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Voorwoord 
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We	eindigen	2021	zoals	we	begonnen:	in	lockdown.	 
Maar de coronacrisis was niet de enige uitdaging.  
Ook de wooncrisis en klimaatcrisis hielden de  
gemoederen	flink	bezig.	Als	woningcorporatie	 
erkennen we als geen ander het belang van een  
fijn	thuis.	Wonen	in	een	veilige	en	gezonde	omgeving	 
is	een	basisbehoefte.	Die	basisbehoefte	staat	onder	
druk, ook in de Hoeksche Waard. Er is een tekort aan 
woningen.	En	de	behoefte	aan	zorg	en	ondersteuning	
bij	onze	klanten	neemt	toe,	als	gevolg	van	de	huidige	
onzekere	economische	ontwikkelingen.	En	ook	al	lopen	
we	als	sector	voorop	in	het	verduurzamen	van	woningen,	
valt	er	ook	op	dit	gebied	nog	een	flinke	slag	te	maken.	
Op	al	deze	onderdelen	hebben	we	in	2021	mooie	
stappen	gezet.	

Als oplossing voor de wooncrisis kijken we naar 
mogelijkheden	om	onze	sociale	woningvoorraad	
beter	te	benutten.	De	Verhuisregeling	die	moet	
zorgen	voor	doorstroming,	is	hier	een	mooi	voorbeeld	
van. Verder kijken we samen met partners naar 
transformatiemogelijkheden	en	nieuwe	woonvormen,	
zoals	Flexwonen	in	Numansdorp.	Nieuwbouw	is	voor	
ons een oplossing voor de wooncrisis op de lange 
termijn.	Gezien	de	woonbehoefte	is	het	belangrijk	dat	
minimaal 30% van de nieuwbouwprojecten uit sociale 
huurwoningen bestaat. Hierdoor ontstaat er een 
evenwichtige	mix	tussen	sociale	huur,	middenhuur	en	
koop. Dit draagt bij aan de vitaliteit van de dorpen in de 
Hoeksche Waard. 

De uitdaging ligt vooral in het vinden van 
geschikte	bouwlocaties	en	de	snelheid	waarmee	
nieuwbouwprojecten gerealiseerd kunnen worden. 
Samen met gemeente Hoeksche Waard en ontwikkelaars 
hebben	we	gesprekken	gevoerd	over	het	optimaal	
benutten	van	de	schaarse	bouwgrond.	We	hebben	ook	
gekeken naar mogelijkheden om het bouwproces en de 
vergunningverlening	te	standaardiseren,	zodat	we	sneller	
nieuwbouw kunnen realiseren. 

Vitale dorpen 

Een	fijn	thuis	gaat	niet	alleen	over	de	beschikbaarheid	
van	voldoende	woningen,	maar	ook	over	welzijn,	
zorg,	duurzaamheid	en	leefbaarheid.	Ook	hier	zetten	
we	ons	als	organisatie	dagelijks	voor	in.	We	werken	
hiervoor nauw samen met gemeente Hoeksche Waard, 
verschillende	zorg-	en	welzijnsinstellingen	en	het	
Huurdersplatform.	We	bekijken	samen	naar	wat	er	nodig	
is om de dorpen in de Hoeksche Waard vitaal te houden. 
Hierover hebben we in 2021 afspraken gemaakt, die we 
in	2022	verder	concretiseren.	

Uiteraard	is	de	stem	van	onze	huurders	hierbij	erg	
belangrijk.	We	zijn	dan	ook	zeer	verheugd	dat	de	3	
afzonderlijke	huurdersverenigingen	de	intentie	hebben	
uitgesproken om te fuseren tot 1 Huurdersvereniging 
Hoeksche Waard. Door de handen ineen te slaan, 
versterken	zij	de	positie	voor	de	toekomst	en	kunnen	 
zij	daadkrachtiger	acteren.	Naar	verwachting	vindt	
de	fusie	begin	2022	plaats.	Wij	kijken	uit	naar	deze	
vernieuwde samenwerking. 

Van C naar B(eter)

Ook intern hadden we in 2021 een grote uitdaging, 
namelijk het voorbereiden van de livegang (januari 
2022) van ons nieuwe ERP-systeem en de nieuwe 
website met het klant- en woonruimteverdeelportaal. 
De	implementatie	van	het	systeem	vroeg	veel	van	onze	
interne	organisatie,	maar	desondanks	is	het	proces	
goed	doorlopen,	waarvoor	we	onze	medewerkers	en	
betrokken	partijen	zeer	dankbaar	zijn.	

Doel van het nieuwe systeem is het verbeteren van 
onze	dienstverlening	naar	de	huurders.	We	streven	
op dit gebied naar een A-score op het onderdeel 
‘huurdersoordeel’ van de Aedes Benchmark. In 2021 
hebben we al een mooie sprong gemaakt van ‘C’ naar ‘B’. 
Wat	ons	betreft	een	mooi	begin	op	weg	naar	‘A’.	 
Ook	de	andere	prestatievelden	bieden	voldoende	
ruimte voor verbetering. Bij het opmaken van de  
nieuwe ondernemingsstrategie in 2022 willen wij in 
gesprek	met	onze	stakeholders	onze	ambities	in	dat	
kader opnieuw vaststellen. 

Op weg naar de volgende fase 

In	2021	hebben	we	afscheid	genomen	van	onze	
voorzitter	van	de	Raad	van	Commissarissen,	 
Peter	van	der	Linden.	Peter	heeft	samen	met	zijn	 
collega RvC-leden, het bestuur en de collega’s de 
organisatie	op	weg	geholpen	naar	de	volgende	fase.	 
Er ligt een mooi fundament waarop wij als bestuur 
samen met de teamorganisatoren kunnen bouwen.  
In	dit	eerste	jaar	voor	ons	als	collegiaal	bestuur	zijn	 
we hiermee aan de slag gegaan. Met frisse blik kijken  
we	zowel	naar	binnen	als	naar	buiten.	Wij	noemen	 
dit ‘herwaarderen’ van de kwaliteiten van de klant,  
de	woonomgeving	in	de	dorpen,	de	organisatie	en	 
het eiland de Hoeksche Waard. 

Dennis Lausberg en 
Johan Schudde



Realisatie 
van onze doelen
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1.1 Portefeuillemanagement

Prestatieafspraken
Met	de	gemeente	en	het	Huurdersplatform	hebben	wij	
in	2021	uitvoering	gegeven	aan	de	Prestatieafspraken.	
Deze	hebben	we	ook	voor	het	komende	jaar	weer	
geactualiseerd.	Er	was	extra	aandacht	voor	verdieping	
van verschillende afspraken en de verbinding tussen 
wonen,	welzijn	en	zorg	in	de	Hoeksche	Waard.	Hiermee	
geven	wij	invulling	aan	de	ambitie	om	langer	zelfstandig	
thuis	wonen	mogelijk	te	maken	en	aan	de	huisvesting	
van	kwetsbare	huurders.	De	gemeente	heeft	in	2021	
de	Wonen,	Zorg	en	Welzijnsvisie	vastgesteld.	Dit	vormt	
een belangrijk kader waarbinnen afspraken verder 
uitgewerkt worden. Om integrale samenwerking op het 
gebied	van	wonen,	welzijn	en	zorg	vorm	te	geven	zijn	in	
2021	de	zorgpartijen	voor	het	eerst	aangesloten	bij	de	
Prestatieafspraken.	Daarnaast	zijn	er	nieuwe	afspraken	
gemaakt over de omvang en samenstelling van de kern-
voorraad.	In	2021	is	op	basis	van	de	Prestatieafspraken	
invulling	gegeven	aan	onderstaande	initiatieven:

