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Aan:   Woonforte directeur bestuurder Monique Brewster en  

Manager Wonen Aad van der Reijken  

Van:  Bestuur Huurdersorganisatie Groene Hart 
Datum:  15 september 2020 

Onderwerp: Bod & Kaderbrief Woonforte 2021 

 
 

 

Geachte mevrouw, heer, 
 

 

Middels deze brief geven wij –zoals toegezegd- onze advies over het Bod (i.c. Overzicht 
voorgenomen werkzaamheden van 22 juni 2020) dat u verstuurd heeft aan de gemeente. Ook geven 

wij een reactie op uw Kaderbrief (versie 11 juni 2020) omdat u in het Bod daar ook naar verwijst. 

Tegelijkertijd houden wij rekening met de informatie die ons tijdens verschillende overleggen in deze 
zomer met ons is gedeeld. 

 

Ons advies is voor ons de opmaat voor de onderhandelingen over de prestatieafspraken dit najaar 

voor 2021 (en eventuele meerjarige afspraken). Het advies is zowel procesmatig als inhoudelijk van 
aard. Vervolgens sluiten wij af met enkele vragen ter verheldering van uw Bod en Kaderbrief. 

In een bijlage werken wij enkele aanbevelingen van ons advies verder uit. Ook verwijzen wij naar 

ons advies over de ‘arrangementen’ (21 augustus 2019) inzake huisvesting voor starters en 
doorstromers. Gezien de actualiteit en urgentie voor dit ‘lokaal maatwerk’ sturen wij u deze nog een 

keer toe. Wat ons betreft gaan deze onderdeel uitmaken van toekomstige prestatieafspraken.  

 
Uit uw Kaderbrief en Bod hebben wij de voor ons belangrijkste onderwerpen samengevat. Deze gaan 

over ontwikkelingen en verwachtingen (A), processen (B), maatregelen (C) en monitoring (D): 

 
A. ambities en doelen bijstellen: als gevolg van de coronacrisis en de verhuurdersheffingen; 

B. bestuurlijk overleg: monitoren van prestatieafspraken mét huurdersorganisaties; 

C. maatregelen: 

1. bevorderen van doorstroming: d.m.v. woningtoewijzing, lokaal maatwerk en 
woonarrangementen; 

2. bevorderen van doorstroming: d.m.v. goedkope koop en middeldure huurwoningen; 

3. financiele positie handhaven: d.m.v. stijgende verkoop en handhaven leencapaciteit; 
4. huurverhoging 2021: onder, op of boven inflatieniveau; 

5. huurverhoging: benaderen vanuit woonlasten; 

6. leefbaarheid: bevorderen door instroommaatregelen; 
7. herstructurering Rode Dorp: klankbordgroep of bewonerscommissie; 

8. energiemaatregelen bestaande voorraad: doorberekenen huurverhoging; 

D. monitoring prestatieafspraken: instrument bij evaluatie bestaande en nieuwe afspraken. 
 

 

A. Bijgestelde ambities en doelen Woonforte: 
 

In grote lijnen onderschrijven wij de wijze waarop Woonforte haar ambitie bijstelt tot en met 2025 
mede als gevolg van de coronacrisis en het onlangs verschenen rapport over de dreigende tekorten 

bij de corporaties veroorzaakt door de verhuurdersheffingen en de nieuwbouwopgave. 

 
Wij verwachten en hopen dat uiterlijk volgend jaar (of eerder) de verhuurdersheffing zal worden 

afgeschaft of tenminste gehalveerd (verkiezingsjaar). De financiele ruimte die dan ontstaat zal wat 

ons betreft weer tot een bijstelling van de ambities moeten leiden. In dat licht willen wij ons dan ook 
niet teveel vastleggen op (meerjarige)prestatieafspraken die verder reiken dan 2021. 

 

In uw Bod pleit u voor een ‘verdere beheersing van kosten in de bestaande voorraad’. Dit standpunt 
roept bij ons nogal wat vragen op. Allereerst wat wordt bedoeld met ‘beheersen’ ? De vraag stellen 

is wat ons betreft deze ook beantwoorden: gezien de grote verduurzamingsopgave van de  
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bestaande voorraad gaan wij eerder uit van een ‘inhaalslag’. Op dit onderdeel willen wij dat 
Woonforte en de gemeente voldoende nadruk gaan leggen. 

