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Aan:   Woonforte directeur bestuurder Monique Brewster  

Van:  Bestuur Huurdersorganisatie Groene Hart 

Datum:  15 juni 2022 
Onderwerp: Kaderbrief Woonforte 2023 

 

 
 

Geachte mevrouw Brewster, 

 
 

Middels deze brief geven wij ons advies over de Kaderbrief 2023 (dd.16 mei 2022) welke u wilt 

versturen naar de gemeente. We hebben begrepen dat u deze Kaderbrief nog gaat bespreken met 
de RVC op 28 juni.  Wij verzoeken u vriendelijk de RVC kennis te laten nemen van ons advies. 

 

Net als vorig jaar willen wij u allereerst complimenteren over de wijze waarop Woonforte ons als 
bestuur heeft geïnformeerd in een eerdere fase door middel van een presentatie op 19 april en de 

uiteindelijke Kaderbrief met bijlagen van 16 mei. 

 

In tegenstelling tot ons uitvoerig advies vorig jaar over de Kaderbrief 2022 en het Bod, doen wij u 
nu een advies toekomen waarin wij ons beperken tot een aantal onderwerpen. 

 

In de Kaderbrief 2023 wordt naar onze mening, net als vorig jaar, erg weinig aandacht besteed aan 
de verduurzamingsopgave van de sociale woningvoorraad van Woonforte.  

Het is natuurlijk niet zo dat Woonforte alleen gefocust is op verkoop, sloop en nieuwbouw met daarin 

voorzien van een routekaart tot en met 2032. Tóch ontbreekt een dergelijke ambitie en routekaart 
voor de bestaande voorraad. 

 

Met ons onderstaand advies pleiten wij dan ook voor meer aandacht, ambitie en concrete plannen 
voor de verduurzaming van bestaande voorraad sociale huurwoningen.  

 

Door het volgend jaar volledig vrijkomen van de Verhuurderheffing krijgt Woonforte veel meer 

financiële ruimte om invulling en uitvoering te geven aan de vier scenario’s 
onderhoud(basisscenario), beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Wij denken dat 

tenminste 12 miljoen aan verhuurdersheffing vrijkomt in 2023. 

 
1. Actualisatie Meerjaren Onderhoudsbegroting (MJOB)  

We hebben begrepen dat de Meerjaren Onderhoudsbegroting (MJOB) op dit moment wordt 

geactualiseerd en dat deze tijdens of na deze zomer het adviestraject ingaat. Tegelijkertijd 
constateren wij dat dit de basis vormt voor de uitwerking van de voorkeursscenario(s). 

 

Graag hadden wij deze volgorde anders gezien en op basis van de geactualiseerde MJOB de invulling 
van de voorkeursscenario’s uitgewerkt zien. Nu dat niet het geval is maakt het voor ons moeilijk 

inhoudelijk te reageren op de voorgestelde keuzes. 

 

Daarnaast willen wij u verzoeken of Woonforte bereid is HOGH eerder in het adviestraject te 
betrekken bij de actualisatie van het MJOB.  

 

2. Routekaart onderhoud en verduurzaming bestaande voorraad 
Het vorig jaar ingezette huurbeleid voor de woningen met een slecht energielabel getuigt van 

realiteitszin. Al voor de stijging van de energieprijzen was bij ons en Woonforte ‘energiearmoede’ al 

een belangrijk thema. 
 

Bij het actualiseren van het MJOB willen wij graag in beeld krijgen welke complexen met een 

bovengemiddelde slecht label (D,E, F en G) in de onderhoudscyclus het eerst worden aangepakt en 
dat uiteraard in combinatie met een verduurzamingsingreep. 
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Dat wij hierin nadrukkelijk ook label D betrekken heeft te maken met het TNO-rapport 
Energiearmoede waarin zij gebruik maakt van data uit 2018. In dat rapport concludeert TNO dat de 

energiearmoede(val) zich vooral voordoet bij de labels D t/m G. Om die reden hopen wij ook dat 

Woonforte het aandeel woningen nadrukkelijk betrekt bij de verduurzaming. 
 

