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Aan:   Woonforte directeur bestuurder Monique Brewster en  

Manager Wonen Aad van der Reijken  

Van:  Bestuur Huurdersorganisatie Groene Hart 

Datum:  30 oktober 2020 
 

Onderwerp: NOM woningen Weegbree 

 
 

 

 
Geachte mevrouw, heer, 

 

 
 

Middels deze brief doen wij u ons advies toekomen over de NOM woningen aan de Weegbree. Dit 

advies zien wij als een pre- of voorlopig advies. Waarom, leggen wij kort aan u uit. 
 

Gebleken is dat de materie van NOM woningen voor ons best wel ingewikkeld en technisch van aard 

is. Ook spelen recente ontwikkelingen ook nog een rol, zoals de aanstaande wijzigingen van de 

salderingsregeling en de nieuwe BENG-eisen en NTA 8800 norm. 
 

Bovendien hebben wij in onze reactie op uw Bod en Kaderbrief voor 2021 voor wat betreft uw 

nieuwbouwambities, ervoor gepleit om het realiseren van NOM-woningen (nieuwbouw en/of 
renovatie) nog eens te heroverwegen. Hoewel we in het vorig overleg aan u hebben toegezegd in 

ons advies over de Weegbree dieper op de NOM materie in te willen gaan, lijkt het ons op dit 

moment verstandiger om binnenkort met u hierover in de vorm van een (Teams)gesprek van 
gedachten te wisselen. 

 

Om die reden beperken wij ons advies tot inhoudelijke opmerkingen over het verhuurplan 
van de 15 Weegbree woningen in de bijlage. 

 

In de nog te houden bijeenkomst willen wij met u van gedachten wisselen over onderwerpen die 

(ook) bij NOM woningen een rol spelen en ook voor ons van belang zijn, te weten: 
 

1.  de salderingsregeling voor bestaande complexen, NOM-complexen en voor nieuwe 

installaties van PV-panelen in (NOM)woningen; 
2. de financiering van de woningnood, meer BENG en minder NOM-woningen; 

3. de gevolgen van de nieuwe BENG eisen bij oververhitting van (nieuwbouw) woningen; 

4. is de EnergiePrestatieVergoeding voldoende toegesneden op de veranderingen van de 
saldering en het koelen van de woningen; 

5. wat is de inhoud van de gebruikersovereenkomst/bewonersbrochure voor huurders van 

NOM-woningen? 
 

Wij hopen dat u hiervoor tijd vrijmaken kan.  

 

Wij zijn uiteraard bereid om in het eerstvolgende overleg met u ons advies desgewenst nader toe te 
lichten. 

 

 
Met vriendelijke groet, 

 

 
Voorzitter                                                          Waanrnemend secretaris  

Frederike Magez Robér van Leeuwen 

 
 

 

Bijlage: tekstuele opmerkingen en vragen over het verhuurplan 15 NOM woningen Weegbree 
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Bijlage reactie op adviesaanvraag 
  
Aan   :   Woonforte, Monique Brewster en Aad van der Reijken     
Van   :   Bestuur Huurdersorganisatie Groene Hart Woonforte  
Datum                 : 22 juli 2020 (verbeterde versie van de oorspronkelijke versie van 29 

april 2020)  
Onderwerp  :   Verhuurplan 15 huurwoningen Weegbree Boskoop     
 

  
HOGH heeft haar opmerkingen en vragen in cursief weergegeven 

en hebben veelal betrekking op de onderstreepte teksten. 
 

 1  Inleiding  
 
In 2020 worden 15 kleine eengezinswoningen gebouwd aan de Weegbree.  De start van de  
bouw is vertraagd als gevolg van juridische procedures. 
 
In dit verhuurplan staan de afspraken beschreven vanuit Woonforte voor de eerste verhuur. 
 
