% is eengezins. 
Naast flats en etagewoningen beheert De Algemene IIBV ook nog een substan· 
tieel aantal woningen (25,5~) t.b.v. specifieke doelgroepen (jongeren, ouderen). 
Centraal wonen en groepswonen met gedeeltel i jk administratief zelfbeheer. 
Momenteel worden bovendien een aantal MGE·woningen gerealiseerd. 

Het bezit bevindt zich vooral in de volgende buurten: 
Doornboslinie 614 
Geeren-Zuid 512 
Kesteren 472 
Binnenstad 404 
Gageldonk/Kievitsl. 400 
Princehage 263 
Haagpoort/Westeinde 243 

Enkele andere gegevens: 
• de huurderving wegens leegstand en oninbaarheld in 1988 0,25~ van 
de huuropbrengsten (normatieve huurderving Rijk: 2X); 
• totaal aantal mutaties 322 (10,8% van bezit); 
• aanbiedingsgemiddelde: 1,79 (579 aanbiedingen; 257 weigeringen). 
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(5)Aan de mogelijkheid tot inschrijving waren geen beperkingen verbonden. Na 
ontvangst van de inschrijfformulieren stelde het CRB de volgende punten vast: 

de mate van urgentie; 
Een ingeschrevene wordt ingedeeld in een van de volgende acht groepen: 
vonnis; medisch; krotopruiming; doorstroming; vestiging; aanstaand echtpaar; 
voorkeurskandidaten; overigen. Binnen elke groep krijgt een ingeschrevene de 
kwalificatie: niet urgent, urgent of zeer urgent. 

- de ruimte die nodig is om aan de aanvraag te voldoen; 
Er wordt een indeling gemaakt in woningtypen om aan te geven welke 
minimale ruimte nodig is om in de behoefte van de woningzoekende te 
voorzien. Het gaat niet om de woonwensen maar om het type woningen dat 
nodig is ter oplossing van de woningnood. 

T.a.v. de voordrachten van de CBR gold het volgende: 
alle gemeentewoningen werden door het gemeentelijk woningbedrijf verhuurd 
aan woningzoekenden die door het CRB waren voorgedragen. Voor 50% van het 
vrijkomende woningbezit van de drie corporaties werden de gegadigden 
eveneens door het CRB voorgedragen. Voor de overige 50% bepalen de corpora· 
ties zelf de kandidaat-huurders. 

(6)0oelstell ing van de stichting is een doelmatige en rechtvaardige verdeling 
van schaarse woonruimte onder alle daarvoor in aanmerking komende woning· 
zoekenden in Breda. 
Om dit te bereiken: 
• hoeven woningzoekenden zich slechts op een plaats te laten inschrijven. 
• vindt de verdeling van de beschikbare woonruimte en de vaststelling van de 

urgentie van woningzoekenden volgens een systeem plaats; 
• en gelden ten aanzien van de toewijzing van woonruimte dezelfde normen. 
Oe SWS streefde er naar om scheefgegroeide woningverdeling te verbeteren. In 
de nota volkshuisvesting uit '85 wordt deze scheefgroei als volgt omschreven: 

te veel mensen met een laag inkomen zijn min of meer verplicht om 
woningen te huren die eigenlijk te duur voor ze zijn. 
er zijn huishoudens die te klein wonen doordat ze geen betaalbare woon· 
ruimte van voldoende grootte konden vinden. 
er zijn ook mensen die te ruim wonenen/of een huur betalen die eigenlijk 
te laag is in verhouding tot hun inkomen. 

Daarnaast wordt ook getracht om een evenwichtige bevolkingsopbouw in de 
verschillende wijken te bewerkstelligen via het toewijzingsbeleid. 

(7} Ook voor 1986 is bekend welke woningen aan buitenlanders zijn toegewe· 
zen; 8% van de vrijgekomen woningen worden aan buitenlandse woningzoekende 
toegewezen. In de eengezinswoningen ligt dit percentage op 14%; bij de 
meergezinswoningen is dit 6%. 
Voor dat jaar waren 5% van alle woningzoekenden uit het buitenland afkomstig. 
In l987 waren 6,6% van de woningzoekenden afkomstig uit de groep etnische 
minderheden. 
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5 VERHUURBAARHEIDSPROBLEMEN EN WONINGBEHEER 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen we ons bepalen tot het complexniveau. Helaas is de 
informatie op complexniveau gefragmenteerd en partieel aanwezig. De vraag "in 
welke mate allochtonen in moèilijke verhuurbare complexen gehuisvest zijn" 
(vraag lb), is dan ook maar gedeeltelijk te beantwoorden. 
Na een overzicht van de z.g. niet-schaarse complexen (par. 5.2), komen de 
achtergronden hiervan aan de orde. Vervolgens zullen we ingaan op het al dan 
niet aanwezig zijn van allochtonen in deze complexen en de mate van 
concentratie op complexniveau (par. 5.3). 
In par. 5.4 bezien we de rol van het woningbeheer, waarmee we een antwoord 
trachten te geven op de vraag "welke implicaties beheerstrategieën in moeilijke 
verhuurbare complexen hebben voor de huisvestingssituatie van allochtonen". 
Hierbij wordt met name ingegaan op het inplaatsingsbeleid, als onderdeel van 
sociaal beheer, en de discussie daarover tussen gemeente en corporaties (5.4.2). 
Vervolgens wordt aan de hand van drie cases de implicaties van de aanpak voor 
allochtonen geanalyseerd (5.4.3). Tot slot komt een doelgerichte inplaatsing in 
z.g. "geschikte complexen" aan de orde. In par 5.5 tenslotte, worden de 
belangrijkste bevindingen van dit hoofdstuk samengevat. 

5.2 Verhuurbaarheidsproblemen 

5.2.1 "Niet-schaarse wooncomplexen" 

In hoofdstuk 1 wezen we er reeds op dat verhuurbaarheidsproblemen samen
hangen met processen op de woningmarkt. De verschuiving van een kwanti
tatieve naar een kwalitatieve vraag leidt ook in Breda tot het ontstaan van 
minder courante, 'niet-schaarse' woningcomplexen. 
Dit heeft ertoe geleid, dat men midden jaren 80 bij deze minder courante 
woningen is gaan werken met z.g. bufferlijsten. Bij toewijzing wordt een aantal 
kandidaten tegelijk voorgedragen zodat de corporatie bij weigering van de 
eerste kandidaat onmiddellijk over een volgende kan beschikken. 
Bij ons onderzoek naar moeilijk verhuurbare complexen hebben we de lijst van 
'niet-schaarse' woningcomplexen uit 1987, als uitgangspunt genomen (zie tabel 
5.1). Deze lijst was aan het begin van dit onderzoek (in 1989) nog actueel. De 
complexen die in 1990 in het kader van een inplaatsingsexperiment zijn 
toegevoegd (zie par. 5.4.2), zijn niet in het onderzoek betrokken. 

De lijst met 'niet-schaarse complexen' bevat de volgende informatie: 
- de wijk en straat waarin het complex gelegen is; 
- het aantal woningen in het complex; 
- de huurprijs eventueel met service kosten; 
- het aantal leegmeldingen; 
- het aantal weigeringen; 
- de mutatiegraad; 
- het gemiddeld aantal weigeringen; 
- de wachtijd I het aantal urgentiepunten. 
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S.2.2 Kenmerken en achtergronden 

Het gaat bij deze 'niet-schaarse' woningen met name om de volgende 4 typen: 
1. HA T -eenheden 
2. Eengezinswoningen 
3. Etage woningen zonder lift 
4. Hoogbouwwoningen 

Tabel 5.1: Kenmerken van complexen met verhuurbaarheidsproblemen ( 1987) 

Type corrplex 

Eengezins 

Princehage 
Gageldonk 
Kesteren 
Heuvel 

HAT·eenheden 

Schrosmolen 
Schorsmolen 
Gerard. Marj. 
Valkenberg 
Gageldonk 
Centrun 
Centrun 
Chasse 
Heusdenhout 

Etagewon. z.l. 

Heuvel 
Brabantpark 
Princehage 
Fellenoord 
Gageldonk 
Liniekwart. 
Brabantpark 

Hoogbouw 

Tuinzicht 
Geeren·Zuid 
Geeren·Zuid 
Geeren·Noord 
Wisselaar 
Biesdonk 
Heusdenhout 

beheerder 

St. Joseph 
St. Joseph 
Volksh Breda 
Laurentius 

St. Joseph 
St. Joseph 
St. Joseph 
St. Joseph 
St. Joseph 
Volks . Breda 
Volks. Breda 
Volks. Breda 
Laurentius 

St. Laurent. 
St. Laurent. 
St. Lau rent. 
St. Joseph 
St. Joseph 
St. Joseph 
Volksh. Breda 

St. Joseph 
Algemene 
Volksh. Breda 
Volksh. Breda 
Volksh. Breda 
Volksh. Breda 
Laurentius 

prijs 

585/660 
505 
515 
300 

265 
250 
285/315 
290 
div 
452/490 
226/190 
250/325 
400 

200 
240 
400 
400/470 
480/570 
200 
300 

500 
594 
624 
485/425 
378 
433 
523 
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rrutatie· 

4,16 
7,9 
24,2 
6,25 

15,6% 
44,1% 
39,9% 
46% 
48% 
39% 
37% 
33,3% 
6,7% 

24% 
22,2 
6,6 
19 
4,3 
9 
13,1 

12,9 
17,8 
19,2 
23,1 
13,1 
10,2 
7,7 

weigeringsgraad 

4 

1,6 
2,2 
2,3 

1,8 
2,1 
1, 7 
1,7 
2,2 
2,2 
6 
3,4 
3,1 

3,1 
2,25 
1 
1,8 
3 

2,1 

2,4 
3,1 
2,3 
2,2 
2,9 
2,8 
2,1 



Bezien we de mutatie- en weigeringsgraad in deze complexen dan blijkt het 
volgende (zie tabel 5.1): 

- complexen met een matige mutatiegraad en matige weigeringsgraad treffen we 
bij alle vier de typen aan; 

- een hoge mutatiegraad (>25%) komt alleen voor bij de HAT -eenheden, bij een 
aantal hiervan in combinatie met een hoge weigeringsgraad; 

- een hoge weigeringsgraad komt ook voor bij een drietal complexen met 
etagewoningen en een complex eengezinswoningen, deels in combinatie met 
een lage mutatiegraad. Wellicht is de beeldvorming bij de zittende bewoners 
een andere dan bij aspirant-bewoners; 

- en hoge weigeringsgraad komt in alle huurprijscategorieën voor. Drie of meer 
weigeringen komen voor bij goedkopere complexen (met name HA T -eenheden) 
en duurdere (een- en meergezins)woningen. 

We zullen de 'niet-schaarse'woningen per type nader bezien: 

1. Eengezinswoningen 
De incourante eengezinswoningen kunnen in twee typen onderscheiden worden: 
- Woningen in het duurdere huursegment met een ongunstige prijs/kwaliteit 

verhouding.1 

- Woningen met een lage bouw/woontechnische kwaliteit.2 

2. HA T -eenheden 
De minder courante HA T -eenheden met een zit/slaapkamer of een afzonderlijke 
slaapkamer zijn in twee typen te onderscheiden:3 

- Centraal gelegen eenheden. De moeilijke verhuurbaarheid van dit soort 
woningen wordt verklaard uit de ongunstige prijs-kwaliteit verhouding (klein 
en duur). Zelfs een centrale, binnenstedelijke locatie kan dit niet compen
seren. 

- Perifeer gelegen eenheden. Deze kunnen op zo'n locatie met hun prijs/kwali
teit niet voldoende concurreren met woningen die een gunstigere prijs/ 
kwaliteit kennen. 

3. Etagewoningen zonder lift 
- Woningen met een lage bouw- en, met name, woontechnische kwaliteit. Het 

betreft hier niet gerenoveerde woningen uit de jaren '50.4 

- Woningen met een hoge huur in verhouding tot de kwaliteit. Het gaat om 
veelal woningen met 2- of 3-kamers en een hoge huur. 5 

4. Hoogbouw 
Het betreft hier vaak grotere woningen (4- en 5-kamers) in grootschalige 
hoogbouwcomplexen (type galerijflats) uit de jaren '60 en '70 die als gevolg 
van een slechte kwaliteit/prijsverhouding ( vaak incl. stook/servicekosten) 
moeilijk verhuurbaar zijn. Vaak wordt de verhuurbaarheid nog verder 
verslechterd door de negatieve beeldvorming van de buurt waarin deze 
complexen zijn gesitueerd.6 

Kortom, door een specifieke combinatie van de factoren als woningtype, 
woonvorm, kenmerken van de omgeving en beeldvorming zijn tegen de 
achtergrond van een verruimende woningmarkt, in een aantal complexen 
verhuurbaarheidsproblemen onstaan. In een aantal gevallen cumuleren de 
problemen dermate dat er van probleemcomplexen gesproken kan worden. 
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5.2.3 Leegstand 

Een aantal van deze complexen worden ook gekenmerkt door min of meer 
ernstige vormen van leegstand. 7 

Onderstaande tabel geeft een beeld van de ontwikkeling in de jaren '80. 

Tabel 5.2: Leegstaande woningen naar aard en tijdsduur (in maanden) in Breda.• 

reeds bewoond gew. nog nooit bewoond tot voor 
bewoning 

<4 m.>4 m. tot. <4 m >4m. tot geschikt 

1·9·82 528 426 954 136 155 291 1245 
1·9·83 309 252 561 33 68 101 662 
1·9·84 557 328 885 148 87 235 1120 
1·9·85 387 304 691 54 26 80 n1 
1·9·86 510 469 979 21 31 52 1031 
1·9·87 576 458 1034 34 18 52 1086 
1·9· 88 648 600 1248 42 32 74 1322 

* Achinistratief niet·bewoonde woningen. Gegevens zijn ontleend aan 
woningregister. 