 

Wij pleiten er dan ook voor om de investeringen voor de verduurzaming van de bestaande voorraad 
de komende vijf jaar in balans te brengen met uw ambitie voor de nieuwbouw. Graag zien wij 

van u een voorstel hoe de besteding van de indicatieve bestedingsruimte (IBW) er voor de 

nieuwbouw, verbetering en huurmatiging er uit gaat zien in 2021. 
 

Voor wat betreft uw nieuwbouwambities pleiten wij ervoor om het realiseren van NOM-woningen 

(nieuwbouw en/of renovatie) nog eens te heroverwegen. Binnenkort krijgt u van ons een advies over 
de Weegbree. In dat advies gaan wij uitgebreid in op een aantal recente ontwikkelingen die wat ons 

betreft aanleiding geven voor een herijking van het NOM-beleid. 

 

 

B. Bestuurlijk overleg: monitoren van prestatieafspraken: 
 

In uw Bod stelt u dat ‘het realiseren van de Prestatieafspraken nog beter is dan het maken ervan.' 

Ook stelt u dat er afspraken weleens stranden. U stelt daarom voor minstens 2 x per jaar ‘een 
bestuurlijk overleg tussen bestuurders van gemeente en corporaties’ te hebben over ondermeer de  

leefbaarheid wijken en buurten en de ontwikkeling van projecten en locaties. 

 
Wij pleiten ervoor om ook dergelijke zaken in een tripartite overleg te bespreken. Net als u is het 

van belang dat partijen als gelijkwaardige partij deelnemen aan de prestatieafspraken. Daar past 

ook transparantie en openheid bij. Het gaat bovendien om (het monitoren van) de gemaakte 
prestatieafspraken welke tijdens een tripartite overleg tot stand zijn gekomen. Voor het monitoren 

van een aantal prestatieafspraken, doen wij u in de bijlage een voorbeeld toekomen. Dit voorbeeld 

wordt al in een aantal gemeenten in deze regio toegepast. 

 

 

C. Voorgestelde maatregelen en prestatieafspraken Woonforte: 
 

 
1. Doorstroming, woningtoewijzing en lokaal maatwerk: 

 

Woonforte wil om de doorstroming te bevorderen, ‘arrangementen’ aanbieden/toepassen. ‘Indien 
nodig wil Woonforte eventueel tot maatwerk oplossingen komen.’  Uit het onlangs verschenen 

jaarverslag 2019 van Holland Rijnland Wonen blijkt dat de gemeente en de corporaties heel weinig 

gebruik maken van de ‘lokale beleidsruimte’. Slechts 42 van de 189 woningtoewijzingen zijn in 2019 
als lokaal maatwerk ingezet in Alphen aan de Rijn.  

 

Over de ‘arrangementen’ verwijzen wij u naar ons advies van 21 augustus 2019. Wat ons betreft 
gaan deze onderdeel uitmaken van toekomstige prestatieafspraken. Wij wijzen u er op dat 

‘arrangementen’ voor startende Alphense jongeren niet concreet is ingevuld. Wij pleiten er dan 

ook voor om niet alleen voor de doorstroming maar ook concrete prestatieafspraken te maken voor 

deze specifieke categorie. In bovengenoemd advies doen wij u concrete voorstellen. 
 

 

2. Doorstroming, goedkope koop en middeldure huurwoningen: 
 

In het Bod pleit u voor het aanbieden van ‘koopwoningen in het goedkope segment’ en 

‘huurwoningen in het gereguleerde middensegment (tussen € 720 en € 900) voor middeninkomens’ 
als bereikbaar alternatief.  

 

HOGH is geen voorstander van deze maatregel omdat het niet behoort tot de kerntaak van de 
corporatie. Ook niet als het gaat om woningen en middelen uit de Niet-Daeb-voorraad. 

Huisvesting voor middeninkomens is het werkterrein voor pensioenfondsen, particuliere- en 

institutionele beleggers. 