• Nieuw	woonruimteverdeelsysteem:	samen	met	onze	
huurders en andere stakeholders is opnieuw gekeken 
naar wat we belangrijk en eerlijk vinden als het gaat 
om de woonruimteverdeling. Daaruit kwam naar voren 
dat	de	twee	belangrijkste	kernwaarden	‘keuzevrijheid’	
en	‘transparantie’	zijn.	Nadat	de	visie	op	woonruim-
teverdeling	is	vastgesteld	is	een	keuze	gemaakt	voor	
een nieuw systeem dat uitgaat van inschrijfduur in 
combinatie	met	loten.	17	januari	2022	ging	het	nieuwe	
systeem live;

• Pilot	Zuidwijk:	hierbij	zoeken	we	de	integrale	samenwer-
king	op	voor	een	complex	seniorenwoningen	(gelegen	
nabij	zorgcomplex	Rembrandt)	voor	het	uitwerken	van	
een	inclusieve	wijk	waar	het	een	leven	lang	fijn	wonen	
is. Naast de fysieke aanpak van de woningen en de 
woonomgeving willen we een inclusieve wijk creëren 
door	verbinding	met	het	nabij	gelegen	zorgcomplex	de	
Rembrandt,	de	overige	voorzieningen	in	de	wijk	en	het	
optimaal	inzetten	van	het	welzijnscomponent.	In	2021	 
is	een	intentieovereenkomst	getekend	tussen	de	 
samenwerkende	partijen	en	zijn	de	werkgroepen	van	
start gegaan;

Wij geven onze ambitie vorm aan de hand
van 5 pijlers:

•  Comfortabel en gezond wonen
• In een prettige woonomgeving
• Met verdergaande dienstverlening
• Met oog voor milieu
• Passend bij de portemonnee

Hierna wordt beschreven hoe wij invulling
gaven aan deze ambitie en de realisatie van
onze doelen in 2021.

• Verhuisregeling:	in	samenwerking	met	gemeente	 
Hoeksche	Waard,	Welzijn	HW,	Stichting	Present	
Hoeksche Waard en Verhuis mijn Thuis is in 2020 de 
Verhuisregeling tot stand gekomen. Hierbij wordt het 
verschil in huur voor ouderen die vanuit een eenge-
zinswoning	verhuizen	naar	een	55+	gelabelde	woning	
overbrugd. De Verhuisregeling biedt ook ondersteuning 
in	de	verhuiskosten,	administratieve	hulp	en	hulp	
tijdens	de	verhuizing	zelf.	Ook	in	2021	was	de	verhuis-
regeling	een	succes	en	de	regeling	wordt	voortgezet;

• Duurzaamheid:	bij	verschillende	complexen	hebben	
levensduurverlengende ingrepen (LVI) plaatsgevonden. 
Hierbij	is	het	verduurzamen	van	de	woningen	een	
belangrijk	onderdeel.	In	totaal	zijn	221	woningen	
aangepakt	en	6	winkels.	Daarnaast	zijn	er	op	250	
woningen	zonnepanelen	geplaatst	en	is	het	project	
Immanuëlhof opgeleverd, waarbij een pilot Klimaat-
adaptief	bouwen	loopt;

• Flexwonen:	samen	met	gemeente	Hoeksche	Waard	
geven	we	het	Flexwonen	vorm.	Dit	is	een	woonvorm	
die	tijdelijke	huisvesting	biedt	voor	de	duur	van	maxi-
maal	2	jaar.	In	2021	is	de	transformatie	gestart	van	het	
oude gemeentehuis in Numansdorp naar 40 apparte-
menten	voor	tijdelijke	huisvesting.	Medio	2022	vindt	
de oplevering plaats;

• Projecten:	in	2021	hebben	we	15	nieuwbouw	sociale	
huur	woningen	aan	onze	kernvoorraad	toegevoegd	en	
zijn	er	diverse	projecten	van	start	gegaan	die	in	2022	
worden opgeleverd.

• Dorpsvisies:	we	zijn	verder	gegaan	met	het	ontwik-
kelen	van	dorpsvisies.	In	2021	zijn	deze	in	concept	
opgesteld. Het doel is om de uitgangspunten vanuit 
de portefeuillestrategie door te vertalen naar een 
visie per dorp. Belangrijke thema’s als betaalbaarheid, 
beschikbaarheid,	duurzaamheid	en	warmte	transitie,	
wonen,	welzijn	en	zorg	zijn	onderdeel	van	deze	visies.	

Bovenstaande is slechts een greep uit de gemaakte 
afspraken. De voortgang wordt met de betrokken 
partijen periodiek gemeten.

1
Comfortabel en  
gezond wonen
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1.2 Kwetsbare groepen

Groeiend aantal kwetsbare huurders
Wij	ervaren	dat	in	onze	huurwoningen	het	aantal	
kwetsbare huurders toeneemt. De overheid stuurt op 
meer	zelfregie	van	de	mensen	en	stimuleert	dat	zij	 
langer	zelfstandig	thuis	wonen	in	hun	eigen	woning.	 
Ook de doorstroom vanuit de maatschappelijke opvang  
en	extramuralisering	hebben	invloed	op	de	toename	van	
de	kwetsbare	doelgroep	in	onze	woningen.	Onze	rol	is	met	
name	om	vroegtijdig	onvolkomenheden	te	signaleren	en	
adequaat	door	te	verwijzen	naar	de	juiste	stakeholders.	
Een	efficiënte	integrale	samenwerking	tussen	HW	Wonen	
en de overige stakeholders in de Hoeksche Waard is van 
groot	belang.	Wij	investeren	in	het	realiseren	van	deze	
goede	samenwerking	door	elkaars	werkwijzen	te	kennen,	
processen op elkaar af te stemmen en casussen uitgebreid 
met	elkaar	te	bespreken.	Ook	denken	wij	actief	mee	bij	de	
uitwerking	van	de	ambities	die	vermeld	staan	in	de	Visie	
Wonen,	Welzijn	en	Zorg	van	gemeente	Hoeksche	Waard,	
Thuis in de kern en de convenantsafspraken.

Samenwerkingsovereenkomst (her)huisvesting
De samenwerkingsovereenkomst die vorig jaar voor 
een aantal casussen met gemeente Hoeksche Waard 
en	zorgpartij	Phlinq	is	afgesproken,	is	dit	jaar	uitgebreid	
met	zorgpartij	Dwarsdoen.	Doel	is	om	huurders	met	
een	meervoudige	problematiek	vanuit	het	verleden	
weer opnieuw te huisvesten in een huurwoning van 
HW Wonen. Er wordt met die huurders een Woon-
begeleidingscontract met voorwaarden aangegaan en de 
gemeente staat mede garant voor de verhoogde risico’s. 
Wij	hebben	sinds	de	start	een	drietal	huurders	op	deze	
wijze	gehuisvest.	Helaas	is	bij	1	van	deze	huurders	de	
pilot niet geslaagd. 

Doorbraakmethode
Vanaf	het	najaar	2021	leveren	we	een	actieve	bijdrage	aan	
de	Doorbraakmethode,	die	door	de	gemeente	is	geïnitieerd. 
De	Doorbraakmethode	heeft	als	primair	doel	om	te	komen	
tot	een	effectieve,	duurzame	(en	liefst	zo	vroeg	mogelijke)	
aanpak	voor	onze	inwoners.	Bijkomend	doel	is	dat	we	de	
ineffectieve	en	inefficiënte	inzet	van	kosten	willen	beperken	
c.q.		terugdringen.	Op	10	multi	problematiek	casussen	
wordt de doorbraakmethode toegepast om met elkaar van 
te	leren	voor	toekomstige	aan	pak	van	dit	soort	casussen.	
Er	wordt	een	eindevaluatie	met	alle	betrokken	partijen	
gepland.