Bron: Sociografische Dienst 1988. 

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar eerder bewoonde woningen en 
leegstand van nieuwbouwwoningen. De norm voor de eerder bewoonde woningen 
is voor steden als Breda 2,16%, voor aanvangsleegstand ca. 15%. 
De grote langdurige leegstand begin jaren '80 is vooral een gevolg van het 
"instorten" van de koopmarkt, waardoor nieuwe koopwoningen langdurig leeg 
stonden. 
De leegstand bestaat voor meer dan de helft (ca. 58,7%) uit meergezinswoningen 
(totale voorraad 36,6%) en is in de meergezinswoningen relatief 2,5 keer zo 
groot als in eengezinswoningen. Wel staan deze meergezinswoningen iets korter 
leeg. 

Op basis van omvang en duur maakt de sociografische dienst de volgende vier
deling: 

Duur/omvang 
lang/zeer grote omvang: 
kort/grote omvang: 
lang/ gering: 
kort/zeer gering: 

Type woning 
beneden- en bovenwoningen 
flatwoningen 
vrijstaande 2 onder 1 kap 
rijwoningen 

Binnen de huursector is er sprake van een grote diversiteit wat betreft de 
omvang en de duur van de leegstand. Bij een gemiddelde duur van 8 maanden 
ontstaat het volgende beeld: 
- Een gemiddelde leegstandsduur bij woningen van particuliere verhuurders van 

10 maanden. Woningen van de gemeente, St. Joseph en St. Laurentius staan 4 
tot 8 maanden leeg. 
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- Woningen van de Algeme Woningbouwvereniging en 2 institutionele beleggers 
staan gemiddeld 4 maanden leeg. 

Leegstand doet zich vooral voor bij HA T -woningen (11 %). Eén- en tweekamer 
woningen, waarvan een deel uit HA T -eenheden bestaat, staan relatief 3 en 2 
keer zoveel leeg. De gemiddelde leegstand is het grootst bij 2-kamerwoningen en 
het kleinst bij 4-kamerwoningen. 
Naar buurten bezien is in de Bredase binnenstad (m.u.v. Fellenoord) de leegstand 
relatief groot (City, Valkenberg en Station). Ook springen Geeren-Noord (5,9 %), 
Heuvel (3,565) en de langdurige leegstand in Breda Zuid (Boeimeer en Ruiters
bos) eruit. 

5.3 Aandeel allochtonen op wijk- en complexniveau 

In deze paragraaf zullen we enig inzicht geven in de mate van samenhang 
tussen het voorkomen van moeilijk verhuurbare complexen en de huisvesting van 
allochtonen op wijk- en complexniveau. Tevens troffen we een aantal 
complexen aan met veel allochtonen die niet op de lijst van niet-schaarse 
complexen uit 1987 voorkomen. 
Het betreft o.a. de volgende drie complexen: 
- een complex eengezinswoningen van St Joseph met 205 woningen gebouwd in 

1922 met 9,5% allochtonen. 8 

- een complex van Volkshuisvesting in de "Koffiebuurt" met 13,6% allochtonen. 9 

- een complex met zowel een- als meergezinswoningen in de wijk Princehage 
(Gielis Beijstraat) gekenmerkt door een hoog percentage allochtonen (29,5% 
niet-Nederlanders, overwegend Mediterranen (23,9%)) en een aanzienlijke 
doorstroming (ca. 22%). 

Deze drie complexen maken echter wel deel uit van de 32 complexen die in 1990 
aan de lijst met 'niet-schaarse' woningen zijn toegevoegd in het kader van het 
inplaatsingsexperiment (zie verderop). 

Tabel 5.3: Het aandeel allochtonen in een aantal moeilijk verhuurbare complexen. 

Type c~lex 

Eengezins 
Heuvel 

Etagewon. z .l. 
Heuvel 
Brabantpark 

Hoogbouw 
Tuinzicht 1 
Geeren·Noord 
Biesdonk 

beheerder 

Laurentius 

St. Laurent. 
Volksh. Breda 

St. Joseph 
Volksh. Breda 
Volksh. Breda 

prijs 

300 

200 
300 

500 
485 
433 
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0% allocht.(niet·Ned) 
complex buurt 

15% (17%) 10,9% 

13% (21%) 10,9% 
28% 8,9% 

14% 8,0% 
30% 23,5% 
15% 7,9% 



Verreweg de meeste complexen met verhuurbaarheidsproblemen zijn gesitueerd in 
de wijken die in hoofdstuk 3 als lage, midden dan wel hoge concentratie
gebieden getypeerd werden. Het blijkt echter eveneens dat verhuurbaarheid in 
een tweetal type woningen ook buiten deze gebieden voorkomen: 
- dure eengezinswoningen en 
- HA T -eenheden. 
Uit de interviews blijkt dat in deze typen "niet-schaarse" complexen het 
aandeel allochtonen (ver) onder het gemiddelde is. Het eerste met name vanwege 
zijn prijs, het tweede vanwege zijn type. 

Kortom: het zijn met name de niet-schaarse etagewoningen zonder lift en de de 
hoogbouwwoningen die gesitueerd zijn in gebieden met relatief veel allochtonen. 

Over de relatie allochtonen verhuurbaarheidsproblemen blijkt uit de interviews 
het volgende: 

Complexen met verhuurbaarheidsproblemen waar veel allochtonen wonen ZIJn 
de etagewoningen in Geeren-Noord. Zonder te spreken over oorzaken is in 
Geeren-Noord duidelijk een overlap tussen de slechte verhuurbaarheid en het 
aandeel allochtonen. 
Complexen met verhuurbaarheidsproblemen waar weinig allochtonen wonen zijn 
complexen in de wijken Kesteren. Driesprong (toename criminaliteit) en 
Westeinde (de specifieke kenenzerken van de wijk ('volkswijk') vragen om een 
gerichte plaatsing). Daarnaast kunnen genoemd worden de H AT -complexen (de 
ongunstige verhouding tussen prijs en kwaliteit) en de aluminium
eengezinswoningen. 
Complexen met relatief veel allochtonen waar geen verhuurbaarheidsproblemen 
zijn, zijn de complexen in Brabantpark. Opgemerkt moet worden dat er wel 
sprake is van een proces. waarbij problemen op de korte termijn te 
verwachten zijn. De afgelopen jaren is het aandeel allochtonen sterk gegroeid. 
Sinds kort komen er ook meer negatieve signalen uit de buurt ten aanzien 
van de grote toeloop van buitenlanders. "Men dient te bedenken dat te hoge 
concentralies allochtonen probleemgevallen aantrekt". 

5.4 Woningbeheer 

5.4.1 Aspecten van beheer 

In hoofdstuk I zijn de volgende typen aanpak onderscheiden: 

- een technische aanpak: gericht op materiële aspecten van het object. De 
technische ingrepen kunnen in omvang en intensiteit variëren. Naast het 
uitvoeren ervan worden ook de voorbereiding en het beheer nadien onder deze 
aanpak gerekend. Maatregelen als regulier onderhoud, groot-onderhoud of 
verbetering al dan niet in combinatie met herdifferentiatie of verdergaande 
maatregelen als aftopping of sloop. 

- een sociale aanpak: gericht op functioneren van het complex of de buurt in 
sociaal-demografisch of sociaal-cultureel opzicht. Maatregelen als selectieve 
inplaatsing of uitplaatsing, bestrijding van vandalisme, het bevorderen van 
samenwerking tussen de betrokkenen horen hierbij. 
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- een financiële aanpak: gericht op de financiële aspecten van het technisch en 
sociale beheer. Zaken als financieel management . (begroting, budgettering, 
bewaking), het investerings- en subsidiëringsbeleid, de exploitatie en het 
beheer vallen hieronder. 

Bij een combinatie van verschillende aanpakken kan worden gesproken van 
intensief beheer c.q. integraal beheer. 

We zullen allereerst ingaan op de rol van inplaatsing, als onderdeel van een 
sociale aanpak. lnplaatsing komt in alle complexen voor. 
Vervolgens zullen we aan de hand van drie cases de gevolgen van een integrale 
aanpak bezien. 

5.4.2 Verhuurbaarheidsproblemen en inplaatsing 

lnplaatsing als onderdeel van een sociale aanpak 

Het is gebleken dat bij complexen met verhuurbaarheidsproblemen het hanteren 
van urgentie- en passendheidscriteria alleen niet voldoende is. Om die reden 
ontstaat er steeds meer weerstand bij de korporaties tegen de centrale 
procedure en wensen ze meer beleidsvrijheid. 
In een aantal situaties zijn daardoor juist nieuwe problemen onstaan. Uit de 
interviews blijkt dat er bij alle woningbouwverenigingen in de praktijk van de 
formele regels bij woningtoewijzing wordt afgeweken en er steeds meer 
"ingeplaatst" wordt bij woningtoewijzing. 

Eén van de geïnterviewde corporaties. St. Joseph zegt over de voordracht en 
weigering het volgende: De voordrachtslijst wordt doorgenomen waarbij zowel 
op de eigen als andere voordrachten gelet wordt. Dit geeft belangrijke infor
matie over de mutatie in de verschillende wijken en complexen. Daarnaast 
geeft het informatie over vertrekkers uit het eigen bestand naar andere wbv 
(deze hebben vaak nog niet opgezegd. men weet nu dat een woning vrijkomt ). 
Ook wordt erop gelet of er kandidaten bij zijn met huurschuld die zich nu bij 
een andere corporatie inschrijven. 
Alleen de speciale gevallen worden in de voordrachtscie. ter sprake gebracht. 
St. Joseph schrijft van de twee voorgedragen kandidaten de meest urgente 
kandidaat aan ( slechts bij hoge uitzondering wordt alleen de tweede kandidaat 
aangeschreven). Indien deze kandidaat het aanbod accepteert volgt een 
feitelijke verhuur. De procedure is daarmee afgerond. 
Wanneer de eerste kandidaat weigert. volgt een aanbieding aan de tweede 
kandidaat. Weigert ook deze tweede kandidaat dan ontstaat er een probleem in 
die zin dat een aanbieding binnen 1 maand problematisch wordt en er een 
langere frictieleegstand dreigt dan de beoogde 1 maand. De SWB levert dan 
nieuwe kandidaten en de cyclus herhaalt zich. 
St . Laurentius biedt de eerste van de twee door SWB voorgedragen kandidaten 
een woning aan. Weigert deze dan volgt de 2e. Weigert deze eveneens dan 
neemt men een kandidaat op de voordrachtslijst die voor een 
andere/soortgelijke woning is voorgesteld. Om redenen van woongedrag schuift 
men wel eens met een kandidaat naar een andere dan voorgestelde straat of 
adres; maar stelregel blijft dat alle urgeme uiteindelijk geholpen worden. 
De Algemene stelt dat in praktijk er binnen een bepaalde periode meerdere 
woningen vrijkomen. Dit betekent dat er een mogelijkhéid is om met de 
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kandidaten te schuiven. Aldus krijgt een kandidaat ofwel de woning waar de 
voordracht betrekking op had, ofwel een van de andere vrijkomende woningen. 
Volkshuisvesting heeft als kritiek dat er bij een toewijzing alleen gekeken 
wordt naar de woningzoekende en niet naar de kenmerken c.q. het sociale 
klimaat van de buurt. Sociale problemen in complexen kunnen deels 
teruggevoerd worden op deze toewijzingsprocedure. Om die reden heeft de 
wbv Volkshuisvesting tussen de voordracht en de toewijzing een tussenschakel 
toegevoegd: een toetsing in de vorm van een toewijzingsgesprek. 
Toewijzingsgesprekken vinden plaats in complexen met een hoge mutatie. 
Met elke woningzoekende wordt zo"n gesprek gehouden, waar de voorkeur 
voor een bepaalde vrijkomende woningen wordt besproken en gekeken wordt 
naar de motivatie die een woningzoekende heeft voor een buurt/complex. Er 
wordt gekeken naar de cultuur van de buurten en naar het woongedrag. 
woonverleden en de levensstijl van de woningzoekende. Indien er twijfel 
bestaat over de "passendheid" van een bepaalde woningzoekende in een 
bepaalde buurt. wordt er elders (andere buurt/complex) een woning 
aangeboden. In praktijk wordt aan 99% van voorgedragen woningzoekenden een 
woning toegewezen. 1% wordt teruggestuurd naar de SW B. De ervaring met 
deze extra toetsing zijn positief. Ze leidt niet tot extra drempels voor 
allochtonen. 

Door de aanwezigheid van moeilijk verhuurbare complexen is de autonomie van 
beheerders ten opzichte van de lokale overheid bij toewijzing in die complexen 
versterkt. Het betreft vooral complexen met een hoge mutatiegraad, leegstand en 
een hoge weigeringsgraad. Het blijkt dat ongeacht de geconstateerde problemen, 
inplaatsing een onderdeel van de aanpak is. Met name de woningzoekenden met 
een zwakke positie en een laag aspiratieniveau zijn kandidaten voor deze 
complexen. 
Eind jaren '80 worden er steeds meer geluiden hoorbaar die pleiten voor een 
meer algemeen inplaatsingsbeleid. 

De inplaatsingsdiscussie 

Zowel van de kant van de corporaties als van de zijde van de gemeente wordt 
een notitie over inplaatsing geschreven. 
Van de kant van de corporaties wordt inplaatsingsbeleid gedefinieerd als "een 
beleid waarbij vanuit het woonruimteverdelingssysteem op grond van gegeven 
inplaatsingsoverwegingen beoordeeld wordt of bij een concrete koppeling tussen 
een vrijkomende woning en een potentiële kandidaat afgeweken kan worden van 
de geldende voordrachtsregels" (PKO, 1988). Doel hierbij is mogelijke verstoring 
van het woon- en leefklimaat te voorkomen. 