 
De ‘vrije markt’ pakt dit niet op omdat het rendement of verdiencapaciteit te beperkt is. Nieuwbouw 

door corporaties brengt per definitie een onrendabele top met zich mee. Dat geldt ook voor 

nieuwbouw van Niet-Daeb woningen met huurprijzen tot 900 euro. Deze onrendabele kosten gaan 
ten laste van de bijdrage aan de Daeb-tak (maximaal 7,5 miljoen volgens de IBW 2020), terwijl we 

een enorme verduurzamingsslag te maken hebben de komende jaren.  
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HOGH is om vergelijkbare redenen tegen het realiseren van goedkope koopwoningen door 

corporaties. Bouwen van koopwoningen is niet het werkterrein van corporaties. Wij onderstrepen 

nogmaals dat het realiseren van koopwoningen door corporaties niet op onze steun kan rekenen. 
 

Wél is HOGH bereid, zij het onder strikte voorwaarden, om op kleine schaal en middels lokaal 

maatwerk,  mee te gaan in uw voornemen om middeldure huurwoningen te realiseren voor de 
doelgroep ‘empty nesters’ of senioren die in deze gemeente een grote (sociale huur) 

eengezinswoning achterlaten én aantoonbaar goedkoop scheefwonen.  

 
Voor ons is het van belang dat deze Niet-Daeb woningen bij nieuwe verhuringen beschikbaar blijven 

voor deze categorie. Het monitoren van dit ‘arrangement’ is een van de voorwaarden. Graag maken 

wij met u daarover goede afspraken. Graag zien wij van u een voorstel hoe dit ‘arrangement’ van 

invloed is op de afdracht van Niet-Daeb taak aan de Daeb-voorraad volgens de indicatieve 
bestedingsruimte (IBW) in 2021. 

 

 
3. Stijgende verkoop en handhaven leencapaciteit: 

 

Woonforte moet dus vanwege de crises haar ambitie bijstellen.  Zij verzet daarbij haar bakens 
inderdaad rigoreus door ‘kleine nieuwbouw projecten later te starten, het aantal te verkopen 

woningen op te voeren naar 50 per jaar en de kosten voor het onderhoud van de bestaande 

voorraad te beheersen’. 
 

Hierboven bij A. hebben wij onze reactie gegeven op het ‘beheersenvan de bestaande voorraad’. 

 

Voor de goede orde gaan wij er vanuit dat het intensiveren van het verkoopprogramma betrekking 
heeft op de Niet-Daeb voorraad ? Onze informatie leert dat Woonforte beschikt over circa 490 Niet-

Daeb ‘woongelegenheden’. Is er naast deze categorie nog ander onroerend bezit dat verkocht wordt 

of kan worden ? 
 

Woonforte beschikt daarnaast ook nog over een aantal ‘gemengde’complexen ofwel VVE’s en 

huurwoningen. Wat is uw beleid en ambitie de komende jaren voor deze categorie woningen ? 
 

HOGH onderschrijft uw standpunt om de 70 % Loan to Value (LTV) niet te verhogen naar 85 % (i.c. 

de maximale toegestane leencapaciteit). Verhoging betekent snel meer geld maar uiteindelijk over 
een lange termijn veel hogere rentelasten (aflossing).  

 

 
4. Huurverhoging 2021 onder, op of boven inflatieniveau: 

 

Woonforte schrijft in haar Bod over het huurbeleid het volgende: ‘Elk jaar opnieuw onderzoeken wij 

het nut en noodzaak van een inkomensafhankelijke huurverhoging. Afhankelijk van het verloop van 
de crisis houden wij bovendien ook rekening met de optie om de huursom te verhogen met inflatie 

plus maximaal 1 procentpunt. Dit om het investeringsprogramma zoals gepland te kunnen (blijven) 

uitvoeren.’ 
 

HOGH is voorstander van het uitvoeren van het Sociaal Huurakkoord. Wij zijn voor een zeer 

gematigd huurbeleid en houden vast aan een maximaal inflatievolgende huursom. De gevolgen en 
uitwerking van de corona-pandemie zullen op onze achterban, huishoudens met lage inkomens,  

zullen een groot inkomens effect kunnen hebben. We pleiten voor een weloverwogen en voorzichtige 

toepassing van het instrument huurverhoging. 
 