Beschrijving complex  
De 15 eengezinswoningen worden gebouwd als NOM woning. Dit houdt in dat men  
milieubewust kan wonen en zuinig kan omgaan met energie. De NOM woningen zijn goed geïsoleerd, 
bijna luchtdicht gebouwd en zijn gasloos. De beneden- en bovenverdieping worden verwarmd door 
vloerverwarming. Op het dak liggen zonnepanelen. De woningen hebben een  
slaap- en badkamer op de begane grond.   

 

2  Doelgroepen  
 

• Toewijzing aan de doelgroepen:  
1. Huurders van Woonforte (65-plussers) die een:  

a. (1e voorrang) eengezinswoning van Woonforte leeg achterlaten of  
Opmerking: belangrijk is dat vooral huurders uit een reguliere sociale huurwoning kunnen 
doorstromen naar deze EGW’s. Het moet dus gaan om een Daeb woning met een huurprijs 
lager of gelijk aan € 737,14.  

b. (2e voorrang) een andere woning van Woonforte leeg achterlaten  
krijgen voorrang op overige woningzoekenden ingeschreven bij Huren in 
Holland Rijnland. Deze gewenste toewijzing leidt tot lokaal maatwerk (omdat het 
nieuwbouw is buiten de reguliere 25% om) en moet besproken worden met  
HOGH.  

Opmerking: ook hier zou moeten gelden dat je een reguliere sociale huurwoning dient achter 
te laten van Woonforte. 

2. Gezinsgrootte: minimaal 2 personen.  
3. Geen voorrang voor (stadsvernieuwings)urgenten  
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Deze woningen hebben een slaap- en badkamer op de begane grond. Weliswaar voldoet de 
badkamer niet aan het gewenste/vereiste formaat om gemakkelijk zorg te kunnen verlenen, 
maar minstens 3 woningen worden verhuurd aan een doelgroep die  
gemak heeft van deze slaap- en badkamer op de begane grond.  
Om die doelgroep in beeld te krijgen wordt vóór adverteren contact gezocht met de gemeente 
en/of andere maatschappelijke partijen. 

Vraag: om welke bijzondere doelgroep gaat het hier en geldt voor deze groep huurders 
dezelfde inkomenstoets bij het vaststellen van de huurprijs ? 
Opmerking/vraag: dus 12 van de 15 woningen worden verhuurd via ‘lokaal maatwerk’ en de 
andere 3 woningen allereerst via contact met gemeente en/of andere maatschappelijke 
organisaties ? 

 

Toelichting nav opmerkingen tijdens toelichting Woonforte op 21 juli 2020:  
• Het MT van Woonforte heeft expliciet de leeftijdsgrens gesteld op 65 jaar en ouder. We 
willen dat er kandidaten komen die (op korte termijn) gemak hebben van de slaap- en 
badkamer op de begane grond. Een kandidaat van 55 jaar heeft op korte termijn die  
slaap- en badkamer op de begane grond niet nodig.  
• Er wordt expres geen onderscheid gemaakt tussen een sociale woning en een 
vrijesectorwoning. We redeneren dat ook de opzegging van een vrijesectorwoning 
verhuisbewegingen in de sociale sector op gang brengt. 

 

3  Huurprijs  
 
Om de woningen voor deze doelgroep bereikbaar te maken (AOW) wordt de huurprijs van de  
12 middenwoningen inkomensafhankelijk.  

• Inkomen max.€ 31.550 (tot AOW), max € 31.475 (AOW), voor 2 personen: Huurprijs  
wordt € 619,01  
• Inkomen max. € 31.550 (tot AOW), max.€ 31.475 (AOW), 3 of meer personen; Huurprijs  
wordt € 663,40  
• Inkomen (tot AOW vanaf € 31.475 tot € 39.055 / AOW vanaf € 31.550 tot € 39.055) 2 of  
meer personen; Huurprijs wordt € 737,14  

  
De 6 hoekwoningen worden verhuurd voor een huurprijs van € 737,14 aan een huishouden van 2 of  
meer personen en een inkomen tussen € 31.550 tot € 39.055.  
 