Weer Thuis!
Sinds	2017	zijn	wij	aangesloten	bij	het	actieprogramma	
‘Weer Thuis’ van Aedes. We werken hiervoor samen 
met	de	gemeente	en	zorg-	en	opvanginstellingen,	met	
als doel om mensen uit de maatschappelijke opvang 

of beschermd wonen door te laten stromen naar een 
zelfstandige	woning	met	voldoende	begeleiding.	In	2021	
zijn	meerdere	mensen	via	dit	programma		gehuisvest.	
Momenteel	wordt	regionaal	met	woningcorporaties,	
zorgpartijen	en	gemeenten	een	eenduidige	werkwijze	
(inclusief benodigde convenanten en contracten) ontwik-
keld voor de uitstroom vanuit de maatschappelijke 
opvang en beschermd wonen naar geclusterd wonen. 
Hiervoor	krijgen	we	ondersteuning	van	het	expertteam	
van Weer Thuis.

Stichting Lies
In 2021 hebben we een vrije sector woning verhuurd aan 
stichting	Lies.	Deze	stichting	biedt	intensieve	begeleiding	
aan jeugd en volwassenen met een beperking. Met de 
begeleiding	van	stichting	Lies	kunnen	cliënten	langer	
thuis blijven wonen. 

Flexwonen
Met	flexwoningen	bieden	we	Hoeksche	Waarders	die	
op de woningmarkt tussen wal en schip (dreigen te) 
vallen	een	mogelijkheid	om	tijdelijk	te	kunnen	wonen	
en vandaar uit, eventueel met lichte begeleiding, 
te werken aan een structurele oplossing voor hun 
situatie.	Een	stabiele	woonbasis	geeft	rust	in	een	
turbulente	of	moeilijke	periode.	Binnen	maximaal	
2	jaar	moeten	flexbewoners	doorstromen	naar	het	
reguliere woonaanbod, ongeacht of dat een huurwoning 
of	koopwoning	is.	Flexwonen	is	daarmee	een	mooie	
aanvulling op het bestaande aanbod aan verschillende 
woonmogelijkheden binnen de Hoeksche Waard.  
In	2021	heeft	HW	Wonen	13	woningen	beschikbaar	
gesteld	als	flexwoning.	Ook	zijn	te	slopen	woningen	
hiervoor	via	een	leegstandsbeheerder	ingezet.	Dit	jaar	
hebben HW Wonen en gemeente Hoeksche Waard 
besloten om in het oude gemeentehuis van Numansdorp 
40	flexwoningen	te	ontwikkelen.	Deze	woningen	zijn	
bestemd	voor	een	mix	van	verschillende	doelgroepen.	
Hiermee realiseren we een forse uitbreiding van het  
aantal	flexwoningen	in	de	Hoeksche	Waard.	De	ver- 
bouwing	en	de	overige	voorbereidingen	zijn	in	volle	gang	
en	naar	verwachting	betrekken	de	eerste	bewoners	de	
woningen rond juni 2022.

Pilot Verhuisregeling
De in 2020 ingevoerde Verhuisregeling blijkt een succes. 
Huurders	(70+)	met	een	laag	inkomen,	die	wonen	in	 
een niet geschikte woning, worden met de regeling  
gestimuleerd	om	te	verhuizen	naar	een	geschikte	levens-
loopbestendige woning. Zij komen in aanmerking voor 
een verhuiskostenvergoeding, blijven hun oude huur 
betalen en kunnen indien nodig gebruik maken van hulp  
bij	het	verhuizen.	Medio	2021	is	de		regeling	geëvalueerd.	 

Naar aanleiding hiervan is de regeling met 1,5 jaar 
verlengd. De regeling is wel  aangepast. De hoogte van  
de	verhuiskostenvergoeding	is	nu	afhankelijk	van	de	
hoogte van het inkomen en eigen vermogen, en ligt 
tussen	€	2.000,-	of	€	4.000,-.	Verder	blijft	de	huidige	
netto	huurprijs	behouden,	als	deze	lager	ligt	dan	de	
huurprijs van de nieuwe woning. Daarnaast kom je 
mogelijk in aanmerking voor een tegemoet koming in de 
verhuiskosten. In augustus 2021 is de regeling opnieuw 
onder de aandacht gebracht van de inwoners van de 
Hoeksche Waard. Gedurende 2021 hebben 13 huishou-
dens gebruikt gemaakt van de regeling. De betrokken 
partijen	hebben	besloten	om	de	pilot	in	ieder	geval	tot	
eind	2022	te	verlengen.	Wel	zijn	de	regels	wat	aangepast.	 
De hoogte van de verhuiskostenvergoeding is bijvoorbeeld 
tegenwoordig		afhankelijk	van	de	hoogte	van	het	 
eigen vermogen.

Pilot Zuidwijk
In	2021	is	HW	Wonen	samen	met	de	gemeente	en	zorg-	en	
welzijnspartijen	de	pilot	Zuidwijk	gestart	om	te	komen	tot	
een	inclusieve	wijk	waar	het	een	leven	lang	fijn	wonen	is.	
Naast de fysieke aanpak van de woningen en de woon- 
omgeving willen we een inclusieve wijk creëren door 
verbinding	met	het	nabij	gelegen	zorgcomplex	de	
Rembrandt,	de	overige	voorzieningen	in	de	wijk	en	het	opti-
maal	inzetten	van	het	welzijnscomponent.	Het	toevoegen	
van verschillende doelgroepen die iets voor elkaar kunnen 
betekenen draagt hier ook aan bij. Wij	willen	met	deze	
aanpak met elkaar leren en ervaringen opdoen, die we 
elders	in	andere	wijken	kunnen	toepassen.	De	gezamen-
lijke	uitgangspunten	zijn	vastgelegd	in	een	startnotitie.	
Eind	2021	is	door	alle	partijen	een	intentieovereenkomst	
ondertekend.	Werkgroepen	zijn	gestart	met	de	uitwerking	
van	diverse	onderwerpen.	Voor	deze	pilot	wordt	aansluiting	
gezocht	met	het	project	Thuis	in	de	Kern.

Woonwagenbeleid/toewijzing
In 2021 is input geleverd aan het nieuwe woonwagen- 
standplaatsenbeleid, dat door de gemeente wordt opge-
steld. Het tot stand brengen van de daarin genoemde 
activiteiten	legt	de	komende	jaren	zijn	beslag.	Alle	lege	
standplaatsen	zijn	door	HW	Wonen	weer	verhuurd.	 
Hiervoor	zijn	nieuwe	huurcontracten	ontwikkeld.

1.3 Huisvesten van statushouders

De taakstelling voor 2021 was vastgesteld op de plaatsing  
van 122 statushouders. Dit aantal is teruggebracht naar 
109, doordat we in 2020 13 statushouders meer hebben 
geplaatst dan aanvankelijk vastgesteld. Dit door deel-
name van gemeente Hoeksche Waard aan een vluchte-
lingenmissie vanuit Egypte. Het afgelopen jaar hebben 

we 97 statushouders gehuisvest in het kader van de 
taakstelling.	Hiervan	zijn	19	statushouders	geplaatst	via	
gezins	hereniging	en	78	statushouders	zijn	vanuit	het	
COA	gehuisvest.	Voor	de	huisvesting	van	de	78	status-
houders hebben wij in 2021 35 woningen aan de markt 
onttrokken.	Met	betrekking	tot	de	totale	taakstelling	heeft	
de Hoeksche Waard nu een achterstand van 12 nog te 
plaatsen	statushouders.	Gezien	het	dalende	verloop	van	
de taakstelling in 2021 (67 in het 1e	halfjaar	2021	en	55	
ten behoeve van het 2e	halfjaar	2021)	is	de	verwachting	
dat	deze	achterstand	van	het	aantal	nog	te	bemiddelen	
statushouders in 2022 wordt ingelopen. 