 

5. Huurverhoging en woonlastenbenadering: 

 
Woonforte stelt voor om ‘binnen de huursom te zoeken naar differentiatie en ‘daarbij de 

energiekwaliteit van de woning en wellicht huishoudengrootte (woonlasten benadering) te 

betrekken.’  Tijdens de laatst gehouden presentatie door Woonforte is ook de ambitie aangegeven 
om in de periode 2023-2033 zo’n 2750 woningen te verbeteren van label C/D naar label A/B. 

 

Woonforte heeft aangegeven dat de energetische kwaliteit van de voorraad momenteel wordt 
herzien en geherwaardeerd. Daaruit zou een gunstiger resultaat blijken van de EI-prestatie van de 

woningen. Wij verwachten dat het aandeel slechte label woningen –althans voorlopig- onverminderd 

hoog zal blijven bij Woonforte (zie de volgende tabel): 
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Energielabels woningen Woonforte 2015 2016 2017 2018 2019 

Label A++ - - - - - 
Label A+ - - - - - 
Label A (EI= 0,8-1,2) 6%/7% 7%/15% 15 % 17 % - 
Label B (EI= 1,2-1,4) 14%/17% 14%/15% 15 % 15 % - 
Label C (EI= 1,4-1,8) 29%/30% 29%/30% 30 % 32 % - 
Label D (EI= 1,8-2,1) 26%/17% 25%/16% 16 % 15 % - 
Label E (EI= 2,1-2,4) 16%/18% 16%/12% 11 % 10 % - 
Label F (EI= 2,4-2,7) 8%/7% 8%/8% 7 % 6 % - 
Label G (EI > 2,7)   2%/4% 2%/6% 4 % 4 % - 
Onbekend - - 2 % 1 % - 
NOM - - - - - 

Gemiddelde EI-index    1,64  
Totaal 101%/100% 101%/102% 100 % 100 % - 
 10.061 

VHE’s 
10.262 
VHE’s 

10.327 
VHE’s 

10.243 
VHE’s 

 VHE’s 

 
 
HOGH heeft afgelopen voorjaar in haar advies op het huurbeleid 2020-2021 een voorstel gedaan om 

huurprijs en energieprestatie in het kader van de woonlasten aan elkaar te koppelen. In de 

onderstaande bijlage doen wij een voorstel toekomen hoe dit kan worden gedaan en gemonitord. 
 

Ons doel is door de voorgestelde monitoring van de voorraad de ontwikkeling van woonlasten in 

relatie tot de verduurzaming van de woningvoorraad integraal in beeld wordt gebracht. Hierdoor 
kunnen alle partijen volgen hoe het staat met de woningvoorraad in Alphen. Er zijn een aantal 

gemeenten in de regio die deze monitor al in de prestatieafspraken hebben opgenomen.  

 
HOGH heeft in haar advies op uw huurbeleid 2020-2021 gevraagd om woningen met label F en G 

niet of nauwelijks te verhogen. Het gaat daarbij om 10 % van de woningvoorraad van Woonforte. 

Wij willen dit concrete advies tijdens de onderhandelingen over de prestatieafspraken ook gaan 

voorstellen.  
 

Ons doel is concrete afspraken te maken over de aanpak van het ‘laaghangende fruit’ en op korte 

termijn rekening te houden met de onevenredig hoge woonlasten (i.c. woninggebonden 
energiekosten) voor de huurders van deze woningen. 

 

 
6. Leefbaarheid: 

 

Woonforte schrijft: ‘In het streven naar de inclusieve samenleving moeten deze mensen hun plek 
(weer) zien te vinden. Dit gaat niet in alle gevallen goed en kan daarom tot beheerproblematiek 

leiden in de verschillende wijken en buurten.’ In haar bod stelt zij ook voor om ‘2x per jaar in het 

kader van de prestatieafspreken dit te monitoren en in een bestuurlijk overleg te bespreken met de 
gemeente.’  

 

Ten overvloede verwijzen wij naar onze opmerking hierboven bij B. Bestuurlijk overleg, waarbij we 

pleiten om dergelijke zaken in een tripartite overleg te bespreken.  
 