Opmerking: graag opnemen dat deze huurprijs van € 737,14 inclusief servicekosten is) 
 
De servicekosten zijn € 1,00 (vrijwillige glasverzekering) 
 

4  Energie Prestatie Vergoeding  
  
De energieprestatievergoeding (EPV) is een bedrag dat de huurder aan de verhuurder betaalt voor  
de energiezuinige woning. De huurder huurt een comfortabele en duurzame woning waarin hij naar 
verwachting (behalve vastrecht) geen kosten voor energie heeft. Er wordt hiervoor een aparte EPV-
overeenkomst bij het huurcontract gevoegd. Er moet nog een definitieve berekening gemaakt  
worden. Woonforte vraagt, zoals bij andere recent opgeleverde nieuwbouwwoningen, 75% van de  
berekende maximale EPV.  

Opmerking:  graag willen wij in een overleg met u van gedachte te wisselen over de EPV-
vergoeding. 
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5  Bewonersbegeleiding  
  
De bewonersbegeleiding wordt uitbesteed aan Woonsupport plus. Dit bedrijf is deskundig  
op het gebied van NOM-woningen. Deze begeleiding bestaat uit het voorbereiden (vooruitlopend  
op het tekenen van de huurovereenkomst) en begeleiden van de huurders voor en tijdens de  
ingebruikname van de woning. Daarna vindt nazorg plaats. Per seizoen wordt contact  
opgenomen met de huurder om te informeren hoe de woning ervaren wordt en worden tips  
gegeven over het wooncomfort te beïnvloeden. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een app  
met veel projectgebonden informatie en waar bewoners handleidingen kunnen vinden, schades  
kunnen melden en contact kunnen zoeken via call, mail en chat. Deze service wordt verleend  
tot één jaar na oplevering.  
Woonforte zorgt ervoor dat de kennis van Woonsupportplus ook in eigen huis komt zodat  
nieuwe huurders bij mutaties door eigen medewerkers (klantconsulent en buurtbeheerder)  
kunnen worden begeleid.   

 

6  Buurtbeheerder  
  
Bij de laatste nieuwbouwprojecten was een huismeester (nu buurtbeheerder) betrokken wij de  
oplevering van de woningen. Hij is het eerste aanspreekpunt voor vragen over de woning en  
voor het doorgeven van eventuele opleverpunten. Wij hebben hier goede ervaring mee. Voor  
huurders is er één aanspreekpunt en de buurtbeheerder heeft korte lijntjes met de aannemer  
en de projectleider. Dat schept voor iedere betrokkene duidelijkheid.    

 
Ook bij dit nieuwbouwproject wordt een buurtbeheerder betrokken. Bij de oplevering van de 
woningen en tijdens de eerste weken dat de woningen bewoond worden. Omdat het ‘maar’ om  
15 (weliswaar bijzondere) woningen gaat, is het niet nodig om een buurtbeheerder hier fulltime  
voor vrij te maken.  

 

7  Keuze keukens  
  
De woningen worden zodanig vroeg geadverteerd zodat de toekomstige huurders een keuze kunnen 
maken voor het uitzoeken van een keuken. De keukenkeuze kan worden gemaakt bij  
firma De Knikker. De Knikker levert de keukens; de aannemer plaatst ze.  

   

8  Planning  
  
Afhankelijk van bezwaar en beroep, aanleg nutsvoorzieningen en straatwerk en eventuele  
Corona maatregelen, worden de woningen opgeleverd in januari 2021. De start van de bouw is nu al 
vertraagd door de juridische procedures. 

 

9  Adviestraject  
 
Woonforte heeft met Huurdersorganisatie Groene Hart afgesproken tijdens de mondelinge toelichting 
op 21 juli 2020 dat HOGH 2e helft augustus 2020 reageert. 
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