Kijkend naar de huidige actualiteit met de vluchtelingen-
stroom	uit	Oekraïne	zijn	er	twee	verschillende	vluchtelin-
genstromingen	(regulier	en	Oekraïne).	We	zien	dat	het	bij	
het	COA	op	dit	moment	erg	druk	is	voor	de	afhandeling	
van	de	“reguliere”	statushouder.	Het	verschil	zit	in	de	
huisvestingsvorm.	De	vluchtelingen	uit	Oekraïne	worden	
opgevangen	in	tijdelijke	huisvesting	en	leggen	(voor-
alsnog)	geen	beslag	op	onze	sociale	woningvoorraad.	 
De taakstelling van “reguliere” statushouders komt 
daarentegen	wel	terecht	in	onze	permanente	sociale	
woningvoorraad. Er is weliswaar een toename aan het 
aantal	vluchtelingen	maar	het	betreffen	(vooralsnog)	
verschillende	vormen	van	huisvesting	

1.4 Project ‘Slim langer Thuis’

De	wereld	verandert.	Traditionele	bejaardentehuizen	
verdwijnen	en	de	plaatsen	in	de	verzorgingshuizen	zijn	
steeds	schaarser.	Het	steeds	langer	zelfstandig	thuis	
blijven wonen, is ook in de Hoeksche Waard een feit. 
‘Slim	Langer	Thuis’	is	een	gezamenlijk	programma	voor	
de	uitrol	van	maatregelen	die	het	langer	zelfstandig	thuis	
blijven wonen mogelijk maken. Al eerder hebben we in 
samenwerking met Zorgwaard een proef gedaan in Strijen. 
Hieruit	kwam	onder	andere	naar	voren	dat	het	inzetten	
van slimme technologische hulpmiddelen, ook wel 
E-health genoemd, hieraan kan bijdragen. De komende 
jaren	zetten	we	hier	verder	op	in.	Hierbij	wordt	intensief	
samengewerkt	met	inwoners	en	zorg-	en	welzijnspartijen,	
zoals	Alerimus,	Careyn,	Heemzicht,	gemeente	Hoeksche	
Waard,	huisartsen,	zorgverzekeraars	en	het	zorgkantoor.	
Binnen lopende projecten die lopen werkt HW Wonen aan 
het	uitrollen	van	digitale	complextoegang	en	in	een	deel	
van	de	complexen	ook	woningtoegang.	De	complexen	
hebben een prioritering meegekregen en worden de 
komende	jaren	aangepakt.	In	een	deel	van	de	complexen	
worden verouderde systemen vervangen door een nieuw 
systeem.	In	complexen	waar	geen	systeem	aanwezig	
is	wordt	deze	aangelegd.	Uiteindelijk	worden	alle	
appartementen	complexen	voorzien	van	digitale	toegang.	 
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In 2022 trekken we de visie op Slim Langer Thuis in 
combinatie	met	ons	zorgvastgoed	en	aanleunend	vast-
goed	breder.	Dit	doen	we	samen	met	zorgpartners	en	de	
gemeente.	Want	alleen	gezamenlijk	kunnen	we	zorgen	dat	
langer		zelfstandig	thuiswonen	mogelijk	is.	Iedereen	draagt	
hieraan	bij	vanuit	zijn	eigen	rol.	

1.5 Samenstelling portefeuille

Woningbezit van HW Wonen
Eind 2021 bestaat de voorraad van HW Wonen uit 10.154 
verhuureenheden (10.297 in 2020), waarvan 9.710 woon-
gelegenheden (9.846 in 2020). Het aantal woongelegen-
heden is per saldo afgenomen met 136 door nieuwbouw 
(+15),	aankopen	(+29),	sloop	(-113)	en	verkoop	(-67).

Verdeling over de kernen van de Hoeksche Waard
Bijna	30%	van	ons	woningbezit	in	de	Hoeksche	Waard	
bevindt	zich	in	de	grootste	kern	Oud-Beijerland.	In	de	
4 andere grote kernen staat ruim 45%. Het resterende 
kwart staat in de kleinere kernen, de buurtschappen en 
buiten de Hoeksche Waard (1%). 

Intramuraal zorgvastgoed
HW	Wonen	heeft	met	meer	dan	700	eenheden	een	
aanzienlijke	zorgvastgoedportefeuille,	verspreid	over	de  
Hoeksche	Waard.	Het	zorgvastgoed	biedt	huisvesting	
aan	verschillende	zorgdoelgroepen:	ouderenzorg	(63%),	
gehandicaptenzorg	(28%)	en	GGZ	(9%).	Meer	dan	de	
helft	van	de	wooneenheden	bestaat	uit	onzelfstandige 
eenheden (60%). Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
locaties	als	de	Rembrandt	in	Oud	Beijerland,	Huis	te	
Hoecke	in	Puttershoek,	De	Hoge	Weide	in	Strijen	en	de	
Buitensluis in Numansdorp. De bewoners wonen veelal 
intramuraal	in	deze	zorgcentra.	Daarnaast	verhuren	wij	

ook	zelfstandige	wooneenheden	aan	onze	zorgpartners,	
zoals	de	Gruttoflat	in	Strijen.	Dit	complex	verhuren	wij	aan 
Cavent,	waar	bewoners	zelfstandig	wonen	met	begelei-
ding. In totaal hebben wij 24 huurovereenkomsten met  
9	verschillende	zorginstellingen.	Rondom	ons	zorgvastgoed 
hebben	wij	aanleunwoningen	in	bezit.	 
Deze	woningen	zijn	zelfstandig	te	bewonen,	maar	kunnen	 
veelal gebruik maken van de diensten van het nabijgelegen 
zorgcentrum.	In	2021	is	het	zorgvastgoed	beter	in	kaart	
gebracht. In 2022 werken we dit verder uit in een visie 
op	het	zorgvastgoed	en	complexstrategieën.	

Verdeling naar bouwjaren
Ruim	45%	van	het	woningbezit	is	gebouwd	in	de	periode	
na 1980. Dit is ongeveer gelijk aan 2020. Door nieuw-
bouw groeit met de jaren het aandeel woningen met een 
bouwjaar	vanaf	2010.	Circa	42%	van	het	bezit	is	gebouwd	
tussen de jaren ’60 en ’80. Hier ligt de komende jaren 
een	grote	verduurzamingsopgave.

Oud-Beijerland

Puttershoek

‘s-Gravendeel

Numansdorp

Strijen

Overige kernen en 
buurtschappen
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Eengezinswoningen

Etagewoning met lift

Etagewoning 
zonder lift

Gelijkvloerse een-
gezinswoning

Verdeling naar type
In	onderstaande	figuur	is	de	verdeling	zichtbaar	van	het	
bezit	in	de	Hoeksche	Waard	naar	woningtype.	Ongeveer	
de	helft	van	ons	bezit	bestaat	uit	eengezinswoningen.	
Ongeveer	35%	van	het	bezit	bestaat	uit	nultreden-
woningen.	Dit	zijn	woningen	waar	bewoners	geen	
trap	hoeven	te	lopen.	Deze	woningen	zijn	belangrijk	in	
relatie	tot	het	langer	zelfstandig	thuiswonen.	Het	gaat	
om	appartementen	met	lift	en	gelijkvloerse	eengezins-
woningen.	Bij	deze	woningen	zijn	woonkamer,	keuken,	
slaapkamer en badkamer allemaal op de begane grond. 
De	eventuele	verdieping	beschikt	over	een	extra	hobby	
of	slaapkamer.	Met	het	oog	op	demografische	ontwik-
kelingen,	waaronder	een	sterk	toenemende	vergrijzing	
binnen	nu	en	15	jaar,	zetten	we	in	op	het	vergroten	van	
de	geschiktheid	van	het	bezit	en	het	toevoegen	van	
nultredenwoningen aan de voorraad. Waar mogelijk en 
rendabel		veranderen	we	soms	ook	de	plattegronden	in	
onze	bestaande	woningvoorraad	om	de	levensloop- 
bestendigheid van de woning te vergroten.