Zo'n inplaatsingsbeleid komt niet in de plaats van het woonruimteverdelings
beleid maar is een onderdeel ervan, naast urgentie- en passendheidscriteria. 
Als inplaatsingsoverwegingen worden van de kant van de corporaties genoemd: 
- Overlast veroorzakend woongedrag. 

Gedacht wordt hierbij aan vervuiling, lawaai, drugsgebruik (dealen), prostitutie 
en gesJeutel aan meerdere auto's. Dit soort gedrag is met name bij 
etagewoningen overlast veroorzakend. Ten aanzien van het beleid wordt 
gestreefd naar een gelijkluidend beleid. 

- Storende discrepantie tussen leeftijdsgroepen. 
Leefstijl, wijze van bewoning en onderlinge contacten kunnen zodanig zijn 
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dat toewijzing aan een bij een dergelijke groepering qua leeftijd niet passend 
huishouden tot ernstige verstoring van het woonklimaat kan leiden. 

- Storende discrepantie tussen huishoudenstypen. 
Dit speelt vooral in etagewoningen met veel oudere bewoners. De toewijzing 
aan huishoudens met meer kinderen kan tot overlast leiden. 

Bij de uitvoering wordt voorlopig gedacht aan het werken met "bufferlijsten". 
Later, wanneer de automatisering dit mogelijk maakt is het mogelijk te werken 
met lijsten van de meest urgente woningzoekenden. 

Het werken met zo'n bufferlijst geeft de woningbouwvereniging de mogelijkheid 
de woningzoekenden voorafgaande aan de voordracht op te roepen voor een 
gesprek, dat inzicht kan geven in de woon- en leefwijze. Als belangrijke 
hulpmiddelen hierbij worden gezien: 
* Intake-gesprek, waarbij zaken als de reden van de aanvraag, de huidige 

woonsituatie, het woonverleden, de bekendheid met de buurt, de 
verwachtingen t.a.v. de nieuwe woonsituatie en de hoeveelheid bij de 
verhuizing betrokken personen aan de orde kunnen komen. 

* Huisbezoek, om inzicht te krijgen in de feitelijke woonsituatie, de overeen
stemming met de opgave, het woongedrag en een eventuele verhuizing. 

* Aanbieding via een persoonlijk gesprek waarbij informatie over de woning, het 
huurregelement, de woonlasten en het woonklimaat kunnen worden 
doorgenomen. 

Dit maakt een meer bewuste inplaatsing mogelijk en voorkomt teleurstellingen 
en een snelle verhuizing, aldus de wbv. Om recht te doen aan de ojectieve 
urgentie zullen de woningbouwverenigingen moeten kunnen aangeven dat na 
voordracht door de SWB er binnen 3 maanden een toewijzing kan plaats 
vinden. Het dient te worden voorkomen dat er geen passende woonruimte wordt 
aangeboden. De huidige werkwijze dient op een aantal punten te worden 
aangepast (zie schema 5.1 ). 

In de gemeentelijke notitie worden een aantal voor- en nadelen van zo'n 
werkwijze genoemd. 
Als voordelen noemt men een grotere flexibiliteit bij toewijzing en de mogelijk
heden voor een integrale aanpak. In Geere·n Noord heeft men reeds positieve 
ervaringen opgedaan. 
Met deze twee voordelen zijn echter ook twee voorwaarden voor een dergelijk 
beleid geformuleerd, aldus de gemeentelijke notitie: 
(I) lnplaatsingsbeleid dient alleen te worden toegepast wanneer er sprake is van 
een integraal pakket van maatregelen. In de visie van de gemeente vormt het 
inplaatsingsbeleid slechts een onderdeel van een meer integraal antwoord op 
leefbaarheidsproblemen in bepaalde buurten, naast onder meer bouw- en 
woontechnische maatregelen en maatregelen m.b.t. de woonomgeving. 
(2) De verhuurder dient niet als enige maar als een van de betrokken 
participanten bij deze aanpak een actieve rol te spelen. 

Er worden echter ook een aantal risico's gesignaleerd: 
In een aantal gevallen zal geen toewijzing plaats vinden en worden de keuzemo
gelijkheden voor de woningzoekenden beperkt. Bij inplaatsingsbeleid spelen niet
objectieve regels zoals -vaak persoonlijke- inschattingen en overwegingen een 
relatief belangrijke rol. 
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Schema 5.1: Huidige stappenschema en in het kader van inplaatsingsbeleid 
voorgestelde werkwijze. 

Huidige werkwijze 

1.Inschrijving als woningzoekende 
bij SWS; 

2.Urgentiebepaling door SWB; 

3.0pgave door woningbouwvereniging van 
leeggekomen en nieuw opgeleverde won; 

4.Uitdraai door SWB van woningzoekenden 
/urgentie en beschikbare woningen tot 
voordracht; 

S.Bespreking van voordrachten in 
voordrachten commissie 

6.Beoordeling van voordrachten bij 
woningbouwverenigingen 
oproepen van kandidaten door wbv. 

?.Aangaan van huurovereenkomst tussen 
a.s. huurder en woningbouwvereniging 

S.Verhuizing en bewoning 

9.0pzegging van de huurovereenkomst, 
leegmelding van de woning bij de SWB. 

Voorgestelde werkwijze 

Idem 

Idem 

Idem 

Bufferlijst met voordrachten 
en urgentie door SWB t.b.v. 
afz. wbv; 

Bespreking van de samenstel 
ling en de afwerking van 
buf.lijst.in voordrachtencie. 

Beoordeling van voordrachten 
bufferlijst; oproepen 
door de wbv ter bespreking 
van woningtoewijzing 

Idem 

Idem 

Idem 

Bron: Notitie Inplaatsingsbeleid van de Woningbouwverenigingen, juni 88 

Er kunnen billijke overwegingen een rol spelen, maar ook vooroordelen of 
andere niet te billijken bezwaren. Hiermee komt de rechtsgelijkheid en 
doorzichtigheid van het toewijzingssysteem in het gedrang. Zich bewust van 
deze voor- en nadelen, komt men in de notitie tot de volgende aanbevelingen: 

- In de buurten waar sprake is van leefbaarheidsproblemen te experimenteren 
met een geformaliseerde vorm van inplaatsingsbeleid. 

- Voorwaarden te scheppen voor een evaluatie na de proefperiode. 
- Waar mogelijk objectieve regels te hanteren in plaats van subjectieve regels 

en overwegingen.Bij de vormgeving van zo'n inplaatsingsbeleid kan een 
onderscheid gemaakt worden tussen een: 
* individueel inplaatsingsbeleid waarbij de kenmerken en verwachtingen van de 
woningzoekenden in relatie tot de woning of straat centraal staan. 
Hiermee wordt nu al in de praktijk van toewijzing rekening gehouden. 
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• een complex of buurtgebonden inplaatsingsbeleid waarbij de relatie met het 
complex of de buurt centraal staan. 

Deze vorm van inplaatsing zou gedurende een proefperiode (voorgesteld wordt 
een jaar) in een beperkt aantal buurten met leefbaarheidsproblemen als 
onderdeel van andere maatregelen beproefd kunnen worden. NaastGeeren-Noord 
wordt hierbij gedacht aan de Driesprong, beide wijken met een hoog percentage 
allochtonen (zie par 5 en 6). 
Tussen de gemeente en de vier corporaties bestond aanvankelijk echter een 
duidelijk verschil van mening: ziet de gemeente inplaatsing slechts als een 
curatief instrument, dat in een beperkt aantal probleemgevallen als onderdeel 
van een integrale aanpak gebruikt mag worden, de corporaties opteren voor een 
bredere benadering. Niet alleen vinden ze een curatieve toepassing bij problemen 
legitiem, maar staan ze ook een preventief gebruik van inplaatsing voor, hierin 
gesterkt door positieve ervaring in een aantal nieuwbouwcomplexen. 

De heer Reininga van St. Joseph wijst erop dat de gemeente de preventieve 
werking van inplaatsing onderwaardeert. 
Hij illustreert dit aan de hand van de gang van zaken bij de oplevering van 
een nieuwbouwcomplex van 114 woningen in de Haagse Beemden ( Paradijs) 
waarbij zo zorgvuldig mogelijk kandidaten zijn ingeplaatst . rekening houdend 
met hun woonvoorkeuren. 
De SWB leverde een lijst van. in eerste instantie ongeveer 200, urgente 
kandidaten. Hierbij zijn door St. Joseph vooraf geen selecterende eisen gesteld 
t.a.v. de te leveren kandidaten; het betrof een gewone lijst van urgenten. 
Zo'n 60 van de 114 geplaatste huishoudens behoorde tot de een of andere 
"minderheid": een-ouder-gezin. allochtonen e.d. In het jaarverslag van 1988 
( pag .35 J valt bovendien te lezen dat onder de 14 eerste bewoners (opgeleverd 
in 88 ) zo'n 75% van de huurders van de nieuwbouwwoningen in Paradijs een 
beroep doet op individuele huursubsidie. 
Met al deze mensen is een gesprek gevoerd waarbij woonvoorkeuren gepeild 
zijn en er gesproken is over zaken als het wonen in een nieuwe buurt, over 
de woningen e.d . De kandidaten konden aangeven waar ze wilden wonen. St. 
Joseph van haar kant had hierbij een bepaald streefbeeld voor ogen: door 
toewijzing zou een sociaal draagvlak gecreëerd moeten worden als grondslag 
voor een leefbare buurt. 
In de praktijk leidde dit tot een geclusterde spreiding van bepaalde groepen 
( bijv. een-ouder-gezinnen, die hiermee de mogelijkheid hadden zaken als oppas 
e.d. te regelen .j 
Deze procedure is goed gelopen. behoudens twee buurtdelen. De werkwijze 
duurde langer dan verwacht en men zag zich uiteindelijk genoodzaakt 
telefonisch toe te wijzen. Het betrof de kwalitatief wat mindere delen van het 
complex. Hier zijn nu enkele problemen. 
Voor het overige is men zeer tevreden. Ook na de toewijzing worden nog 
regelmatig contacten gezocht met de bewoners. 
Deze ervaring heeft ertoe geleid dat men nu bij toewijzing twee sporen volgt: 
1. Bij nieuwbouw: 
inplaatsing ter voorkoming van problemen ( preventief) ; 
2. Bij de voorraad: 
incidentele inplaatsing om problemen te bestrijden ( curatief} . Hierbij worden 
twee invalshoeken gehanteerd: 
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- er wordt vanuit een complex gewerkt. Tijdens het huismeester overleg 
worden zaken doorgesproken. 
- vanuit de woningzoekende: wanneer met bepaalde toewijzing problemen 
verwacht worden gaat men over tot inplaatsing. 

Duidelijk wordt gesteld dat inplaatsing niet dé oplossing is maar slechts een 
instrument om het leefklimaat in een complex te verbeteren, dat bovendien 
voorzichtig gehanteerd moet worden. 
In de visie van St. Joseph gaat het bij inplaatsing om een van de beheer
maatregelen, die bij de verschillende gradaties van beheer een rol kan spelen. 

Deze benadering doet volgens de corporaties meer recht aan de zittende 
huurder. De gemeente zou alleen maar oog hebben voor de woningzoekende. 
De corporaties zijn dan ook voorstander van een algemeen inplaatsingsbeleid, 
waarmee gedurende een jaar geexperimenteerd kan worden. Randvoorwaarde 
hierbij kan zijn dat in alle gevallen binnen 3 maanden toe te wijzen is. Op dit 
laaste punt verschillen de corporaties echter intern van mening. Sommigen 
wensen deze garantie wel te geven, anderen niet. Volgens critici heeft het 
voorstel van de corporaties dan ook teveel een "open einde". 

Uiteindelijk is het volgende voorstel haalbaar gebleken. Er komt gedurende een 
jaar een experiment, met de volgende reikwijdte: 10 

- Voor 30% van het bezit van elke woningbouwvereniging wordt gedurende een 
jaar bij het toewijzen van woningen gewerkt met een complexgebonden in
plaatsingbeleid 11• De complexen zijn door de corporaties zelf te selecteren. 
Voor de rest van het bezit gelden de vigerende afspraken. 
Alleen bij "zwaarwegende redenen" kan een woningbouwverenging besluiten om 
een kandidaat van de kandidatenlijst niet te plaatsen. 12 

Op basis van een adequate registratie 13 zal het experiment na een jaar 
geëvalueerd worden. 

5.4.3 "Geschikte complexen". 

In het rapport Verre Burgers 1983 werden een aantal "geschikte" complexen 
eengezinswoningen met een aantrekkelijke prijs/kwaliteit verhouding voorgesteld, 
complexen die ook bij autochtonen zeer in trek zijn. Met deze benadering, die 
als gerichte vorm van inplaatsing te beschouwen is, worden de aantrekkelijkere 
delen van de voorraad voor allochtonen als het ware "open gesteld". 
In de evaluaties uit 1986 en 1989 is nagegaan of er in deze geschikte complexen 
een groei van ethnische minderheden heeft plaats gevonden. Tabel 5.4 geeft hier 
een beeld van. 
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Tabel 5.4: Geschikte complexen naar woningbouwvereniging en bewoning 

1·1·1983 1-1-1986 1·1-1989 

wo. buiten! wo. buitenl wo. buiten!. 
tot. t. x tot. t. x tot. t. x 

Algemene Doornbos L. 138 0 0,0 130 3 2,3 138 5 3,6 
WBV Geeren·Z. 212 4 1,9 211 8 3,8 212 13 6,1 

St. Beterun 54 0 0,0 50 2,0 49 0 0,0 
Joseph Geeren·Z. 268 6 2,2 268 14 5,2 268 18 6,7 

St. Brabantpark 112 3 2,8 134 14 10,4 112 12 10,7 
Laurent. Ypelaar 264 0 0,0 264 3 1,1 264 6 2,3 

VHV Blauwe Kei 112 0,9 115 2 1,7 117 5 4,3 

totaal 1160 0,9 1172 45 3,8 1160 59 5,1 

Bron: Verre Burgers Onderdak, 1989 

Op één complex na (Belcrum) is er bij alle complexen sprake van een stiJglOg 
van buitenlandse huishoudens, zowel in absolute als relatieve zin. In de periode 
'83- '89 is het aandeel buitenlanders in deze complexen gestegen van I ,2 naar 
5,1. 
Met name in de eerste evaluatieperiode heeft toename plaats gevonden. Het 
percentage ligt echter nog onder het gemiddelde voor alle corporaties (9.1.%). 