Relevant voor de leefbaarheid is het voorstel van Woonforte bij het hoofdstuk Wijkgericht werken. 

Daarin staan onder andere de volgende vragen aan de gemeente: 
* de instroom reguleren – actie woonruimteverdeling gemeente en Woonforte;  

 

Onze vraag is op welke wijze de instroom van welke (doel)groepen moet worden gereguleerd en of 
lokaal maatwerk of ‘arrangementen’ hierbij als instrument kunnen dienen ? Graag willen we hierbij 

nauw betrokken worden. 
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7. Herstructurering Rode Dorp: 
 

Woonforte schrijft in haar Bod: ‘Participatie is op verschillende onderdelen en niveaus voor ons 

belangrijk.  In projecten – zoals onderhoud, renovatie, sloop en nieuwbouw – betrekken wij 
bewoners bij de keuzes in het project. Meestal gebeurt dit in de vorm van een klankbordgroep met 

een vertegenwoordiging van de bewoners uit het betreffende complex. Voor het komende jaar geldt 

dit in het bijzonder voor het Rode Dorp, waar wij vanaf najaar 2020 starten met de vervangende 
nieuwbouw van ons bezit.’ 

 

HOGH is primair geen voorstander van klankbordgroepen. Wél kan dit een laatste toevlucht zijn als 
er geen aantoonbaar draagvlak is voor een bewonerscommissie. In de aanstaande gesprekken met u 

over de samenwerkingsovereenkomst willen wij dit nader toelichten. 

 

 
8. Energiemaatregelen bestaande voorraad: 

 

Woonforte schrijft: ‘Voor de plaatsing van zonnepanelen vragen wij op dit moment geen vergoeding. 
Dit zullen wij voor het vervolg ook handhaven. Bij de uitvoering van isolatiemaatregelen gaan wij 

echter een huurverhoging in rekening brengen. Zoals tijdens de stakeholders bijeenkomst is 

aangegeven, wordt dit als meer rechtvaardig beoordeeld ten opzichte van huurders van woningen, 
waar geen energetische maatregelen worden uitgevoerd.’ 

 

In principe onderschrijft HOGH deze beleidskeuze. Wel is ons onlangs opgevallen dat u op uw 
website melding maakt met dat u stopt met het plaatsen van PV-panelen. Het bevreemd ons dat u 

ons daarover niet heeft geïnformeerd. Graag vernemen wij van u waarom u deze maatregel heeft 

genomen. Verder is onze vraag of huurverhoging bij isolatiemaatregelen enkel geldt voor optionele 

pakketten of ook in geval van groot onderhoud en/of renovatie. 
 

 

D. Monitoring prestatieafspraken: een voorbeeld uit de praktijk 
 

HOGH pleit voor het verwijzen naar een monitor in de prestatieafspraken. Deze monitor wordt als 
bijlage bij de prestatieafspraken gevoegd. Hierin zijn de relevante onderwerpen uit de 

prestatieafspraken en uit de jaarrapportage woonruimteverdeling Holland Rijnland opgenomen. De 

monitor wordt dan ook voor een deel gevuld met eigen gegevens van de corporaties en gemeente. 
De monitor maakt onderdeel uit van de jaarlijkse evaluatie van de prestatieafspraken.   

 

In onderstaande bijlage doen wij een voorbeeld toekomen van een monitor. Deze wordt al in een 

aantal gemeenten in deze regio gehanteerd. 
 

 

Tot slot, willen wij met deze reactie op uw Bod en Kaderbrief onze bijdrage leveren voor de 
onderhandelingen over de prestatieafspraken, zodat alle partijen zich kunnen herkennen in de 

prestatieafspraken en deze door alle partijen kan worden gedragen. 