Maatschappelijk en bedrijfsonroerend goed
In 2021 is nagenoeg geen sprake van leegstand binnen 
de maatschappelijke en bedrijfsonroerend goed 
	portefeuille.	In	2021	zijn	4	verhuureenheden	gesloopt.

We	hebben	47	woningen	in	bezit	in	Dordrecht	en	 
Zwijndrecht.	Dit	bezit	is	ooit	ontwikkeld	in	samenwerking	
met	Trivire	en	Woonbron.	Deze	corporaties	verzorgen	
ook het beheer van de woningen. Wij concentreren ons 

op	de	Hoeksche	Waard	en	stoten	bezit	buiten	de	Hoeksche	
Waard	af	indien	mogelijk.	In	Rotterdam	hebben	wij	nog	
maatschappelijk vastgoed gelegen bestaande uit een 
woongroep en House of Hope.

Verloop vastgoedbezit gemeente Hoeksche Waard gedurende 2021
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Intra-
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BOG/
MOG

Parkeer-
plaatsen

Overig 
bezit

Totaal

Beginstand 2021 922 4.854 1.013 1.472 742 9.003 795 99 336 14 10.247 

Nieuwbouw - 7 - 8 - 15 - - - - 15 

Aankopen 7 19 1 2 - 29 - - - - 29 

Verkopen -13 -35 -5 -6 -7 -66 - - -4 - -70 

Sloop -16 -13 -1 - - -30 -83 -4 -  - -117 

Overige	mutaties 139 738 -329 -467 -81 - - - - 1 1 

Eindstand 2021 1.039 5.570 679 1.009 654 8.951 712 95 332 15 10.105 

Verloop vastgoedbezit buiten gemeente Hoeksche Waard gedurende 2021 
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Beginstand 2021 - 25 - 23 - 48 - 2 - - 50 

Nieuwbouw -  - - - - - - - - - - 

Aankopen - - - - - - - - - - - 

Verkopen - - - -1 - -1 - - - - -1 

Sloop - - - - - - - - - - - 

Overige	mutaties - - - - - - - - - - - 

Eindstand 2021 - 25 - 22 - 47 - 2 - - 49 
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Toelichting op verloopoverzicht:

• Nieuwbouw 
In	totaal	zijn	15	sociale	nieuwbouwwoningen	
	opgeleverd.	Dit	betreft	het	project	‘Dam	fase	2’	in	
Strijen waarbij er 15 Nul op de Meter woningen 
zijn	opgeleverd.	

• Aankopen 
Van	woningcorporatie	Mooiland	zijn	24		verhuur	- 
eenheden	aangekocht.	Daarnaast	zijn	er		gedurende 
2021 losse aankopen (5) geweest om aangebroken 
complexen	aan	te	helen.	

• Verkopen 
66	woningen	van	onze	bestaande	voorraad	in	de	
Hoeksche	Waard	en	1	woning	in	Dordrecht	zijn	
verkocht	(2020:	45	woningen).	11	huurders	zijn	
over	gegaan	tot	aankoop	(2020:	5	huurders).	

•  Sloop 
Er	zijn	118	verhuureenheden	gesloopt.	 
Op	de	gesloopte	locaties	komt	in	de	nabije	
toekomst		nieuwbouw.	Het	betreft	naast	een	
aantal	losse	eenheden	(6)	de	DAEB	locaties	in	
Nieuw-Beijerland (19) en  Mijnsheerenland (10). 
Ook	zijn	er	83	verhuur	eenheden	aan	intramuraal	
zorgvastgoed	gesloopt	in	Puttershoek	(De	Laning)	
waar	tevens	toekomstige	nieuwbouw	wordt	 
gerealiseerd. 

• Overige	mutaties 
Dit	betreft	administratieve	herclassificaties	waarbij	
er verschuivingen binnen de verschillende huur-
categorieën	zijn	doorgevoerd.	Dit	zijn	normaliter	
woningen	waarbij	de	huur	na	een	huurdersmutatie	
wordt  geharmoniseerd naar de (hogere of lagere) 
streefhuur.	Voor	2021	heeft	de	wettelijke	huur-
verlaging per 1 april voor de minimuminkomens en 
 het niet doorvoeren van de jaarlijkse huurverho-
ging	per	1	juli	een		bijkomend	effect	gehad.	Er	zijn	
veel huren naar een lagere huurgroep gebracht 
(voor 515 woningen is de huur verlaagd naar  
€	633,25	(aftoppingsgrens	laag)	en	voor	68	woningen 
naar	€	678,66		(aftoppingsgrens	hoog).	Daarbij	zijn	
de	huurgrenzen	van	de	diverse	huurgroepen	wel	
verhoogd waardoor er ook woningen teruggegaan 
zijn	naar	de	laagste	groep	(er	is	tenslotte	geen	
 huur verhoging per 1 juli  doorgevoerd).

Locatie Projectnaam Aantal Toelichting

Numansdorp Flexwoningen 40 In het oude gemeentehuis van Numansdorp worden momenteel 40 
flexwoningen	gerealiseerd.

Piershil Wonen in 
Piershil

10 Bouw	van	10	sociale	eengezinswoningen.	Deze	zijn	inmiddels	 
aangeboden	via	onze	website	en	worden	gerealiseerd	op	turn	key	 

basis	en	zijn	NOM	uitgevoerd.
Oud-Beijerland Open Waard 

Blok B
57 Binnen het project De Open Waard worden in totaal 57 woningen 

 gerealiseerd, waarvan 42 woningen sociale huurwoningen. Dit project 
betreft	een	samenwerking	tussen	HW	Wonen,	Alerimus	en	de	gemeente	

Hoeksche Waard. Het project sluit aan bij de landelijke richtlijn om 
ouderen	langer	zelfstandig	thuis	te	laten	wonen.	

Totaal 107

Gestarte nieuwbouwprojecten in 2021

1.7 Projecten in uitvoering

Naast de realisatie van nieuwbouwprojecten maken 
we	ook	onze	bestaande	woningen	duurzamer.	Dit	vindt	
plaats tijdens een  levensduurverlengende ingreep (LVI). 
De	woningen	kunnen	na	deze	ingreep	langer	verhuurd	
worden,	maar	bovenal	levert	het	energiezuinige	
woningen op. Dit resulteert in een beter energielabel 
en	lagere	woonlasten	voor	onze	huurders.	Het	verduur-
zamen	van	bestaande	woningen	staat	vooralsnog	in	
het	kader	van	‘no	regret	maat	regelen’.	Dit	vertaalt	zich	

Opgeleverde levensduur verlengende ingrepen in 2021

Locatie Projectnaam Aantal Toelichting

Oud-Beijerland Project 
 Acaciastraat, 
Anemoonstraat, 
	Hazelaarstraat,	
Larixplantsoen,	
Seringenstraat

74 Voor de ingreep hadden de woningen energielabel D en E.  
Door	de	verduurzaming	hebben	de	woningen	nu	energielabel	A	en	A+.

Puttershoek Project 
Elzenstraat	
en Nieuw 
 Weverseinde e.o.

141 Deze	woningen	hadden	voor	de	ingreep	energielabel	D	en	E.	 
18 woningen met een verkoopstrategie hebben na de ingreep energie- 

label B en C. De overige woningen hebben nu energielabel A. 