Probleem van deze benadering is dat het in het algemeen complexen betreft met 
een geringe mutatiegraad. De toewijzingskansen zijn dus relatief klein. 
Tevens wordt het beleid maar ten dele door de corporatie gedragen, in die zin 
dat ze een aantal complexen zelf niet geschikt achten; andere, niet genoemde 
worden juist wel als geschikt gezien. 

Zo stelt St. Laurentius: I.t.t. de in Verre Burgers genoemde buurten wordt de 
Wisselaar ook geschikt geacht. Hier staan eengezinswoningen met een ruime 
stedebouwkundige opzet. Brabantpark. een gebied met al veel allochtonen. acht 
men daarentegen niet meer geschikt. Hier zijn al te veel problemen (m.n. 
criminaliteit). T.a.v. andere eventueel geschikte complexen: De mogelijkheden 
voor toewijzing worden vaak beperkt door een onjuiste beeldvorming. Zo heeft 
de Haagse Beemden lange tijd het image gehad van een stadsdeel met weinig 
voorzieningen en slecht openbaar vervoer. Deels terecht. maar ook toen deze 
situatie verbeterde. bleef dit beeld bestaan. Bovendien verandert de 
beeldvorming bij allochtonen nog trager dan bij autochtonen. waardoor 
weigeringen langer voorkomen. 
De bij de Volkshuisvesting geinterviewde persoon merkt eveneens op dat naast 
de genoemde geschikte complexen met een relatief lage huur ook een aantal 
hoogbouw complexen geschikt zijn. Bovendien zou in een aantal van de 
genoemde complexen veel meer aan allochtonen toegewezen kunnen worden 
(met name in de Ypelaar). Dilemma blijft echter dat snel huisvesten vaak leidt 
tot plaatsing in buurten met grote doorstroming (vooral in West en Noord). 
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Kortom, consensus over wat al dan niet geschikt is, onbreekt nog waardoor het 
als instrument voor "positieve discriminatie" enigzins ontkracht wordt. 

S.S Aanpak complexen: 3 cases 

Om verder antwoord te kunnen geven op de vraag welke implicaties de aanpak 
van verhuurbaarheidsproblemen heeft voor de betrokken allochtonen zijn drie 
cases onderzocht. 
Het betreft drie complexen waarvan bekend is dat ze een substantieel aantal 
allochtonen huisvesten in resp. de wijk Heuvel, Tuinzicht en Geeren-Noord. 

S.S.l Heuvel 

Stadsdeel 
Wijk 
Buurt 
Aantal straten 
Aantal woningen 
Aantal woonlagen 
Type 
Huurprijs 
Bouwjaar 
Beheerder 

Breda West 
Heuvel 
Heuvel Zuid-West 
6 
186 
3 
portiekwoningen 
209/239 
1953 
St. Laurentius 

2 
66 
1 plus kap 
eengezinswoningen 
298/359 
1953 
St Laurentius 

Het percentage niet-Nedertanders in de wijk Heuvel is gedurende de jaren '80 
voortdurend gestegen. In 1983 was het percentage niet Nederlanders bijna het 
dubbele van Breda. In 1989 is het percentage al bijna 3 maal het Bredase 
gemiddelde. De Marokkanen zijn met 6.6% veruit de grootste ethnische groep. De 
Turkse bewoners vormen 2% van de bevolking. 
De hoogste concentraties in absolute en relatieve zin doen zich voor in 
complexen van Volkshuisvesting Breda en St. Laurentius. 
In een inventarisatie van de Stichting Wijkbelang Heuvel worden de volgende 
klachten beteffende de woonsituatie van Marokkanen genoemd: 
- tocht- en vochtproblemen in diverse vertrekken en lekkages; 
- slechte staat van electrische installatie; 
- kappote gasleidingen en kranen; 
- slecht sluitende deuren en ramen; 
- slechte staat van muren en plafonds. 

Ook wordt het "onbehoorlijk gedrag van personeel van woningbouwvereniging 
Volkshuisvesting Breda" genoemd. 

Als wensen worden genoemd: 
- het verhelpen van klachten in de woning; 
- het verbeteren van het woongenot; 
- de buurt een eigen identiteit geven waar ook de Marokkaanse gemeenschap 

zich in thuis kan voelen. 

Van de bijna 8100 woningzoekenden begin 1990 geeft bijna 380 Heuvel op als 
eerste, tweede of derde voorkeur. Hierbij speelt de te verwachten 
toewijzingstermijn een rol. 654 geven te kennen niet in Heuvel te willen wonen. 
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Van de 439 woningzoekenden uit Heuvel zelf geeft 38% de eigen wijk als 
voorkeur op; bijna 11% geeft expliciet te kennen niet in Heuvel te willen wonen. 

Eén van de subbuurten in Heuvel is Heuvel-Zuid-West, waar de overgrote 
meerderheid van woonruimte woningwetwoningen zijn. 
Het betreft niet-gerenoveerde woningbouwcomplexen, waarin zich · naast 
technische problemen vooral veel sociale problemen voordoen. 
De mutatiegraad is hoog, met name in de meergezinswoningen (in '89 en '90: 
19%). De mutatiekosten zijn de hoogste van alle complexen bij de beheerder 
(meer dan flOOO,-/woning). Bij mutaties blijkt het bovendien noodzakelijk de 
woningen tijdelijk dicht te maken om vernieling te voorkomen. 
Belangrijkste vetrekreden is de straat/buurt (24%), gevolgd door gebreken aan 
de woning (22%) of grootte van de woning (woning te klein: 14%). Slechts 1 op 
de vijf vertrekkers noemt een externe factor. 
Ondanks de hoge mutaties is er niet sprake van structurele leegstand. Als 
gevolg van een hoge aanbiedingsfactor (ca 4) in de meergezinswoningen is er 
wel sprake van een hoge frictieleegstand. Dit probleem doet zich in de laagbouw 
echter niet voor. 

Foto 2: Complex in wijk Heuvel te Breda 

In de portiekwoningen wonen overwegend 1- en 2-persoonshuishoudens zonder 
kinderen (73%); in de eengezinswoningen overwegend huishoudens met kinderen. 
(50% 1 of meer kinderen). Het percentage gescheiden personen is in de 
meergezinswoningen relatief hoog (24%). 
Het percentage 55 plussers is zowel in de meer- als eengezinswoningen laag 
(resp. 7 en 12%). Met name in de meergezinswoningen bevinden zich overwegend 
veel jonge huishoudens. 
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Het percentage niet-Nedertanders in de portiekwoningen en laagbouwwoningen 
bedraagt resp. 25% en 17% waarvan I 0% resp. 8% van Marokkaanse afkomst. 
Veel bewoners hebben een "problematisch" woongedrag (drugs,vandalisme, kleine 
criminaliteit), waardoor de reputatie van het gebied slecht is. 
Naast een zwakke sociale structuur komen een aantal bouw- en woontechnische 
problemen voor. De woningen zijn vochtig, e.v. ontbreekt en ze vertonen een 
aantal bouwtechnische gebreken. Woontechnisch voldoen de woningen niet meer 
aan de eisen van de tijd en de plattegronden vertonen vele gebreken (te kleine 
woon- en slaapkamers, verkeerde situering natte cel e.d.). 
Evenals bij de overige niet schaarse woningen wordt bij deze woningen gewerkt 
met bufferlijsten. 

Ten aanzien van de aanpak is er eind 1990 nog onduidelijkheid. Op korte termijn 
gebeurt er niets. Op termijn is St. Laurentius van plan de woningen te slopen.14 

Economisch gezien lijkt het de meest juiste oplossing om deze woningen te 
vervangen. Een aantal voordelen kan hiermee bereikt worden. een sterke 
verbetering van de stedebouwkundige structuur. een meer en beter 
gedifferentieerde bevolkingsopbouw en een fraaier en levendiger aanzien van 
de wijk en speciaal natuurlijk van dit plandeel. Een ander voordeel is dat het 
negatieve imago van dit plandeel verdwijnt. Het zal duidelijk zijn dat als we 
pleiten voor vervanging dat dan ook een grotere differentiatie in 
woningtypen in de wijk voor de hand ligt . Hierbij zullen wel de waardevaolie 
aspecten van deze wijk behouden dienen te blijven. 

5.5.2 Tuinzicht 

Stadsdeel 
Wijk 

Aantal blokken 
Aantal woningen 
Aantal woonlagen 
Type 
Huur 
Bouwjaar 
Beheerder 

Breda-West 
Tuinzicht 
Complex 10: 
(Tuinzicht 1) 
2 
96 (2/3 kamer woningen) 
6 
galerij 
ca 600 (incl. service) 
1970-1971 
wbv. St. Joseph 

Het percentage niet-Nedertanders is in deze 'gemengde' wijk gedurende de jaren 
80 gestaag toegenomen van 7,4 % in 1983 tot 8,8% in 1989; 5,25% van de 
inwoners is van Turkse of Marokkaanse afkomst (3,8% van de huishoudens). 
Uit het onderzoek "De vele gezichten van Tuinzicht" blijkt dat de mening over 
de veranderende bevolkingssamenstelling vaak niet correspondeert met de 
feitelijke ontwikkeling. 
Eénderde van de bewoners is van mening dat er meer buitenlanders in de buurt 
is komen wonen. Bijna 40% beoordeelt dit negatief. Daartegenover staat echter 
dat een groot deel van de bewoners positief of neutraal tegenover de toename 
van het aantal buitenlanders staat. 
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Figuur 5.1. Toename aandeel etnische minderheden tussen '86 en '88 versus de 
vermeende toename en het aandeel etnische minderheden op l-1-1988. 

3 ~ 4 a 2 u n a 
deelbuurten 

a 12 7 e 

Bron: De vele gezichten van Tuinzicht, S&o, 1989. 

Gekeken is of deze mening gebaseerd is op een feitelijke toename in de 
omgeving. De bewoners van achtereenvolgens de deelbuurten 7, 6, 8 en 5 waar 
relatief veel ethnische minderheden wonen, geven relatief vaak aan dat er meer 
buitenlanders zijn komen wonen. Voor wat betreft de eerste drie is dat 
percentage de afgelopen twee jaren inderdaad toegenomen. Voor deelbuurt 5 is 
er sprake van een lichte afname van ethnische minderheden. In deze deelbuurten 
liggen de huurcomplexen van twee woningbouwverenigingen. In deelbuurt 3, 4 en 
12 geeft men minder vaak aan dat er meer buitenlanders zijn komen wonen. 
Daar wonen echter (al langer?) relatief veel ethnische minderheden. 
Het percentage etnische minderheden is in de deelbuurten 3, 4 de afgelopen 
twee jaar afgenomen. In de deelbuurt 12 is er echter sprake geweest van een 
grote toename van de ethnische minderheden. In de deelbuurten 1 en 11 is de 
toename gering geweest terwijl dit toch veel wordt aangegeven. 
Over het algemeen zegt bijna een vijfde deel van de bewoners contact te 
hebben met etnische minderheden. Driekwart van de Turken en Marokkanen zegt 
contact te hebben met Nederlanders. 
Voor de deelgebieden 5, 6, 7 en 8 zijn er volgens de onderzoekers echter 
signalen dat een verdere toename van het aantal buitenlanders negatief zou 
kunnen doorwerken op het sociale leefklimaat. 
In één van de deelgebieden (nr. 12) bevinden zich een aantal complexen van St. 
Joseph. In het genoemde onderzoek worden de complexen van St. Joseph, 
bestaande uit Tuinzicht I en Tuinzicht 2 15 als volgt getypeerd: 
De bevolkingssamenstelling heeft een tweeledige opbouw er wonen relatief veel 
ouderen en veel jongeren. De mutatiegraad is hoog en de gemiddelde woonduur 
kort. De woonlasten worden als onredelijk hoog ervaren, alle huursubsidie ten 
spijt. Over de kwaliteit van de flats is men tevreden. De directe woonomgeving 
waardeert men aanzienlijk minder. 
Dit alles leidt ertoe dat men zich minder betrokken voelt bij de wijk Tuinzicht. 
Het complex Tuinzicht I (2 flats) ligt in de wijk Breda-West. Bij de 
woningbouwvereniging St. Joseph zijn incidentele gevallen bekend van drank- , 
drugsgebruik en vervuiling. Daarnaast komen gevallen van huurachterstand 
regelmatig voor (meer dan 50% van de huishoudens heeft een inkomen dat 
minder dan f . l250,- bedraagt). 
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Per juli 1986 bedraagt de kale huur f.455,-. Het collectieve 
verwarmingssysteem in relatie met de matige kwaliteit van het complex zorgt 
voor een hoog stookkosten-voorschot a f.l05,86. Inclusief de servicekosten 
bedraagt de maandelijkse huur f.595,15. De hoge woonlasten leiden op grote 
schaal tot huurachterstand. 
Bijna 14% van de bewoners van het complex Tuinzicht I heeft een andere dan 
de Nederlandse nationaliteit. Voor de hele wijk ligt dat percentage op 8%. 
De problemen die zich aldaar voordoen kunnen echter beslist niet aan hun 
aanwezigheid toegeschreven worden. 