 
 

 

 
 

 

Met vriendelijke groet, 

 
 

 

 
 

Voorzitter                                                          secretaris  

Frederike Magez Joop Pison 
 

 

 
Bijlagen: 

 

Bijlage:  

- Voorbeeld monitor prestatieafspraken 
- Advies ‘Toewijzen woningen d.m.v. arrangementen’ van 21 augustus 2019. 
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Bijlage Monitor 

 

Bespreking monitor 

 

De monitor wordt besproken tijdens het periodiek bestuurlijk overleg en daartoe voorbereid tijdens 

het ambtelijk overleg. Op deze manier kunnen de uitkomsten een rol spelen bij de evaluatie van de 

gemaakte afspraken en bij het opstellen van het bod en de gesprekken die daarna volgen om te 

komen tot prestatieafspraken voor het volgende jaar. 

 

1. Voorraad sociale huurwoningen naar huurprijsklasse en energielabel  

netto huur, peildatum 31-12-2019. Tussen haakjes de cijfers van 31-12-2018 

Deze tabel is een weergave van de stand van zaken aan de hand van de netto huur op 31 december 2019. 

Door deze tabel meerdere jaren te gebruiken kunnen we de ontwikkeling in de opbouw van de voorraad naar 

prijsklasse en energielabel volgen.  

 
 

kk-

grens 

(< 

414,02) 

1e aftop 

(414,02- 

592,55) 

2e aftop 

(592,55 - 

635,05) 

bereikbaar 

(635,05-

710,68) 

duur 

(> 710,68) 

Eindtotaal 

     DAEB Niet-

DAEB 

 

Corporatie 
X 

       

NOM - - - - - - - 

A++ - 9 3 67 5 - 84 ( ) 

A+ 6 39 6 25 9 1 86 ( ) 

A 10 137 129 105 17 13 411 ( ) 

B 1 143 83 81 2 1 311 ( ) 

C 2 186 29 30 - - 247 ( ) 

D 22 166 12 9 - - 209 ( ) 

E 5 30 4 2 - - 41 ( ) 

F 6 6 1 - - - 13 ( ) 

G - 3 - - - - 3 ( ) 

Totaal Corp.X 52 719 267 319 33 15 1405 ( ) 

        

 

 

2. Mutatieleegstand (in dagen) (peildatum 31-12) 

Corporatie Mutatieleegstand in dagen (gemiddeld) 

Corporatie X 32 (25 technisch, 7 verhuur) 

Corporatie Y 22 (18 technisch, 4 verhuur) 

  

 
 
 
 

mailto:bestuur@hogh.nl
http://www.hogh.nl/


Zuidpoolsingel 172E, 2408 BR Alphen aan den Rijn, Tel.nr. 06-83275469 (secretariaat)  

E. bestuur@hogh.nl • W. www.hogh.nl  • KvK 75812819 • IBAN NL36ABNA0861438191 

 
 

3. Mutaties naar huurprijsklasse (peildatum 31-12)  

Meer dan 80% van het aantal mutaties is bereikbaar voor mensen met recht op huurtoeslag. Daarmee 

voldoet corporatie X en Y aan de regionale afspraak en de prestatieafspraak dat minimaal 70% bereikbaar is 

voor deze doelgroep. 

Corporatie kk-grens  

(< 

414,02) 

1e aftop 

(414,02- 

592,55) 

2e aftop 

(592,55 - 

635,05) 

sociaal 

(635,05-

710,68) 

duur 

(>710.68) 

Totaal Onder 2e 

aftoppings

- grens 

(%) 

Corporatie 

X 

- 41 15 11 1 68 82% 

Corporatie 

Y 

4 57 20 9 2 92 88% 

        

 
4. Lokaal Maatwerk (peildatum 31-12) Gegevens uit jaarrapportage Holland Rijnland.  

Corporatie X heeft in 2018 4 woningen aangeboden met lokaal maatwerk, in 2 gevallen is de woning ook 

toegewezen aan iemand die hiervoor in aanmerking kwam. Voor corporatie Y geldt hetzelfde. Onderscheid 

naar type (leeftijd, binding, etc.) wordt niet meer gemaakt. 

Corporatie Aantal toewijzingen 

met lokaal maatwerk  

Leeftijd Binding aan gemeente 

Corporatie X 2   

Corporatie Y 2   

    

 
5. Ingeschreven en actief woningzoekenden (peildatum 31-12) Tussen haakjes zijn de cijfers van het 

voorgaande jaar opgenomen. 