Heinenoord Project 
Emmastraat

12 Het	betreft	hier	6	eengezinswoningen	en	6	winkels.	De	woningen	
bevinden	zich	boven	de	winkels.	Voor	de	ingreep	hadden	de	woningen	

een energielabel D en na de ingreep  energielabel A. Het energielabel 
van de 6 winkels onder de woningen is nog niet vastgesteld.  

Naar	verwachting	wordt	dit	energielabel	B.
Totaal 227

1.6 (Des)investeringen in vastgoed

In	2021	zijn	de	volgende	nieuwbouwprojecten	opgestart.	
De	oplevering	van	deze	projecten	zal	plaatsvinden	in	
2022/2023:

doorgaans in het isoleren  van de schil. Waar het bij een 
nieuwbouwwoning tegenwoordig de standaard is om 
niet meer met behulp van gas de woning te verwarmen 
en	te	voorzien	van	warm	water	is	dit	voor	bestaande	
woningen minder eenvoudig en meer ingrijpend. In 2021 
zijn	er	227	eenheden	verduurzaamd	en	opgeleverd:

Verloop vastgoedbezit gedurende 2021 (binnen en buiten gemeente Hoeksche Waard)
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Beginstand 2021 922 4.879 1.013 1.495 742 9.051 795 101 336 14 10.297 

Nieuwbouw - 7 - 8 - 15 - - - - 15 

Aankopen 7 19 1 2 - 29 - - - - 29 

Verkopen -13 -35 -5 -7 -7 -67 - - -4 - -71 

Sloop -16 -13 -1 - - -30 -83 -4 - - -117 

Overige	mutaties 139 738 -329 -467 -81 - - - - 1 1 

Eindstand 2021 1.039 5.595 679 1.031 654 8.998 712 97 332 15 10.154 
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Ook	waren	er	meerdere	duurzaamheidsprojecten/levensduur	verlengende	projecten	in	de	uitvoerende	fase:

We	plaatsen	woningen	regelmatig	net	boven	de	taxatie	
in	de	markt.	De	getaxeerde	waarde	is	gebaseerd op een 
onbewoonde	situatie.	De	gemiddelde	marktwaarde	
per	verkochte	woning	bedraagt	circa	167	duizend	euro	
(2020:	160	duizend	euro).	De	marktwaarde	is		gebaseerd	
op een woning in verhuurde staat.

Koopgarant
Eind	2021	zijn	totaal	199	woningen	(2020:	218)	met	de	
Koopgarantregeling	verkocht.	In	2021	zijn	12	Koopgarant- 
woningen	teruggekocht,	waarvan	er	11	zijn	doorver-
kochten	1	woning	in	verhuur	is	genomen.		Ook	zijn	er	nog	 
4 woningen doorverkocht die in 2020  aangekocht waren. 
Hierdoor	komt	het	totaal	op	15.	In	2021	zijn	7	eigenaren	
van	een	Koopgarantwoning		overgegaan	tot	tussentijdse	

afkoop	Koopgarant.	De	destijds	verstrekte	korting	 
(herrekend naar prijspeil 2021) is aan ons terugbe-
taald.	In	onderstaande	tabel	staat	een	overzicht	van	
de verkochte woningen en de per saldo verstrekte 

Slimmer kopen
In	’s-Gravendeel	zijn	in	het	verleden	10	woningen	verkocht 
onder ‘Slimmer Kopen’- voorwaarden. Anders dan bij 
de Koopgarant-variant geldt hier voor HW Wonen geen 
terugkoopplicht,	maar	een	terugkooprecht.	De	korting	
die	op	deze	woningen	is	verstrekt	bedraagt	446	duizend	
euro.	Tot	en	met	2021	zijn	er	3	woningen	teruggekocht	
en weer doorverkocht. Hierdoor kunnen in de toekomst 
nog 7 woningen aan ons aangeboden worden voor terug-
koop.	De	destijds	verstrekte	korting	voor	deze	woningen	
is	309	duizend	euro.

Aankopen
In december 2021 vond de overdracht plaats van 24 
woningen aan de Mej. N Schipperstraat in Oud-Beijerland. 
Deze	woningen	zijn	voor	circa	€	3,0	miljoen	(incl.	kosten	

Levensduur verlengende ingrepen in uitvoering in 2021 

Locatie Projectnaam Aantal Toelichting

Heinenoord Oranjebuurt 103 Hier worden 32 grondgebonden seniorenwoningen in de Oranjebuurt 
aangepakt.	Na	de	ingreep	hebben	de	eengezinswoningen	minimaal	 

energielabel A. Daarnaast worden er 71 woningen aangepakt. De woningen 
hebben na de ingreep minimaal energielabel B.

Maasdam Roodborst e.o. 40 Hier	worden	25	eengezinswoningen	en	15	seniorenwoningen	gerenoveerd.	
Het doel is om minimaal energielabel A te behalen met de ingreep.

Nieuw- 
Beijerland

Achterdoel en 
Nieuwegeer e.o.

81 Hier	worden	29	seniorenwoningen	en	52	eengezinswoningen	
gerenoveerd. Hierbij wordt na de ingreep bij alle woningen minimaal 

energielabel B gehaald.
Puttershoek Arie van 

 Drielstraat e.o.
102 Hier	worden	102	woningen	verduurzaamd.	De	doelstelling	is	om	na	de	

ingreep	een	energielabel	B	te	realiseren	voor	de	door	te	exploiteren	
woningen en energielabel C voor de verkoop gelabelde woningen.  

Dit	project	heeft	vanwege	een	ontheffing	lange	tijd	stil	gelegen	en	is	 
in de afrondende fase.

Klaaswaal Kerkstraat en 
Oranjestraat 
e.o.

34 Hier worden 14 woningen grondig aangepakt met als uitgangspunt 
minimaal energielabel B bij oplevering. Daarnaast worden 20 2-onder-1 
kap	woningen	meegenomen.	Hier	worden	minimale	werkzaamheden	

 uitgevoerd	omdat	deze	woningen	in	het	verleden	al	een	keer	zijn	aangepakt.
Strijen Gruttoflat 60 Het project wordt in nauwe samenwerking met Cavent uitgevoerd.  

Na oplevering van dit project is het uitgangspunt dat de 60 apparte-
menten een energielabel B behalen.

Westmaas Oranjebuurt 34 Na	de	oplevering	hebben	deze	woningen	een	beoogd	 
energielabel B als resultaat.

Puttershoek Groene 
 Kruisgebouw

3 Het	betreft	een	investering	in	het	daar	verhuurde	BOG	complex	 
en	2	aangrenzende	woningen.	 

De BOG-panden hebben een beoogd energielabel A en  
de woningen een beoogd energielabel B.

Totaal 457

1.8 Aan- & verkoop woningen /  
 Koopgarant

Aantal verkopen
In	2021	zijn	66	woningen	van	onze	bestaande	voorraad	in	
de Hoeksche Waard en 1 woning in Dordrecht verkocht 
(2020:	45	woningen).	In	de	begroting	was	rekening	
gehouden	met	60	te	verkopen	woningen.	In	2021	zijn	 
11	huurders	overgegaan	tot	aankoop	(2020:	5	huurders).	

Woningwaarde
Alle	woningen	zijn	zonder	korting	verkocht.	Gemiddeld	zijn 
de	verkochte	woningen	getaxeerd	op	221	duizend	euro	
en	verkocht	voor	227	duizend	euro	(2020:	197	duizend	
euro	taxatiewaarde	en	verkoopprijs	202	duizend	euro).	

korting.	HW	Wonen	verkoopt	geen	woningen meer onder 
de Koopgarant-regeling. Het aantal met Koopgarant 
verkochte woningen neemt de komende jaren dan ook 
verder af.

