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De fractie heeft de volgende vragen:

Geachte voorzitter,

In recente mediaberichtgeving lezen wij dat arme wijken met veel sociale huurwoningen steeds meer 
een verzamelpunt worden van kwetsbare mensen, met als gevolg dat de leefbaarheid van deze 
wijken hard achteruitgaat. Zie o.a.:  https://www.trouw.nl/binnenland/arme-wijken-zijn-een-
verzamelpunt-van-kwetsbare-mensen-gevolg-de-leefbaarheid-gaat-hard-achteruit~b728a6de/.

Uit recent onderzoek van bureaus In-Fact Research en Cirvusvis in opdracht van Aedes, de 
branchevereniging van woningcorporaties, blijkt dat de tanende leefbaarheid in achterstandswijken 
tussen 2016 en 2018 alleen maar is versneld, mede doordat er tegelijk sprake is van een toenemende 
uitstroom uit deze wijken van kansrijke huishoudens. Deze problematiek speelt in veel gemeenten; de 
wijken en buurten met veel sociale huur worden meer en meer bewoond door mensen die zichzelf 
amper kunnen redden, laat staan dat zij hun buren kunnen helpen. Hierdoor verslechtert de 
leefomgeving en zijn deze buurten, waar veel kwetsbare groepen wonen, zoals mensen met een licht 
verstandelijke beperking, mensen zonder werk of mensen met psychiatrische problematiek ook vaker 
doelwit van criminelen.

De sociale huur lijkt het exclusieve domein te zijn geworden van huishoudens ‘met een vlekje’ wat 
zorgt voor problemen in wijken met een hoge concentratie van sociale huurwoningen. Deze buurten 
staan op het punt te veranderen in probleemgebieden als er niet nu naar oplossingen gezocht wordt. 
Hierbij kan gekeken worden naar een sociale wijkaanpak en meer woningdifferentiatie.

De PvdA-fractie heeft hierover de volgende vragen aan het college: 

1. Heeft u kennisgenomen van recente studies, rapporten (o.a. rapport Veerkracht in het 
corporatiebezit en het zgn. Rigo-rapport) en artikelen over deze integrale maatschappelijke 
problematiek ter zake wonen, leven en veiligheid, samenhangend met de steeds groter 
wordende kloof tussen rijk en arm? Wat is uw visie daarop?

2. Hoe ziet u in deze de opinie Kanskracht van professor Baarsma, waarover wij recent vragen 
hebben gesteld?

3. Hoe is de situatie in deze volgens u in Roosendaal? Graag uw analyse.
4. Bent u voornemens om met een plan van aanpak voor Roosendaal te komen en kunt u hiertoe 

een discussiestuk aanleveren voor de gemeenteraad? 

Namens de fractie van PvdA, Paul Klaver
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Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Ja, het college heeft kennis genomen van de studies waaraan u refereert. Het college 
onderschrijft de conclusies van de rapporten.

2. Zoals eerder beantwoord investeert het college via ondersteuning en activiteiten in het sociaal 
domein in de ontwikkeling van eigen regie en zingeving als belangrijkste motor om de 
veerkracht en weerbaarheid van kwetsbare inwoners te verbeteren.

3. Roosendaal wijkt in deze niet af van andere gemeenten in Nederland. Ook in Roosendaal 
hebben buurten en wijken met veel sociale woningbouw extra aandacht nodig op het gebied 
van leefbaarheid. Alwel stuurt binnen de mogelijkheden op een zo gedifferentieerd mogelijke 
instroom om de draaglast van de directe omgeving te beperken. Desalniettemin zien we ook in 
Roosendaal de tweedeling tussen sociaal sterke en sociaal zwakkere wijken toenemen. Meer 
dan ooit is een gezamenlijke aanpak nodig om de uitdagingen van kwetsbare wijken en buurten 
het hoofd te bieden.

4. Al langere tijd werkt het college samen met Alwel en WijzijnTraverse aan de maatschappelijke 
opgaven in wijken en dorpen. Het college zet stevig in op het intensiveren en uitbreiden van de 
samenwerking met en tussen partners. Er is met beschikbare data steeds beter inzicht in hoe 
wijken en buurten ervoor staan. Door hier structureel met elkaar en met inwoners over in 
gesprek te zijn, zetten we oplossingen voor de korte termijn direct om in concrete acties en 
investeren we voor de langere termijn in een goede balans tussen de draagkracht en draaglast 
van wijken en buurten. Het college geeft er de voorkeur aan de ingezette koers voort te zetten 
en de raad te informeren over de voortgang hiervan.
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Wethouder Inge Raaijmakers