Het aantal ingeschreven woningzoekenden is met ruim 10% toegenomen. Het aantal actief 

woningzoekenden is ook gestegen, waardoor het aandeel actief woningzoekenden nagenoeg gelijk is 

gebleven. Dit komt overeen met de regionale ontwikkeling.  

 Ingeschreven 

woningzoekenden 

Actief woningzoekenden % actief 

Alphen ad 

Rijn 

20.526 ( ?) 4.460 ( ?) 21% (xx%) 

Regio 101.480 (90.725) 24.048 (20.798) 24% (23%) 

 

6. Verhuringen naar label (peildatum 31-12) Tussen haakjes zijn de cijfers van het voorgaande jaar 

opgenomen. 

Het totaal aantal verhuringen is voor het xe jaar op rij gedaald. Dit past in de regionale trend. In 2018 is een 

groter deel van de woningen verhuurd aan senioren. Waar dit in 2017 nog geen kwart van de verhuringen 

betrof, is in 2018 bijna 40% van de verhuringen naar deze doelgroep gegaan. * 

Jaar Normaal Seniorenlabel Starterswoning Totaal 

2019  49* (74)*  31* (23)*  -(-) 80*  (97)* 

% 61% (76%) 39% (24%)   

* Bovenstaande cijfers en conclusies zijn fictief voor Alphen ! 

 

7. Inschrijftijd  en zoektijd (peildatum 31-12) Tussen haakjes zijn de cijfers van het voorgaande jaar 

opgenomen. 

De toename van het aantal ingeschreven woningzoekenden vertaald zich in Oegstgeest nog niet in een 

oplopende inschrijftijd. De gemiddelde zoektijd laat wel een (lichte) stijging zien. Regionaal zijn zowel de 

inschrijftijd als de zoektijd flink opgelopen. Waar beide indicatoren in 2017 nog boven het regionaal 

gemiddelde lagen, liggen ze er nu onder. 
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8. Huisvesting verblijfsgerechtigden (peildatum 31-12) Tussen haakjes de cijfers van 31-12-2018. 

Zicht op wat de taakstelling was en hoe er gepresteerd is ten opzichte van die taakstelling. Als het lukt is het 

goed om aan te geven hoeveel woningen we hiervoor ingezet hebben. Uit de jaarraportage van Holland 

Rijnland is te halen hoeveel woningen naar statushouders zijn gegaan (zie ook volgende tabel).  

Jaar  Gemiddelde inschrijftijd 

(in jaren) 

Gemiddelde 

zoektijd 

2019 Alphen 6.0 (6.8)  1.3 (1.1) 

 Regio 6.8 (6.1) 1.5 (0.9) 

 
9. Huisvesting verblijfsgerechtigden (peildatum 31-12)  

De taakstelling is in 2019 niet gehaald. Bij de taakstelling van 2020 komen er daarom nog 9 bij. Begin 2020 is 

deze achterstand ingelopen.*  

Corporatie Resultaat 2018 Taakstelling 2019 Te huisvesten 

2020 

Gehuisvest 

Corporatie X +2 35 33 24 

Corporatie Y +4 57 53 31 

     

* Bovenstaande cijfers en conclusies zijn fictief voor Alphen ! 

 

10. Verhuringen urgenten en bemiddeling 

(peildatum 31-12) Tussen haakjes zijn de cijfers van het voorgaande jaar opgenomen  

Ondanks dat er in 2018 minder verhuringen waren, is het aantal verhuringen dat aan urgenten en 

bemiddeling is gegaan gedaald. De afgelopen twee jaar ligt het aandeel van deze groepen echter boven het 

regionaal gemiddelde. Dit komt vooral omdat het aantal verhuringen in Alphen relatief laag is. Terwijl de 

toewijzing van de contingenten en statushouders hier geen rekening mee houden.* 

Jaar Alle 

verhuringen 

Verhuringen 

obv urgentie 

Verhuringen 

bemiddeling 

Waarvan aan 

statushouders 

% urgenten en 

bemiddeling 

2018 80* (97)*  5* (6)*  18* (27)*  9* (12)*  29% (34%) 

* Bovenstaande cijfers en conclusies zijn fictief voor Alphen ! 
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