2021 2020

Gemeente Aantal woningen Financierings-korting
x € 1.000

Aantal woningen Financierings-korting
x € 1.000

Oud-Beijerland 49 2.192 55 2.463 

Binnenmaas 44 2.043 47 2.178 

Cromstrijen 34 1.338 39 1.527 

Korendijk 35 1.395 38 1.515 

Strijen 17 638 19 737 

Dordrecht 20 658 20 658 

Eindtotaal 199 8.264 218 9.077 

koper)	overgenomen	van	woningcorporatie	Mooiland.	
Het	complex	past	goed	binnen	onze	portefeuille	en	 
betekent een gewenste uitbreiding voor de kern 
Oud-Beijerland.	Daarnaast	zijn	5	verhuureenheden	aan- 
gekocht	i.v.m.	het	aanhelen	van	aangebroken	complexen.

1.9 Grondposities

In	onderstaand	overzicht	staan	de	grondposities	van	 
HW	Wonen	per	31	december	2021	(x	€	1.000).

Grondposities Kern Hectare Aankoop 
jaar

Aanschafwaarde 
x € 1.000,--

Voorziening 
2021

x € 1.000,--

Waardering 
2021 

x € 1.000,--
Laan van Westmolen Mijnsheerenland 0,25 2006 429 69 360 

Molenlaan Maasdam 0,08 1999 145 -  420 

Totaal  0,33  575 69 780 

Grondposities:
Samenwerking met 
derden

Kern Hectare Aankoop 
jaar

Aanschafwaarde 
x € 1.000,--

Voorziening 
2021 

x € 1.000,--

Waardering 
2021 

x € 1.000,--
Thomaskerk Oud-Beijerland 0,18 2009 750 -  850 

Totaal  0,18  750 -  850 

Grondposities 2021
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Gedurende	2021	zijn	de	grondposities	Sportlaan	(Strijen)	
en	Oranjehof	(Puttershoek)	overgeheveld	naar	vastgoed	
in	ontwikkeling.	Het	is	de	verwachting	dat	de		Molenlaan	
in 2022 wordt verkocht aan de gemeente / ruilen voor 
een	andere	locatie.	De	locatie	Laan	van	Westmolen	
(Mijnsheerenland)	zal	volgens	de	huidige	planning	in	
2023	worden	ontwikkeld.	Met	betrekking	tot	de	locatie	
Thomaskerk	is	HW	Wonen	met	de	overige	participant	in	
gesprek	om	verschillende		varianten	te	onderzoeken.	We	
willen hierover op korte termijn duidelijkheid krijgen.

1.10 Onderhoudskosten

De onderhoudskosten liggen ruim € 900.000 onder de 
begroting	2021	maar	ruim	€	1	miljoen	boven	de	realisatie	
over 2020. De volgende factoren spelen daarin een rol.
• Het herstelonderhoud ligt ruim € 270.000 boven  
de	begroting	en	is	€	100.000	hoger	dan	de	realisatie	
van 2020. 

• Het	gerealiseerde	mutatieonderhoud	laat	over	het	jaar	
2021	een	overschrijding	zien	van	ruim	€	340.000	ten	
opzichte	van	het	begrote	jaarbudget.	De	uitgaven	zijn	
echter ruim € 400.000 lager dan in 2020. In 2021 is de 
begroting	op	een	nieuwe	manier	tot	stand	gekomen.	 
In	plaats	van	standaardbedragen	per	mutatie	is	rekening	
houdend met de ervaringscijfers van de afgelopen jaren 
de	begroting	per	complex	ingericht.	Op	complexniveau	
is	een	analyse	gemaakt.	De	complexen	met	een	over-
schrijding,	hebben	vaak	meer	mutaties	dan	begroot,	
maar de voornaamste reden is dat er veel grote 
mutaties	waren	met	lange	bewoningen.	Ook	asbest	is	

een	hoge	kostenpost	in	de	mutatiekosten.	Het	bezit	
van	HW	Wonen	wordt	ouder	en	tijdens	mutaties	zijn	
steeds	vaker	werkzaamheden	aan	de	binnenkant	van	
de	woning	nodig.	De	mutatiekosten	worden	hierdoor	
hoger.	Intern	bekijken	we	of	toekomstig	beleid	hiervoor	
moet worden aangepast.

• Periodiek	terugkerende	werkzaamheden	worden	in	
contractvorm	beheerd.	Over	2021	zijn	de	uitgaven	bijna	
€	200.000	lager	dan	begroot.	Een	deel	van	de		begroting	
is niet uitgevoerd omdat het onderhoud niet nodig 
bleek dit jaar of nog niet plaats kon vinden vanwege 
uitgestelde opleveringen van nieuwbouw. Het overgrote 
deel van het contractonderhoud is uitgevoerd. 

• Het	planmatig	onderhoud	is	ruim	€	1,3	miljoen	lager	
dan begroot. Hier is een aantal redenen voor. Het 
verwijderen	van	asbest	is	niet	overal	uitgevoerd	zoals	
gepland, omdat mensen vanwege de coronapandemie 
geen opdrachtnemers binnen lieten. Een deel van de 
post schilderwerk, € 0,2 mln. is doorgeschoven naar de 
toekomst.	Dit	bleek	niet	noodzakelijk.	In	de	begroting	
was bijna € 0,6 mln opgenomen voor het vervangen 
van	enkelglas	bij	woningen	door	dubbelglas.	Deze	post	
is	echter	als	verbetering	geactiveerd	op	de	balans	als	
investering. Het werk is wel uitgevoerd. Als laatste 
is er voor bijna € 0,4 mln. aan overlopende posten 
 opgenomen voor 2022. Door diverse reden kon dit 
werk	niet	meer	uitgevoerd	worden	in	2021.	Deze	
	werkzaamheden	worden	uitgevoerd	in	de	eerste	
maanden van 2022. 

Sinds	2020	stellen	onze	regiepartners	voor	het		Dagelijks	
Onderhoud (DO) direct dagelijkse rapportages ter 
 beschikking. Wij kunnen hierdoor direct vanuit het 
systeem van de regie-aannemers de meest recente cijfers 
inzien.	Dit	geeft	belangrijke	informatie	om	de	gewenste	
acties	uit	te	zetten.	In	het	laatste	kwartaal	van	2021	
hebben	wij	helaas	afscheid	genomen	van	een	van	onze	
regiepartners.	Een	werkgroep	heeft	hard	gewerkt	om	
te	zorgen	dat	HW	Wonen	per	februari	2022	een	nieuwe	
regiepartner	heeft.	In	2022	gaan	wij	met	beiden	regie- 
partners	onze	KPI’s,	waaronder	klanttevredenheid,	nauw-
gezet	bespreken.	Samen	met	de	partners	ontwikkelen	 
we nieuwe rapportagevormen. Hierdoor kunnen we  
gezamenlijk	bijsturen.

1.11 Conditiemetingen

In	2021	zijn	door	de	opzichters	wederom	diverse	
complexen	voorzien	van	een	conditiemeting.	Vanwege	
de	werkdruk	vanuit	de	ERP	implementatie	is	er	gekozen	
om	in	2021	niet	alle	conditiemetingen	in	hetzelfde	tempo	
door	te	zetten.	In	2022	wordt	een	inhaalslag	gemaakt.	
Naar	verwachting	blijven	we	op	schema	om	het	bezit	in	
2022	volledig	te	voorzien	van	een	conditiemeting.	