Foto 3: gedeelte complex Tuinzicht 1. 

Men heeft in de fysieke sfeer al de nodige maatregelen getroffen (intensief 
onderhoud) en er zijn een aantal beheermaatregelen getroffen (huismeester). 
Bovendien zijn de bewoners bij de aanpak betrokken. De aanwezige buitenlan
ders hebben hierin niet geparticipeerd, een probleem dat zich in het algemeen 
voordoet met deze groep. 

In een "toekomstvisie" van de gemeente wordt gespeeld met de gedachte de flats 
te slopen i.v.m. verdere stadsuitbreiding (de flats staan hierbij in de weg). St 
Joseph volgt deze ontwikkeling niet zonder interesse en mocht de gemeente tot 
sloop voorstellen "dan heeft alles zijn prijs". Mogelijkerwijs worden deze flats 
in de toekomst gesloopt. 
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5.5.3 Geeren Noord 

Stadsdeel 
Wijk 
Aantal blokken 
Aantal woningen 
Aantal woonlagen 
Type 
Huurprijs 
Bouwjaar 
Beheerder 

Hoge Vucht 
Geeren-Noord 
15 
590 
6* 
Galerij 
585/425 ('87) 
67-69 
Volks. Breda 

• met elk 36 woningen (later zijn enkele gesplitst) 

Al vrij snel nadat de woningen waren opgeleverd in Hoge Vucht kwamen er eind 
jaren '60 klachten. In Geeren-noord hadden deze klachten betrekking op de 
bouwtechnische staat van de woningen, de vormgeving van de woonomgeving en 
de sociale structuur van de wijk. Daarnaast kwamen er veel psychosomatische 
klachten voor (Leefbaarheidsonderzoek onder huisvrouwen in Hoge Vucht, 1972). 
Steeds meer gezinnen met ·kinderen trekken weg om plaats te maken voor een
oudergezinnen, alleenstaanden en niet-Nederlanders. 
In de jaren '70 vindt een instroom van Antillianen en Surinamers plaats, 
gevolgd door de vestiging van andere ethnische minderheden, met name Turken 
en Marokkanen. 
In 1976 is ca. 15% van de huishoudens niet-Nederlands. Alle buitenlandse 
gezinnen wonen in flats en maken 28% van flatbewoners uit. 
In 1989 bestaat ca. 20% van de bevolking uit diverse groepen ethnische 
minderheden. 

Reeds van meet af aan bestaat er veel beleidsaandacht voor Geeren-Noord.16 

In 1981 signaleert de werkgroep Toewijzingsbeleid, die advies aan de wethouder 
uitbrengt reeds een groot aantal problemen. 
Naast problemen als slecht onderhoud, vernielingen, apathie en wantrouwen 
tegen de overheid wordt de concentratie van diverse ethnische groepen en 
confrontaties van verschillende leefstijlen en discriminatie als probleem gezien. 
In de Nota Volkshuisvesting 1980 werd reeds gesteld dat Geeren-Noord voor 
buitenlanders "gesloten" dient te worden. 
Bij de behandeling in de raad van de notitie 'Verre Burgers onder Dak' in 1983 
wordt de mening dat een hoog percentage etnische minderheden een negatieve 
invloed op de leefbaarheid heeft, afgewezen. Aan de problemen liggen volgens 
de raad een veelheid van oorzaken ten grondslag, zodat een gedwongen 
spreidingsbeleid niet als oplossing gezien wordt. 
Nadien is de concentratie van buitenlanders nog slechts als een ondergeschikte 
factor beschouwd. Het terugdringen van het aandeel allochtonen behoort dan 
ook niet meer tot de vele maatregelen, die al dan niet succesvol beproefd zijn. 
Ook in de probleemperceptie van de bewoners speelt de factor "etniciteit" 
nauwelijks een rol. 

In 1983 wordt uiteindelijk begonnen met verbetering van de flats in Geeren
Noord. Achterstallig onderhoud wordt weggewerkt, isolatiemaatregelen getroffen, 
c.v.'s vernieuwd en de woonomgeving aangepakt. 
Verhuisbewegingen blijven echter onverminderd hoog mede omdat er in het 
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kader van Breda groeistad alternatieven beschikbaar kwamen in de nabijgelegen 
wijk Haagse Beemden. 

De hoogbouwcomplexen in Geeren-Noord zitten aan de onderkant van de wo
ninghierarchie. Gevolg is dat ze gevoelig zijn voor omwikkelingen op de 
woningmarkt, in termen van vraag- en aanbodverhoudingen. Een verruiming 
van de andere (betere) sectoren. bijvoorbeeld door nieuwbouw, resulteert voor 
Geeren-Noord in een toename vmz de doorstroming. 
De afnemende populariteit in het verleden heeft een toename van zowel 
allochtonen als moeilijk plaatsbaren (criminelen, drugsverslaafden en 
drugsdealers) tot gevolg gehad. De goedwillende autochtone (en in mindere 
mate de allochtone) bevolking is mede hierdoor weggetrokken. De zwakke 
allochtonen en zwakke autochtonen zijn min of meer gedwongen om te blijven 
wonen tussen criminelen e.d. 

In 1984 vindt een gesprek tussen bewoners en de wethouder plaatswaarin een 
aantal oplossingen worden aangedragen.17 Naar aanleiding daarvan wordt de 
Adviesgroep Verbetering Woon- en Leefklimaat in het leven geroepen. Deze moet 
maatregelen stimuleren en B&W adviseren. Na veel moeite komt een 
spreekuurpost van de grond (m.i.v. 1-10-1985) waaraan de politie. het 
Maatschappelijk Werk en het Woningbedrijf deelnemen. 
Wanneer de Adviesgroep wordt opgeheven, is het voorstel haar te vervangen 
door een ambtelijke werkgroep. 

Eén van de problemen zijn de vele mutaties. Over 1986 zijn er 166 huishoudens 
vertrokken. Uit door de WBV gemaakt overzicht van de redenen van opzegging 
blijkt dat 22% de buurt verlaat om redenen die rechtstreeks met de sfeer in de 
buurt samenhangen. Daarnaast vertrekt nog eens 10% uit de buurt wegens 
detentie of ontruiming. 
Februari 1987 staan er bij de SWB 112 personen uit de flatwoningen 
ingeschreven voor een andere woning. Een jaar later is het aantal verzoeken 
opgelopen tot 126. 

De complexen worden gekenmerkt door een aantal stereotype problemen van de 
na-oorlogse hoogbouw. Grote massaliteit, perifere ligging en een ongunstige 
prijs/kwaliteit-verhouding. De huurprijs is relatief hoog: een kale huur van 
ruim 400 gulden. In de complexen 064 en 066 heeft resp. 66 en 80% van de 
bewoners huursubsidie (1988). De huurderving is resp. 7 en ruim 8%. 
Inmiddels is in 1985 aan een extern onderzoeksbureau (SOAB) de opdracht 
gegeven om ideeën voor een aanpak verder uit te werken. Eén van de 
voorstellen is de overlegstructuur te verbeteren. 

Begin '86 wordt de Projectgroep Geeren-Noord opgericht die een 
beleidsvoorbereidende en controlerende taak heeft en adviseert aan de 
wethouder. 
Tevens wordt het begeleiden van maatregelen voorgesteld in het •Plan van 
Aanpak•, opgesteld door SOAB. 
De maatregelen zijn onderscheiden in vier categorieën: 
- Oplossingen met als doel de fysieke tekortkomingen. die het gevolg zijn van 

niet of gebrekkig uitgevoerde beheertaken, te herstellen; 
- Oplossingen met als doel het wonen in Geeren-Noord aantrekkelijk te maken; 
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Foto 4: Complex in wijk Geeren-Noord 

- Oplossingen met als doel de juridische, organisatorische en financiële 
randvoorwaarden met betrekking tot het beheer vast te leggen en ten behoeve 
van belanghebbenden te verduidelijken; 

- Oplossingen met als doel het accent van de gebruiksmogelijkheden van de 
buurt te verleggen van enkel wonen naar een combinatie van wonen en 
overige vormen van tijdsbesteding. 

De uitvoering van concrete maatregJen komt moeizaam op gang. Begin 1986 
wordt begonnen met enkele bouwkundige ingrepen, als het compartimenteren van 
de bergingen en het herinrichten van de terreinen tussen de flats. Knelpunt is 
het ontbreken van een buurtbudget en de onduidelijke status van de 
projectgroep. 
In september 1986 is de woningtoewijzing in Geeren-Noord weer in handen 
komen te liggen van de SWB. Vanaf februari 1987 is er een nieuwe medewerker 
van de WBV aangesteld voor de begeleiding van de woningtoewijzing in de 
buurt.18 Het aantal ingeschrevenen dat Geeren-Noord als wijk van voorkeur 
opgeeft loopt enigzins op. Probleem blijft dat het aantal woningzoekenden dat 
een positieve voorkeur uit voor flats in Geeren-Noord veel kleiner is dan het 
aantal leegstaande woningen. Men zal dus voortdurend moeten toewijzen aan 
kandidaten zonder expliciete wijkvoorkeur, veelal kandidaten zonder voorkeur. 

Pas medio 1987 komt de aanpak zichtbaar van de grond. De ontruimingsactie van 
drugsdealers in de Joris Nempestraat en het succes van de volkstuinen vormen 
het signaal dat er eindelijk iets gaat gebeuren. 
Daarnaast is de klachtenregistratie en -afhandeling beter gaan lopen. Het 
directe toezicht is vergroot met de komst van de huismeester en de klusjesman. 
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Uit reacties van bewoners en initiatieven vanuit de buurt komt een positiever 
beeld over de buurt naar voren. Men ziet resultaten: overlast veroorzakers en 
criminelen merken dat hun gedrag niet langer geaccepteerd wordt. Op alle 
terreinen blijkt een actievere benadering zijn vruchten af te werken: in de 
aanpak van overlastsituaties. in de woningtoewijzing. in de afname van leegstand 
en in het optreden van politie, enz. 
Het blijkt van groot belang dat er op verschillende terreinen gelijktijdig iets 
gebeurt. De samenwerking tussen verschillende instanties is van essentieel 
belang om veranderingen op gang te brengen. Hoewel het gewicht van verschil
lende gesubsidieerde maatregelen moeilijk is vast te stellen is zichtbaar dat de 
leefbaarheid verbetert. 

De integrale buurtaanpak en een gerichte inplaatsing door middel van de 
bufferlijsten heeft een positieve invloed gehad op het leefklimaat in de wijk. De 
huidige leegstand is frictieleegstand. Het verenigingsleven trekt aan en het 
sociale klimaat is verbeterd. Toch blijft het een kwetsbare wijk. Het vraagt om 
continue en zeer intensieve aandacht. Het succes van het plaatsingsbeleid in 
Geeren-Noord heeft tevens de noodzaak van dit beleid aangetoond. 

5.6 Samenvatting 

In dit hoofdstuk hebben we ons beperkt tot het complexniveau. Aangezien de 
informatie op complexniveau gefragmenteerd was kon de vraag in welke mate 
allochtonen in moeilijke verhuurbare complexen gehuisvest zijn maar gedeeltelijk 
beantwoord worden. 
Het gaat bij de moeilijk verhuurbare c.q. "niet-schaarse" complexen met name 
om de volgende 4 typen: 
1. HA T -eenheden 
2. Eengezinswoningen 
3. Etagewoningen zonder lift 
4. Hoogbouwwoningen 

Verreweg de meeste van deze complexen met verhuurbaarheidsproblemen zijn 
gesitueerd in de wijken met bovengemiddelde concentratie allochtonen. Het 
blijkt echter dat dure eengezinswoningen en HA T -eenheden ook buiten deze 
gebieden voorkomen. In deze typen niet-schaarse complexen ligt het aandeel 
allochtonen (ver) onder het gemiddelde. Het eerste met name vanwege zijn prijs. 
het tweede vanwege zijn type. 
Het zijn met name de niet-schaarse etagewoningen zonder lift en de de 
hoogbouwwoningen die gesitueerd zijn in gebieden met relatief veel allochtonen. 
Tevens komen in Breda een aantal complexen voor met veel allochtonen die niet 
op de lijst van niet-schaarse complexen uit 1987 voorkomen. 
Deze drie complexen maken echter wel deel uit van de 32 complexen die in 1990 
aan de lijst met niet-schaarse woningen zijn toegevoegd in het kader van het 
inplaatsingsexperiment. 

Onderzocht is ook welke de rol van het woningbeheer is en welke implicaties 
beheerstrategieën in moeilijke verhuurbare complexen hebben voor de 
huisvestingssituatie van allochtonen. 
Bij complexen met verhuurbaarheidsproblemen wordt vaak naar het instrument 
van inplaatsing gegegrepen. ongeacht de problemen. Het hanteren van urgentie-
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en passendheidscriteria alleen wordt als onvoldoende gezien. In een aantal 
situaties zijn daardoor juist nieuwe problemen onstaan. Uit de interviews blijkt 
dat er bij alle woningbouwverenigingen in de praktijk van de formele regels bij 
woningtoewijzing wordt afgeweken en er steeds meer "ingeplaatst" wordt bij 
woningtoewij zing. 
Door het werken met bufferlijsten waarbij bij toewijzing een aantal kandidaten 
tegelijk voorgedragen zodat de corporatie bij weigering van de eerste kandidaat 
onmiddellijk over een volgende kan beschikken, is de autonomie van beheerders 
ten opzichte van de lokale overheid bij toewijzing in die complexen versterkt. 