Hieronder een overzicht van uw bezit met labels per 1 januari 2019: 

                               

Label A++ A

Label B

Label C

Label D

Label E

Label F

Label G

 
 

Wij adviseren Woonforte een routekaart te maken over de verduurzamingsaanpak tot ná 2030. Wat 

ons betreft middels een (portefeuille)strategie van tenminste 15 jaar. Wij verwachten dat ook de 
gemeente en de regio in het kader van de prestatieafspraken dergelijke routekaarten zal verlangen. 

 

3. Aansluiten woningen op Warmtenetten 
In de kaderbrief geeft u aan in te zetten op het aansluiten van 2 wijken op het Warmtenet. Alhoewel 

wij toejuichen dat deze gemeente met name met geothermie aan de slag wil, zien wij dat er nogal 

de nodige ‘uitdagingen’ zijn.  
 

Allereerst het kostenaspect voor de aanleg en het onderhoud van dergelijke dure (en nog niet veel 

beproefde) systemen. Wij gaan er vanuit dat niet alleen corporaties (en dus de sociale huurders) 

hiervoor gaan opdraaien, maar dat er ook financieel draagvlak is ook bij de particuliere eigenaren en 
vastgoedinstellingen en pensioenfondsen voor een dergelijk warmtenet.  

 

Daarnaast pleiten wij ervoor de huurders in deze wijken vroegtijdig te betrekken bij deze plannen. 
Immers, is ook draagvlak vereist bij de groep bewoners. Hiervoor verwijzen wij onder andere naar 

de afspraken gemaakt in de ‘startmotorkader’ bij Warmtenetten. Ook gaan we ervan uit dat de 

investering door Woonforte in verhouding staat tot de andere verduurzamingsopgaven. Wij hebben 
daar nu geen enkel zicht op.  

 

Wij verzoeken Woonforte dan ook de ambitie voor warmtenetten in perspectief te blijven zien naast 
(de financiering van) de andere verduurzamingsopgaven, onderhoud, beschikbaarheid en 

betaalbaarheid. 

 

4. Verduurzaming gemengd bezit en VVE’s 
Al in ons advies vorig jaar op de Bod- en Kaderbrief 2022 hebben wij onze kritiek geuit op de 

verkoopambities van Woonforte. Daarnaast hebben wij gewezen op enkele conclusies en 

aanbevelingen uit het visitatierapport van Cognitum (oktober 2019). Deze conclusies en 
aanbevelingen hebben aan haar actualiteit niets verloren integendeel. Hieronder een tweetal citaten: 

 

blz. 9:1e verbeter- en aandachtspunten: 
[…]• Gezien de huidige druk op de woningmarkt ligt een zeer terughoudend verkoopbeleid 

nu voor de hand. Daar waar wel verkocht wordt, zijn twee punten van belang: een 

verstandige keuze wat te verkopen (ook met het oog op nog door te voeren 
renovaties/verduurzaming op een later moment) en een goede uitleg waarop met de huidige 

krapte op de woningmarkt toch gekozen wordt voor verkoop’ 

Blz. 23 : N.a.v. beschrijving van de ambities (uit het portefeuilleplan tot 2022): 
[…] Verwonderpunten • Woonforte heeft in het (recente) verleden veel verkocht in de 

gestapelde bouw. Hiervoor is gekozen om de leefbaarheid in die gebouwen te bevorderen. 

Doordat nu besluitvorming over renovaties en duurzaamheid in VvE-verband moet 

plaatsvinden, verloopt die nu veel moeizamer. Dat was bij de verkoop al voorzienbaar.’ 
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Wij vragen Woonforte bij haar actualisatie van het MJOB, nadrukkelijk aandacht te geven aan de 

aanpak van deze grote voorraad gemengd bezit. Ook voor deze grote categorie woningen gaan wij 

er vanuit dat hiervoor een routekaart wordt gemaakt bij de aanpak van deze complexen. 
Wij hopen dat Woonforte bij deze uitwerking onderscheidt gaat maken in: 

- de aanpak van de te behouden complexen met een meerderheidsaandeel en 

- de aanpak van de te behouden of af te stoten complexen met een minderheidsaandeel. 
 

HOGH realiseert zich dat de energiearmoede zich vooral voordoet in het verouderde gestapeld bezit. 

Deze aanzienlijke groep huurders wacht op verduurzaming van hun woning maar ziet zich gesteld 

met meerdere partijen dan alleen Woonforte.  
 