Eind jaren '80 worden er in Breda steeds meer geluiden hoorbaar die pleitten 
voor een meer algemeen inplaatsingsbeleid. 
Tussen de gemeente en de vier corporaties bestond aanvankelijk echter een 
duidelijk verschil van mening: ziet de gemeente inplaatsing slechts als een 
curatief instrument, dat in een beperkt aantal probleemgevallen als onderdeel 
van een integrale aanpak gebruikt mag worden, de corporaties opteren voor een 
bredere benadering. Niet alleen vinden ze een curatieve toepassing bij problemen 
legitiem. maar staan ze ook een preventief gebruik van inplaatsing voor, hierin 
gesterkt door positieve ervaring in een aantal nieuwbouwcomplexen. 

Inplaatsing heeft twee kanten. Enerzijds zullen woningzoekenden met een 
zwakke onderhandelingspositie (noodverhuizers) en een zonder expliciete 
wijkvoorkeur voorwerp zijn van inplaatsing. Dit kan ertoe leiden dat starters en 
noodverhuizers. vaak allochtonen, geconcentreerd raken in moeilijk verhuurbare 
complexen. 
Anderzijds biedt het, zoals bij het aanwijzen van 'geschikte complexen' in 
Breda, de mogelijkheid tot een gerichte vorm van inplaatsing in de 
aantrekkelijkere delen van de voorraad. Probleem van deze benadering is dat het 
in het algemeen complexen betreft met een · geringe mutatiegraad. De 
toewijzingskansen zijn dus relatief klein. 
Tevens wordt dit beleid in Breda maar ten dele door de corporatie gedragen. in 
die zin dat ze een aantal complexen zelf niet geschikt achten. Andere, niet 
genoemde complexen worden juist wel als geschikt gezien. 

Uit de drie case-studies blijkt dat allochtonen vaak geconfronteerd worden met 
een zwaardere aanpak van de complexen waarin ze gehuisvest zijn. In twee van 
de drie gevallen is er slechts een sloopperpectief. 
In Heuvel ziet de beheerder het vervangen van de onderzochte woningen als 
wenselijke oplossing. Naast verbetering van de stedebouwkundige structuur 
biedt dit de mogelijkheid tot een meer en beter gedifferentieerde 
bevolkingsopbouw te komen. 
Ook in Tuinzicht wordt sloop overwogen. Op korte termijn heeft men in de 
fysieke sfeer al de nodige maatregelen getroffen (intensief onderhoud) en er 
zijn een aantal beheermaatregelen getroffen (huismeester). Voor zover de 
bewoners bij de aanpak betrokken zijn hebben de aanwezige buitenlanders hierin 
niet geparticipeerd, een probleem dat zich in het algemeen voordoet met deze 
groep. 

In Geeren-Noord werd begin jaren '80 de hoge concentratie allochtonen als een 
van de oorzaken van de problemen gezien. Dit standpunt is echter in 1983 
verlàten. Nadien is de concentratie van buitenlanders nog slechts als een 
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ondergeschikte factor beschouwd. Het terugdringen van het aandeel allochtonen 
behoort dan ook niet meer tot de vele maatregelen, die al dan niet succesvol 
beproefd zijn. 
Ook in de probleemperceptie van de bewoners speelt de factor ftetniciteitft 
nauwelijks een rol. 
Met name vanaf 1987 heeft de aanpak tot een verbetering van de leefbaarheid 
geleid, ook voor de daar aanwezige allochtonen. De buurt resp de complexen 
blijven echter zeer kwetsbaar. De noodzaak van permanent en intensief beheer 
is dan ook overduidelijk. 
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Noten bij hoofdstuk S 

(I) In Kesteren betreft het de beruchte aluminiUIIoloningen die binnenkort 
gesloopt zullen worden. 
In Princehage gaat het om dure drive·in woningen (600 en meer) 
gebouwd in 1979. 

C2) In de Heuvel betreft het een niet gerenoveerd complex 4 kamerwoningen uit 
1953 (huurprijs 250·320). 
In Brabantpark: complex 6·kamerwoningen uit 1958; niet gerenoveerd (bruto huur 
390·530). 

(3) Centraal gelegen eenheden (Valkenberg, Fellenoord, Schorsmolen, Chasse). 
Perifeer gelegen eenheden CPrincehage, Heusdenhout, Gageldonk). 

(4) Een niet-gerenoveerd complexwoningen uit 1953 in Brabantpark. 
Niet-gerenoveerde portiek-etagewoningen uit 153 in Heuvel. 
Niet-gerenoveerde etagewoningen uit '58 in Brabantpark. 
Niet-gerenoveerde etagewoningen (huur 230) uit 1952 in het Liniekwartier. 

(5) Dure vooral 2· en 3 kamer-etagewoningen uit 1981 (huurprijs 550·750). 
Etagewoningen in het centrum Fellenoord (Gerardus Harjella) uit 82 Cf400 plus). 
Corridorflats uit 1976 met 2, 3 en 4·kamerwoningen in Princehage (huurprijs 
480·690). 

(6) Hoogbouw in Tuinzicht uit 1971: 2·3 kamers Cf580/610 incl.stookkosten). 
Geeren·Zuid: 4·kamer·etagewoningen uit 1968 Cf589 incl.stookkosten). 
Geeren·Noord etagewoningen (4 en 5 kamers) uit 1969 Cf420·520) en 1 en 2 
pers. h. f346, ·• 
Wisselaar: Galerijflats (4·5 kamer-woningen) uit 1979 Cf440·510 incl.stook). 
Biesdonk uit 1971 galerijflats (4· en 5·kamerwoningen) Cf400/440). 
Heusdenhout portiek-etagewoningen en galerijflats uit begin jaren 1 70 (rond 
f600, · incl.). 
Een aantal complexen in Geeren-Zuid van de Alg. WBV hebben slechts tijdelijk 
te kampen gehad met een hoge mutatie als gevolg van een verbeteringsingreep. 

(7) OVer leegstand op complexniveau zijn slechts incidenteel gegevens 
beschikbaar: 
Gageldonk Haagse Beemd Oonkenbuurt: 

in okt. 1987 staan hier 31 woningen van ruim 10 maanden leeg. Reden: (zeer) 
dure huurwoningen. 

St. Laurentius* 
Heuvel: 

57 woningen al langer dan een jaar reden: tijdelijke onttrekking van 
bejaardenwoningen van Maria Hediatrix. 

Gemeentewon ineen: 
Brabantpark, Geeren·Noord, Heuvel 

renovatie m.u.v. Geeren·Noord waar sprake is van verhuurbaarheidsproblemen. 
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(8) Bron: De vele gezichten van Tuinzigt, S&o, 1989. 

(9) Idem 

(10) Voorstel met betrekking tot een experiment met inplaatsingsbeleid van 21 
dec. 1989, Gemeente Breda. 

(11) Het complexgebonden inplaatsingbeleid houdt in: 
1. Voor toewijzing wordt voor een complex in een bepaalde buurt door de 

SWB een lijst met kandidaten verstrekt. De grootte van de lijst is 
bepaald door de te verwachten mutaties binnen 3 maanden. 

2. Bij de selectie van de woningzoekende worden de criteria woonwens, 
passendheid en urgentie meegenomen. 

3. De woningbouwvereniging is in principe verplicht binnen 3 maanden te 
plaatsen. 

(12> De redenen dienen betrekking te hebben: 
A. woonverleden kandidaat m.b.t. zaken geluidsoverlast, vervuiling of andere 

overlast in relatie tot reeds gehuisvest bewoners. 
B. woonverleden kandidaat in relatie tot woningtype/woonlaag/ligging van 

de woning. 
C. kenmerken van de kandidaat m.b.t. leeftijds of type huishouden in relatie 

tot reeds gehuisveste bewoners dan wel woningtype/woonlaag/ligging van 
de woning. 

D. kenmerken van de kandidaat m.b.t. de woonwens. 

(13> De te registreren gegevens zijn: 
*Voor het experiment·jaar: 

· aantallen geweigerde kandidaten en reden van weigering. 
* Voor het experiment jaar en de 2 voorgaande jaren: 

mutatiegraad van het complex 
acceptatiegraad van de aangeboden woningen 
weigeringsgraad van de aangeboden woningen 
reden weigeringen 

· huurschulden in het complex 
huurderving in het complex 
leegstand in het complex 
bij de woningbouwverenging ingekomen dan wel bekend zijnde klachten. 

(14> Woningbouwvereniging St. Laurentius: notitie 11252 woningen in het 
heuvelkwartier" t.b.v. anbtelijk en bestuurlijk overleg november 1990. 

(15> Tuinzicht 2 omvat 5 galerijflats met 228 woningen, direct naast Tuinzicht 1 
gelegen. 
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(16) In 1973 verschijnt de "Hoge Vucht Nota" waarin vier beleids· 
aandachtspunten worden genoemd: 
· aanpakken van de huisvestingssituatie van gezinnen met jonge kinderen 

In de flats; 
doorbreken van monotome karakter van de wijk om meer intimiteit en 
menselijke schaal in de wijk te realiseren; 
bevorderen van het totstandkomen van voorzieningen die mogelijkheden 
bieden tot ontplooiing; 
voorstellen voor professionele ondersteuning bij de samenlevingsopbouw. 

Een concrete aanpak kwam echter niet van de grond. 
In 1978 werd een projecttean1 ingesteld dat als taak had een concreet en 
uitvoerbaar beleidsplan op te stellen om de woon· en leefsituatie In 
Hoge Vucht zoveel mogelijk te optimaliseren en optimaal te houden. 
De voorgestelde maatregelen zijn: wonlngtoewijzingsbeleld, inrichting 
open terreinen, aanpak gemeentewoningen en ontsluiting van de buurt. 
In 1979 wordt in een brandbrief van een huisarts uit de wijk wederom 
een verzoek gedaan de problemen op gemeentelijk niveau aan te pakken 
n.a.v. vele psychosomatische klachten als gevolg van slechte woon· en 
leefsituatie. 
In 1980 verschijnt een beleidsplan, waarin o.a. wordt voorgesteld: 
· een studie naar stedebouwkundige vormgeving en Invul! ing van centrumgebied; 

splitsing van flats in 1· en 2·persoonseenheden; 
het realiseren van een gemeenschapsaccomodatle; 
het opstellen van een onderhoudsplan; 
herinrichting van overige terreinen. 

In 1981 brengt een Werkgroep Toewijzingsbeleid op grond van door 
haar gesignaleerde problemen advies uit aan de wethouder. 
Voorgestelde maatregelen: 
technisch: 

sociaal: 

organisatie: 

(17) Genoemd worden: 
· verhoging puntentotaal; 

onderhoudwerkzaamheden 
vernieuwing verwarmingssysteem 
flatsplitsing 
opruimen grof vuil 
herinrichting woonomgeving 
begeleiding bij flatsplitsing (info, spreiding) 
herziening takenpakket huismeester 
sanering huurschuld 
een vaste coördinator. 

liever leegstand dan concentratie van probleemgevallen; 
ombouw tot portiekflats, aftoppen, slopen; 
actiever politieoptreden, betere controle op naleving huurreglement, 
andere taak huismeester; 
verbieden bedrijfjes In garageboxen. 
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(18) Oe procedure is als volgt: 
Oe WBV ontvangt elke twee weken een lijst van woningzoekenden die bij de 
SWB ingeschreven staan met een voorkeur Geeren·Noord. De extra kosten 
voor de SWB worden gedekt uit de subsidie "preventie kleine criminaliteit". 
Deze woningzoekenden worden door de WVB uitgenodigd voor een gesprek, 
en vooralsnog niet voor een andere woning voorgedragen. Degenen die niets 
van zich laten horen of niet op het gesprek willen komen worden teruggemeld 
aan de SWB. 
Na het gesprek wordt in overleg tussen de nieuwkomer en de in de buurt 
werkzame ft.n:tionaris van de WBV al dan niet voor een woning in de buurt 
gekozen en heeft men kans toegewezen worden. 
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6 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

6.1 Inleiding 

In dit deelonderzoek is de huisvestingssituatie van allochtonen in Breda 
onderzocht, als onderdeel van een vergelijkende studie tussen zes gemeenten. 
In het onderzoek is antwoord gezocht op de volgende vragen: 

I. Welke veranderingen hebben zich gedurende de jaren tachtig voorgedaan 
in de huisvestingssituatie van allochtone huishoudens? 

la. In hoeverre zijn deze huishoudens in naoorlogse woonwijken terecht 
gekomen? 

1 b. In welke mate zijn ze daarbij gehuisvest in moeilijk verhuurbare com
plexen? 

2. Welke oorzaken zijn hiervoor op lokaal niveau aan te geven? Welke 
invloed hebben hierbij de processen op de woningmarkt in het algemeen 
en welke invloed heeft het gevoerde woonruimteverdelingsbeleid in het 
bijzonder? 

3. Welke implicaties hebben beheerstrategieën ten aanzien van moeilijk 
verhuurbare complexen voor de huisvestingssituatie van allochtonen? 

Binnen de gemeente Breda was veel materiaal beschikbaar over het onderwerp. 
In de jaren 80 zijn drie evaluerende notities verschenen over de huisvesting van 
"verre burgers" (in resp. 1983, 1986 en 1989). Hierdoor waren met name vanuit de 
sector volkshuisvesting veel gegevens voorhanden. Voor de ruimtelijke analyse is 
secundair datamateriaal gebruikt. Dit materiaal is aangevuld door gesprekken met 
ambtenaren bij de gemeente. 
M.b.t. het beheer van de non-profit voorraad was een lijst van z.g. niet
schaarse woningcomplexen beschikbaar waardoor een gedifferentieerd beeld van 
de aard en omvang van verhuurbaarheidsproblemen kon worden verkregen. Deze 
informatie is aangevuld met een aantal interviews, bij de Stichting 
Woonruimteverdeling en een viertal non profit-beheerders in Breda. 
Tevens zijn een drietal cases op complexniveau nader onderzocht middels 
dossiersstudies en interviews. 

6.2 Allochtonen in Breda 

De stad Breda huisvest begin 1989 in bijna 50.000 woningen ruim 121.000 
inwoners. Bijna 8700 inwoners hebben de niet-Nederlandse nationaliteit. Het 
aantal Marokkanen bedraagt 2250; zij vormen de grootste groep onder de 
etnische minderheden. Er zijn verder 1204 Turken, 1253 Surinamers 
(Nederlanders geboren in Suriname en hun kinderen) en 1077 Antillianen 
(Nederlanders geboren op de Antillen en hun kinderen) in Breda woonachtig. 
Het aandeel van deze vier etnische groeperingen binnen de totale bevolking van 
Breda is sterker gestegen dan in de rest van het land. Met name de groep 
Marokkanen is sterk vertegenwoordigd. In afwijking van het landelijk beeld 
wonen in Breda meer Marokkanen dan Turken. Surinamers daarentegen zijn 
minder sterk vertegenwoordigd dan elders in den lande. 
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Vergelijken we de demografische structuur van de door ons onderzochte groep 
allochtonen met de totale bevolking dan blijkt het volgende: 
- er komen bij de Surinamers en Antillianen relatief veel onvolledige gezinnen 

en alleenstaanden voor; 
- bij Turken en Marokkanen heeft in de jaren '80 vaak gezinshereniging plaats 

gevonden, waardoor het aandeel alleengaanden/alleenstaanden zeer klein is en 
het percentage volledige gezinnen is toegenomen. Dit laatste percentage ligt 
overigens niet boven het stedelijk gemiddelde. 

Op basis van een bevolkingsprognose van O&S wordt voor de vier door ons 
onderzochte groepen een groei van 80% geëxtrapoleerd. Het aandeel van deze 
allochtonen op de hele bevolking stijgt daarmee naar ruim 8% in het jaar 2000. 
Bezien we de situatie op de woningmarkt dan vormen de Marokkaanse en Turkse 
huishoudens anno 1989 nog steeds de grootste groep woningzoekenden, maar het 
aandeel wordt kleiner. De woningzoekende Surinamers en Antillianen zijn 
moeilijk op te sporen: ze zijn deels onder de categorie Nederlanders, deels 
onder de groep overigen te vinden. 
Wat betreft de samenstelling van de allochtone woningzoekenden naar huis
houdtype blijkt dat het aandeel 1-persoonshuishoudens en bejaarden bij de 
buitenlanders zowel in '86 als '89 veel lager is dan bij de Nederlanders. Wat 
betreft het aantal 2-persoonshuishoudens vertonen de buitenlanders een verge
lijkbaar beeld als de Nederlanders: in 1989 resp. 21% en 20%. 
Wat betreft het aantal huishoudens met kinderen is het verschil het grootst. 
48% van de ingeschreven buitenlandse woningzoekenden bestaat uit een huishou
den met een of meer kinderen t.o. 17% bij de Bredase bevolking. Wel neemt bij 
beide groepen het aandeel af. 
Bezien we het inkomen van de woningzoekende allochtonen dan blijkt dat 63% 
van de buitenlandse woningzoekenden inkomen heeft tussen de 1700-3000 gulden. 
Dit geldt slechts voor 45% van de Nederlandse lotgenoten. 

Het wensenpatroon van buitenlanders laat zowel overeenkomsten als verschil
len met dat van de Nederlanders zien: 
Overeenkomst vertonen ze wat betreft de ontwikkeling in de vraag naar een- en 
meergezinswoningen: die neemt resp. af en toe. Eveneens neemt bij zowel 
buitenlanders als Nederlanders de vraag naar voor bejaarden geschikte woningen 
enigzins toe, die naar eenheden af. 
Verschil vertonen de beide groepen waar het gaat om de omvang van de vraag 
naar eengezinswoningen. Deze is bij buitenlanders groter (46%) dan bij 
Nederlanders (27%). De vraag naar wooneenheden en voor bejaarden geschikte 
woningen is daarentegen bij allochtonen kleiner. 

6.3 Oude en nieuwe concentraties 

In hoofstuk 3 hebben we antwoord gezocht op de vraag welke veranderingen 
zich gedurende de jaren '80 hebben voorgedaan in de huisvestingssituatie van 
vier groepen allochtonen in Breda. Er is hierbij een onderscheid gemaakt naar 
wijken die wat hun aandeel allochtonen betreft de volgende kenmerken hebben: 

- geen concentratie: 
- lage concentratie: 
- midden concentratie: 
- hoge concentratie: 

0-2 maal het stedelijk gemiddelde; 
2-3 maal het stedelijk gemiddelde; 
3-4 maal het stedelijk gemiddelde; 
4-5 maal het stedelijk gemiddelde; 
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Allereerst blijkt dat in Breda twee op de drie Turken en Marokkanen in niet
concentratiegebieden wonen: de helft in gebieden met een concentratie kleiner 
dan 2 maal het gemiddelde, de helft in gebieden met een percentage onder het 
stedelijk gemiddelde. 
Vergelijken we het spreidingspatroon van de Turken en Marokkanen met dat van 
de hele Bredase bevolking dan blijkt dat deze groepen allochtonen sterk 
ondervertegenwoordigd zijn in de vooroorlogse wijken. Het belang van de voor
oorlogse wijken voor de huisvesting blijkt gedurende de jaren '80 duidelijk te 
zijn afgenomen. Dit afnemend belang van deze wijken komt tot uitdrukking in 
drastische daling van Turken en Marokkanen in de wijken Valkenberg en Station 
en een geringe daling in Zandberg en Belcrum. Alleen in de vooroorlogse wijken 
Fellenoord en Haagpoort is over de hele periode een stijging waar te nemen. 

Daartegenover staat een stijging in een aantal naoorlogse wijken. In de vroeg 
na-oorlogse wijken uit de periode '45-'59 zijn ze sterk, in de wijken 1960-1975 
licht oververtegenwoordigd. 
- De wijken 1945-1959: 

de wijk Heuvel uit de jaren 50 ontwikkeld zich tot een laag 
concentratiegebied. Ook de wijk Brabantpark huisvest veel allochtonen. 

- De wijken 1960-1975: 
de wijk Geeren-Noord uit de jaren 60 is het enige gebied dat gedurende de 
hele onderzoeksperiode als hoog concentratiegebied getypeerd kan worden. 
Andere groeiers zijn de naoorlogse gebieden Geeren-Zuid, Doornboslinie en 
Wisselaar. Met name het percentage in Doornbos-Linie stijgt snel. 

Allochtonen zijn ondervertegenwoordigd in de naoorlogse wijken, gebouwd na 
1975 en in de 'gemengde' wijken (m.u.v. Tuinzicht). 

Surinamers en Antillianen daarentegen zijn in de gemengde en vroeg na-oorlogse 
wijken ondervertegenwoordigd en komen vaker voor in de wijken, gebouwd na 
1975, zoals Geeren-Noord, Kesteren en Kievitsloop. Bij deze twee groepen leek 
er in 1986 nog sprake te zijn van een toenemende spreiding buiten concentra
tiegebieden, in 1989 blijkt het aandeel Surinamers en Antillianen in de 
concentratiegebieden juist weer toe te nemen. Onduidelijk is in hoeverre de 
verandering van definities hierbij een rol speelt. 

Veel van deze wijken zijn "achterstandgebieden", gebieden waar meer vormen 
van achterstand cumuleren. Geeren-Noord en Fellenoord zijn zowel in 83 als in 
'86 de grootste achterstandsgebieden. De grootste toename van sociale achter
stand in die periode is waar te nemen in Heuvel. In dezefde periode is de 
achterstand toegenomen in Schorsmolen, Doornbos-Linie en Geeren-Noord en 
Geeren-Zuid. 
In de meeste van deze wijken is het percentage allochtonen hoog (Geeren
Noord, Heuvel) dan wel stijgend (Geeren-Zuid, Doornboslinie) 
In de wijk Schorsmolen is het aantal allochtonen echter gedaald. Andere wijken 
met een (sterk) gedaald aandeel allochtonen en met een hoge achterstandscore 
zijn Valkenberg en Station. 
Opvallend is de hoge achterstandscore in de wijk Kesteren, gebouwd in de jaren 
80. 

Kortom, het beeld is dus complex en gedifferentieerd; zowel groepen allochtonen 
als autochtonen in Breda verkeren in een achterstandsituatie. Deze "minimum 
choice areas" treffen we zowel in de voor- als naoorlogse wijken aan. 
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6.4 Woningmarktprocessen 

In hoofdstuk 4 werd ingegaan op een aantal oorzaken op lokaal niveau voor de 
veranderingen in de huisvestingssituatie. Met name de processen op de 
woningmarkt en het gevoerde woonruimteverdelingsbeleid stonden hierbij 
centraal. 
Vanaf 1982 is in Breda sprake van een privaatrechtelijke regulering van de 
woonruimteverdeling: door de 3 woningbouwverenigingen in Breda en het 
toenmalige gemeentelijk woningbedrijf werd de Stichting Woonruimteverdeling 
Breda (SWB) in het leven geroepen. 
Per I juli 1985 is bovendien de Woonruimtewet 1947 weer van kracht. In de 
Woonruimteverordening worden regels omtrent inschrijving, urgentiecriteria, 
voordracht, vergunningverlening en vergunningsverleningscriteria gesteld. 
Onder de reikwijdte van de wet vallen alle non-profit huurwoningen tot aan de 
IHS-grens (ca 6000 woningen). Bij 50% van de particuliere huurwoningen onder 
de IHS-grens worden eveneens woningzoekenden voorgedragen door de SWB. In 
dit profit deel, worden (waar mogelijk) ook allochtone kandidaten geselecteerd: 
selectie dus op basis van urgentie. De koopwoningen blijven buiten het bereik 
van de wet. 
Uit de cijfers blijkt dat responsiviteit van de Bredase non-profit beheerders ten 
aanzien van groepen etnische minderheden de laatste jaren groter is geworden. 
Naast het voormalige gemeentelijke woningbedrijf zijn ook de andere corporaties 
zich gaan inzetten voor de huisvesting van allochtonen, zij het in verschillende 
mate. 
De bijdrage van de profit verhuurders is echter slechts gering. Welliswaar is er 
sprake van een geringe stijging, de bijdrage aan de huisvesting van allochtonen 
blijft weinig substantieel. De indruk bestaat dat de particuliere verhuurders een 
selectiever beleid ten aanzien van buitenlanders voeren. 
De door ons onderzochte etnische groepen zijn dan ook vooral in het non
profit deel van de huursector gehuisvest. Dit geldt met name voor de Turkse 
hoofdbewoners, in mindere mate voor de Marokkanen, Surinamers en Antillianen. 

De grote responsiviteit van non-profit beheerders heeft tot gevolg dat alle 
belangrijke groeiers en/ of concentratiegebieden non-profit woonwijken zijn. Om
gekeerd blijkt echter, dat niet in alle gebieden met een hoog percentage non
profitwoningen een relatief groot aandeel allochtonen voorkomt (bijv. Biesdonk, 
Heusdenhout, e.d.). 
Dit proces wordt versterkt door de wijkvoorkeur. Een aantal wijken zijn 
populair: Brabantpark, Princehage, Tuinzigt, Heusdenhout, Doornbos-Linie, 
Heuvel, Ypelaar en Biesdonk. Niet alle favoriete wijken zijn echter wijken met 
een groei van allochtonen en omgekeerd doen zich concentraties voor in wijken 
met een uitgesproken negatieve voorkeur. 

Het percentage toewijzingen ligt boven het percentage ingeschreven allochtonen. 
In dit opzicht is er sprake van het inlopen van een achterstand. 
Met name bij de eengezinswoningen is er sprake van een duidelijke toename van 
het aantal en het aandeel woningen bewoond door etnische minderheden. De 
toename van het aantal allochtonen in eengezinswoningen komt voor rekening 
van de Haagse Beemden, resultante van de groeistad-status van Breda. Deze 
status had tot gevolg dat in de Haagse Beemden tot 1990 ruim 11.000 woningen 
gerealiseerd werden. Maar ook wanneer de Haagse Beemden buiten beschouwing 
gelaten wordt, is dit beeld zichtbaar. 
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De toename in de meergezinswoningen is duidelijk minder. Wel laat de toewij
zing van meergezinswoningen een aanzienlijke stijging zien: in procenten van 6 
naar 9. 

Tevens werden in het kader van Breda Groeistad enkele duizenden woningen in 
met name de binnenstad gebouwd. Sinds 1978 zijn er in het centrum zo'n 2000 
woningen bijgebouwd. 
Het "profijt van de stadsvernieuwing" is voor allochtonen echter gering geweest. 
De aanpak van de stadsvernieuwing was niet altijd gericht op de zittende bewo
ners. Na sloop van veelal particuliere woningen bleven terreinen vaak tijdelijk 
braak liggen. Het vernieuwingsproces viel bovendien vaak samen met gezinsher
eniging waardoor verhuizing gestimuleerd werd. Bovendien werd vaak een 
woningtype gerealiseerd dat bij allochtonen weinig voorkeur heeft 
- qua type: HA T -eenheden en senioren woningen. 
- qua huurprijs: de hogere huurprijs na vernieuwing is een barrière. 