Deze substantiële groep huurders mogen wij niet lang in de kou laten staan en aan hun lot 

overlaten. HOGH zal dan ook bij het maken van de Prestatieafspraken hiervoor nadrukkelijk 
aandacht vragen. 

 

Wij verwachten dat de Rijksoverheid wellicht al dit jaar taakstellend eigenaren van VVE-complexen 
zal verplichten tot een ‘duurzaam MJOP’ en een ‘normering op gebouwniveau’ zal gaan opleggen.  

Volgens signalen uit het ministerie van Binnenlandse zaken (BZK) zou deze normering inhouden dat, 

ongeacht wie de eigenaar is, het totale gebouw moet voldoen aan een bepaalde norm die 
afdwingbaar is. Wij hopen dat Woonforte hier ook al rekening mee houdt en ook hierin een pro-

actieve rol pakt bij de aanpak en verduurzaming van de woningen van deze huurders en eigenaren. 

 

5. Jaarlijkse huurverhoging en huurinkomsten 
Zoals eerder opgemerkt getuigt de huurbevriezing van de woningen met een slecht energielabel E,F 

en G van realisme. Hierdoor wordt al voorgesorteerd op het uiteindelijk (wettelijk) uitfaseren van 

dergelijke woningen.   
 

Een versnelde aanpak en verduurzaming van deze slechte woningen, zal weliswaar een belangrijk 

deel van de vrijgekomen verhuurderheffing in beslag nemen, maar tegelijkertijd de derving van 
extra huurinkomsten als gevolg van het bevriezen van deze huren beperkt houden. 

 

Bij het op de korte en middenlange termijn aanhouden van de hoge energieprijzen, is het zelfs 
denkbaar dat huishoudens in slechte woningen meer gecompenseerd moeten worden dan alleen met 

een huurbevriezing. Voor ons is dat een extra reden om deze complexen versneld aan te pakken, 

zodat niet alleen nog iets overblijft in de portemonnee van de huishoudens maar ook de zekerheid 
van de huurinkomsten voor Woonforte  min of meer geborgd blijven (i.v.m. oplopende huurschuld 

e.d.). 

 

6. Inkomensafhankelijke Huurverhoging (IAH) 
In eerdere adviezen van ons over het Huurbeleid van voorgaande jaren, was en is onze lijn dat het 

invoeren van de IAH een inkomenspolitiek instrument is geworden en haar oorspronkelijk bedoelde 

uitwerking van doorstroming heeft gemist. 
 

Tot 2 jaar geleden was dit ook min of meer de lijn van Woonforte (en haar rechtsvoorgangers). Nu 

behoort Woonforte helaas niet meer tot de 60% van de corporaties in Nederland die principieel 
bezwaar maken tegen toepassing van de IAH. 

 

Wij blijven bezwaar hebben tegen toepassing hiervan. Dientengevolge willen wij over de besteding 
van deze extra inkomsten in bijvoorbeeld duurzaamheid of nieuwbouw, dan ook geen afspraken 

maken in de Prestatieafspraken. Wij zijn van mening dat wij dat ook niet voor dit jaar 2022 

(huurperiode 1 juli’22-30 juni’23) hebben afgesproken. Hierover gaan wij in de eerstvolgende 

vergadering met Woonforte in overleg. 
 

Ook dit (na)jaar zal HOGH in de Prestatieafspraken voor 2023 dan ook geen afspraken maken over 

de besteding van de inkomsten daaruit voor duurzaamheid of nieuwbouw. Dat heeft tot gevolg dat 
bij toepassing van de IAH, dat deze inkomsten onderdeel uitmaken van de Huursom.  

 

Op deze wijze wil HOGH het invoeren van IAH zoveel mogelijk ontmoedigen. 
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Met dit advies op uw Kaderbrief die u met uw RVC gaat bespreken en uiteindelijk naar de gemeente 
gaat sturen, hopen wij onze bijdrage te leveren aan de verdere uitwerking van een geactualiseerd 

MJOB en de prestatieafspraken voor het komende jaar. 

 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 
 

  

 
 

Voorzitter                                                          2e secretaris  

Frederike Magez Rober van Leeuwen 
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