6.5 Allochtonen en niet-schaarse complexen 

In hoofdstuk 5 hebben we ons beperkt tot het complexniveau. Aangezien de 
informatie op complexniveau gefragmenteerd was kon de vraag in welke mate 
allochtonen in moeilijke verhuurbare complexen gehuisvest zijn maar gedeeltelijk 
beantwoord worden. 

Bij ons onderzoek naar moeilijk verhuurbare complexen hebben we de lijst van 
'niet-schaarse' woningcomplexen uit 1987, als uitgangspunt genomen. Deze lijst 
was aan het begin van dit onderzoek (in 1989) nog actueel. De complexen die in 
1990 in het kader van een inplaatsingsexperiment zijn toegevoegd zijn niet in 
het onderzoek betrokken. In deze niet schaarse woningcomplexen is men 
midden jaren 80 gaan werken met z.g. bufferlijsten. Bij toewijzing wordt een 
aantal kandidaten tegelijk voorgedragen zodat de corporatie bij weigering van 
de eerste kandidaat onmiddellijk over een volgende kan beschikken. 
In deze complexen is daardoor de autonomie van beheerders ten opzichte van de 
lokale overheid bij toewijzing versterkt. 

Het gaat bij de moeilijk verhuurbare c.q. 'niet-schaarse' complexen met name om 
de volgende 4 typen: 
1. HA T -eenheden 
2. Eengezinswoningen 
3. Etage woningen zonder lift 
4. Hoogbouwwoningen 

Verreweg de meeste van deze complexen met verhuurbaarheidsproblemen zijn 
gesitueerd in de wijken met bovengemiddelde concentratie allochtonen. Het 
blijkt echter dat dure eengezinswoningen en HAT -eenheden ook buiten deze 
gebieden voorkomen. In deze typen "niet-schaarse" complexen ligt het aandeel 
allochtonen (ver) onder het gemiddelde is. Het eerste met name vanwege zijn 
prijs, het tweede vanwege zijn type. 
Het zijn met name de niet-schaarse etagewoningen zonder lift en de hoogbouw
woningen die gesitueerd zijn in gebieden met relatief veel allochtonen. 
Tevens komen in Breda een aantal complexen voor met veel allochtonen die niet 
op de lijst van niet-schaarse complexen uit 1987 voorkomen. Wel maken deze 
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complexen deel uit van de 32 complexen die in 1990 in het kader van het 
inplaatsingsexperiment aan de lijst met 'niet-schaarse' woningen zijn toegevoegd. 

6.6 Beheerstrategieën 

Onderzocht is ook welke de rol van het woningbeheer is en welke implicaties 
beheerstrategieën in moeilijke verhuurbare complexen hebben voor de huisves
tingssituatie van allochtonen. 
Bij complexen met verhuurbaarheidsproblemen wordt vaak naar het instrument 
van inplaatsing gegrepen. aangezien het hanteren van urgentie- en 
passendheidscriteria alleen als onvoldoende wordt gezien. lnplaatsing is een 
onderdeel van het pakket aan sociale maatregelen. dat naast technisch, 
functioneel en financiele maatregelen genomen wordt in het kader van 
woningbeheer. 
Uit de interviews blijkt dat er bij alle woningbouwverenigingen in de praktijk 
van de formele regels bij woningtoewijzing wordt afgeweken en er steeds meer 
"ingeplaatst" wordt bij woningtoewijzing. 

Eind jaren 80 worden er in Breda steeds meer geluiden hoorbaar die pleitten 
voor een meer algemeen inplaatsingsbeleid. 
Tussen de gemeente en de vier corporaties bestond aanvankelijk echter een 
duidelijk verschil van mening: ziet de gemeente inplaatsing slechts als een 
curatief instrument, dat in een beperkt aantal probleemgevallen als onderdeel 
van een integrale aanpak gebruikt mag worden, de corporaties opteren voor een 
bredere benadering. Niet alleen vinden ze een curatieve toepassing bij problemen 
legitiem, maar staan ze ook een preventief gebruik van inplaatsing voor, hierin 
gesterkt door positieve ervaring in een aantal nieuwbouwcomplexen. 

lnplaatsing heeft twee kanten. Enerzijds zullen woningzoekenden met een 
zwakke onderhandelingspositie (noodverhuizers) en een zonder expliciete 
wijkvoorkeur voorwerp zijn van inplaatsing. Dit kan ertoe leiden dat starters en 
noodverhuizers, vaak allochtonen geconcentreerd raken in moeilijk verhuurbare 
complexen. 
Anderzijds biedt het, zoals bij het aanwijzen van 'geschikte complexen• in 
Breda, de mogelijkheid tot een gerichte vorm van inplaatsing in de 
aantrekkelijkere delen van de voorraad. Probleem van deze benadering is dat het 
in het algemeen complexen betreft met een geringe mutatiegraad. De 
toewijzingskansen zijn dus relatief klein. 
Tevens wordt dit beleid in Breda maar ten dele door de corporatie gedragen, in 
die zin dat ze een aantal complexen zelf niet geschikt achten; andere, niet 
genoemde worden juist wel als geschikt gezien. 

Uit de drie onderzochte cases blijkt dat allochtonen vaak geconfronteerd worden 
met een zwaardere aanpak van de complexen waarin ze gehuisvest zijn. In 
Heuvel ziet de beheerder het vervangen van de onderzochte woningcomplexen 
als wenselijke oplossing. Naast verbetering van de stedebouwkundige structuur 
biedt dit de mogelijkheid tot een meer en beter gedifferentieerde bevolkings
opbouw te komen. 
Ook in Tuinzicht wordt op middellange termijn sloop overwogen. Op korte 
termijn heeft men in de fysieke sfeer al de nodige maatregelen getroffen 
(intensief onderhoud) en er zijn een aantal beheermaatregelen getroffen 
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(huismeester). Voor zover de bewoners bij de aanpak betrokken zijn hebben de 
aanwezige buitenlanders hierin niet geparticipeerd, een probleem dat zich in het 
algemeen voordoet met deze groep. 

In Geeren-Noord werd begin jaren 80 de hoge concentratie allochtonen als een 
van de oorzaken van de problemen gezien. Dit standpunt is echter in 1983 
verlaten. Nadien is de concentratie van buitenlanders nog slechts als een 
ondergeschikte factor beschouwd. Het terugdringen van het aandeel allochtonen 
behoort dan ook niet meer tot de vele maatregelen, die al dan niet succesvol 
beproefd zijn. 
Ook in de probleemperceptie van de bewoners speelt de factor "etniciteit" 
nauwelijks een rol. 
Met name vanaf 1987 heeft de aanpak tot een verbetering van de leefbaarheid 
geleid, ook voor de daar aanwezige allochtonen. De buurt resp de complexen 
blijven echter zeer kwetsbaar. De noodzaak van permanent en intensief beheer 
is dan ook overduidelijk. 
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Bijlage 2: Tabellen bij hoofdstukken. 

Tabel B.2.1. Aantal geregistreerde woninzoekenden 
in de gemeente Breda 

Datun Woningzoelc. 

01·01·78 4.978 
01·01·79 5.068 
31·12·83 7.428 
31·12·84 7.061 
31·12·85 8.554 
31·12·86 8.447 
31 · 12·87 7.492 
01 · 01·88 7.639 
01·01·89 7.982 
31·12·1989 7.825 

Diverse bronnen 

Tabel B.2.2. Woningzoekenden naar huishoudtype 
(periode 1983- I 988) 

1983 1984 

1 pers. 37 43 
2 pers. 28 22 
hh 1 Ie. 12 12 
hh 2 k. 9 8 
bejaarden 9 10 

Totaal 100 100 

Bron: Kerncijfers 1988 

Tabel B.2.3. woonwensen 

1983 1984 

eengezin. 
won. 42 35 
2 kamer 
won. 29 29 
flats 23 22 

1985 

46 
21 
11 
8 

10 

100 

1985 

35 

29 
23 

1986 

47 
20 
10 

7 
11 

100 

1986 

34 

23 
24 

1987 

47 
20 
11 

7 
11 

100 

1987 

30 

22 
29 

1988 

45 
21 
12 
8 

13 

100 

1988 

28 

33 

Bron: Kerngegevens woonruimteverdeling 1988/stat. geg. woningzoekenden 1988 
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Tabel B 2.4. Inkomen woningzoekenden 

Inkomen 

<1250 
1251·1700 
1701·2000 
2001·2500 
2501·3000 
>3000 
Tot. 
% 

abs 

1983 

17 
19 
14 
24 
15 
10 

100 
7427 

1984 

20 
20 
15 
22 
13 
9 

100 
7061 

1985 

23 
21 
16 
18 
12 
10 

100 
8553 

1986 

21 
20 
17 
18 
13 
10 

100 
8495 

1987 

22 
19 
17 
18 
14 
10 

100 
7496 

1988 

24 
19 
16 
18 
13 
10 

100 
7982 

Bron: Kerngegevens woonruimteverdeling 1988/stat.geg.woningzoelcenden 1988 

Tabel B.4.l. Gemiddelde wachttijd in maanden naar huishoudtype, 
periode 83-87. 

pers.huish: 
student: 

>25 j. 
<25 j. 

2 pers.huish. 
huishoud. m.lc: 
1 Ie. 
2 Ie. 
3 Ie. 
4 Ie. 
5e.m. 
65+ 
groep 

Gemiddelde 

1983 

9 

19 
21 
18 

16 
16 
13 
20 
38 
21 
13 

18 

1984 

10 
12 
15 
16 

17 
16 
14 
18 
17 
20 

8 

16 

Bron: Kerngegevens Woonruimteverdeling, 1988 

1985 

12 
11 
15 
15 

14 
14 
12 
22 
14 
16 

5 

14 

1986 

15 
14 
19 
17 

16 
15 
16 
21 
16 
20 

5 

16 

Tabel B.4.2. toegewezen woningen in de soc. en partic. sector 
(periode 84-87) 

soc. sect. abs 

part.sect. abs 
% 

Totaal 

l984 

2514 
99 

16 

2530 

1985 

1750 
85 

304 
15 

2054 

Bron:Kerngegevens woonruimteverdeling 1988 

95 

1986 

2076 
n 

625 
23 

2699 

1987 

2432 
80 

604 
20 

3039 

1987 

14 
16 
17 
13 

17 
16 
18 
21 
18 
21 

15 



Tabel B.4.3. toegewezen woningen in de sociale sector naar type 

type/jaar 84 85 86 87 

eengez won. 493 513 620 800 
in % 20 28 30 26 
flats m.lift 420 352 400 577 
in % 17 18 19 19 
flats z.lift 457 342 391 661 
in % 18 19 19 22 
2·kamerw* 734 360 287 420 
in % 30 20 14 14 
overigen 410 240 376 581 
in % 16 14 18 19 

* inclusief part.sector 

Bron: Kerngegevens woonruimteverdeling 1988 

Tabel B.4.4. Huurprijs van de in de sociale en particuliere huursector 
toegewezen woningen 

1984 1985 1986 1987* 
abs % abs % abs % abs 

·150 335 14 35 2 17 8 
151·240 329 13 312 17 253 12 442 
241·340 303 12 335 19 497 24 472 
341·500 1371 54 857 48 1030 50 1396 
501·600 125 5 182 10 245 12 559 
601·700 22 1 13 1 25 1 174 
700 + 9 0 66 4 7 0 8 
totaal 2514 100 1800 100 2074 100 3039 

*incl. de particuliere huursector. 

Bron:Kerngegevens woonruimteverdeling 1988 
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BIJLAGE 3: Lijst geïnterviewden: 

hr. A. Klooster, 
Afdeling Volkshuisvesting en Stadsvernieuwing, Gemeente Breda. 
mevr. Knipscheer, 
hoofd van de Stichting Woonruimteverdeling Breda. 
hr. van Merode, 
directeur van de Algemene Woningbouwvereniging Breda. 
hr. Reininga, 
hoofd Bewonerszaken van de woningbouwvereniging St. Joseph. 
hr. Steenderen, 
hoofd Bewonerszaken van de woningbouwvereniging Volkshuisvesting 
Breda. 
hr. Treffers, 
hoofd Bewonerszaken van de woningbouwvereniging St. Laurentius 
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BibllothMk Technische Universiteit Eindhoven 

Op hUn plaats?' ~.,,JII's'l'lll t~ 
Allochtonen en moBilijk v.erhuurbare wonmgç_omplèxen 

De huisvesting van allochtonen geniet al geruime tijd de belang

stelling van beleidsmedewerkers, belangengroepen en politici. 
Achterstand en achterstelling dient bestreden te worden, zo luidt het 

devies. 
Deze studie naar de huisvestingssituatie van Turken, Marokkanen, 

Surinamers en Antillianen gedurende de jaren tachtig, werpt een 
nieuw ligt op dit onderwerp. In een zestal gemeenten, te weten Breda, 

Dordrecht, Helmond, Nijmegen, Rotterdam en Spijkenisse, is onder
zocht in hoeverre de huisvestingssituatie van deze groep allochtonen 

gewijzigd is. Wonen ze nu op de plaats van hun keuze, of zijn ze 
geplaatst? 

Verklaringen op wijkniveau zijn onderzocht in de verhouding 
tussen vraag en aanbod op de woningmarkt en in het proces van de 
w~ningdistributie. Op complexniveau spelen de beheerstrategieën en 
het inplaatsingsbeleid van de verschillende sociale verhuurders een 
belangrijke rol, zeker wanneer het gaat om moeilijk verhuurbare 
complexen. 

De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat vele allochtonen 

nog lang niet op hun plaats wonen en dat hun huisvestingssituatie 
nog onvermindert aandacht behoeft. Het rapport is dan ook vooral 
bedoelt voor diegenen die beleidsmatig betrokken zijn bij de 
huisvestingssituatie van allochton-en . 