Soort onderhoud (x € 1.000) Realisatie 2021 Begroting 2021 Realisatie 2020 Begroting 2020

Klachtenonderhoud 3.117 2.847 2.997 2.728

Mutatieonderhoud 1.598 1.258 2.034 1.200

Sub-totaal dagelijks onderhoud 4.715 4.105 5.031 3.928

     

Contractonderhoud 2.077 2.272 1.680 1.874

Planmatig	onderhoud 12.265 13.605 11.343 12.601

Totaal onderhoud 19.057 19.981 18.054 18.403
     

Af:	activering	PO	interieur 0 0 0 0

Af:	loonkosten	eigen	dienst -75 -100 -103 -120

     

Totaal 18.982 19.881 17.951 18.283

Onderhoudskosten

“ Een fijn, gezellig en  
warm (t)huis”
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2.1    In een prettige woonomgeving

Leefbaarheid
Ook in 2021 had de coronacrisis grote invloed op de 
uitvoering	van	onze	werkzaamheden	en	de	mate	van	
ontmoeting	tussen	de	bewoners	onderling.	Samen	met	
onze	partners	in	de	Hoeksche	Waard	zijn	maatregelen	
getroffen	om	in	contact	te	blijven	met	de	kwetsbare	
personen,	zijn	processen	aangepast	en	is	vooral	ingezet	
op	vroegtijdig	signaleren.

Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling	Hoeksche	Waard	is	een	onafhankelijke	
voorziening	‘voor	en	door	inwoners	van	de	Hoeksche	
Waard’.	Huurders	kunnen	hier	gebruik	van	maken	als	zij	 
problemen ervaren met hun buren. Begin januari 2021 is 
de Advieslijn Woonoverlast in de Hoeksche Waard  
geïntroduceerd.	Iedereen	die	behoefte	heeft	aan	advies, 
informatie	of	een	luisterend	oor	kan	met	de	Advieslijn	 
bellen. Er wordt veel gebruik gemaakt van de advieslijn,  
omdat	deze	optie	laagdrempeliger	is	dan	direct	te	starten	
met een bemiddelingstraject. Via de Advieslijn kan een 
beller	doorverwezen	worden	naar		buurtbemiddeling	als	 
hij/zij	daarvoor	openstaat	en	bereid	is	om	in	gesprek	te	 
gaan	met	de	buren.	In	2021	zijn	er	157	zaken	bij	de	advies-
lijn	Woonoverlast	gemeld.	Een	derde	van	de	zaken	betrof	
geluidsoverlast,	gevolgd	door	een	verstoorde	burenrelatie.	
Naast	de	overlastlijn	zijn	er	in	2021	41	zaken	tot	buurtbe-
middeling	gekomen.	56%	waren	complexe	casussen.	Een	
aanzienlijke	toename	ten	opzichte	van	voorgaande	jaren.

Samenwerking WMO
Onze	woonconsultenten	werken	nauw	samen	met	de	
WMO-consultenten.	We	bespreken	regelmatig	prak-
tijkcasussen	en	werken	toe	naar	een	optimale	proces-
afstemming	en	dienstverlening	aan	onze	huurders.	Zo	
wordt bij alle nieuwbouw- en LVI-projecten (vooraf) een 
WMO-consulent	betrokken	om	de	plattegronden	van	de	
woningen en gemeenschappelijke ruimten te beoordelen.

Klankbordgroepen/bewonerscommissies
Bewoners	worden	actief	betrokken	bij	onderhouds-
projecten. Bij grote projecten richten we een klank-
bordgroep op, bestaande uit bewoners en 1 of meer 
 afgevaardigde(n) van de Huurdersvereniging. 

“  Genieten in mijn  
huis én tuin”

De klankbordgroep krijgt de gelegenheid om vooraf 
en	tijdens	het	project	mee	te	denken	en	te	signaleren.	
Hierbij	speelt	ook	de	leefbaarheid	van	de	omgeving	een	
belangrijke	rol.	Na	afloop	van	het	onderhoudsproject	
houden we  jaarlijks contact met de klankbordgroep. 
We horen bijvoorbeeld graag hoe de woning bevalt na 
uitvoering	van	alle	werkzaamheden.	Wordt	er	meer	
	comfort	ervaren?	Wat	heeft	de	ingreep	voor	effect	
gehad op de energierekening? Ook willen we graag 
weten	hoe	de	leefbaarheid	in	de	wijk	ervaren	wordt.	
Wij	zetten	ons	ook	in	om	in	kwetsbare	complexen	een	
bewoners	commissie	samen	te	stellen.	Op	deze	manier	
blijven we op een eenvoudige manier in gesprek met 
onze	huurders.	Wij	stimuleren	de	actieve	houding	van	
deze	huurders	en	bieden	hulp	waar	nodig.	Bij	de	start	
van de  voorbereidingen voor een Levensduurverlen-
gende ingreep/sloop nieuwbouw projecten wordt een 
klankbordgroep/bewonerscommissie opgericht. Aan een 
klankbordgroep/bewonerscommissie nemen deel een 
afvaardiging van de huurders en de huurdersvereniging. 
In 2021 waren 15 klankbordgroepen/bewonerscommis-
sies	actief/opgericht.	Bij	slechts	1	project	waren	bewo-
ners niet bereid om deel te nemen aan een klankbord-
groep.	Wij	proberen	deze	huurders	zoveel	als	mogelijk	
op een andere manier bij de voorbereidingen en uitvoer 
van het project te betrekken. Bij twee projecten (Open 
Waard	en	het	gebouw	voor	flexwonen	te	Numansdorp)	is	
een	klankbordgroep	met	omwonenden	opgericht.	Er	zijn	
6 klankbordgroepen van projecten die reeds  afgerond 
zijn.	Eens	per	jaar	worden	deze	klankbordgroepen	
 uitgenodigd om het gebruik van de woning te evalueren 
en	ook	overige	zaken	bijvoorbeeld	in	het	kader	van	
	leefbaarheid	te	bespreken.

HW Wonen is in goed overleg met de bewoners-
commissie	De	Gorzen	over	de	sloop/nieuwbouwplannen	
die	HW	Wonen	heeft.	De	bewonerscommissie	wordt	
ondersteund door adviseurs van de Woonbond.  
HW	Wonen	heeft	bij	de	huurders	die	in	de	eerste	fase	
wonen	persoonlijke	huisbezoeken	afgelegd.	Ook	de	
overige	bewoners	zijn	in	de	gelegenheid	gesteld	om	een	
afspraak	voor	een	huisbezoek	te	maken.	HW	Wonen	
en	de	bewoners	commissie	zijn	met	elkaar	overeen-
gekomen	om		gezamenlijk	opdracht	te	geven	aan	een	
onafhankelijk	bureau.	Het	doel	is	om	de	technische	staat	
van de woningen te beoordelen en te adviseren wat 
nodig is om de woningen toekomst bestendig te maken 
met de daarvoor  benodigde kosten. Met elkaar is de 
opdracht geformuleerd en in het 1e		halfjaar	2022	hebben	
de	eerste	onderzoeken		plaatsgevonden	in	een	aantal	
 geselecteerde woningen.

Sociale wijkfunctie
Wij	zetten	ons	op	verschillende	manieren	in	voor	een	
prettige	en	veilige	woonomgeving.	We	werken	hiervoor	
niet	alleen	samen	met	professionele	instanties,	maar	ook	
met	onze	huurders.	Wij	geloven	dat	juist	zij	het	verschil	
kunnen maken in de wijk door het vervullen van een 
sociale	functie.	Vanuit	die	gedachte	hebben	we	voor	 
2 woningen van ons nieuwbouwproject in Oud-Beijerland 
een	aparte	toewijzing	gehanteerd.	Mensen	konden	 
reageren	met	een	motivatiebrief.	We	zochten	voornamelijk 
naar mensen die op verschillende manieren van betekenis 
kunnen	zijn	voor	de	buurt.	Er	vindt	regelmatig	een	
evaluatie	met	deze	bewoners	plaats.	Ondanks	dat	zij	
door	coronacrisis	werden	beperkt,	zijn	er	toch	leuke	
activiteiten	georganiseerd.	Inmiddels	hebben	we	ook	
in	bestaande	complexen	met	een	wat	minder	goede	
onderlinge	samenhang	actieve	bewoners	gehuisvest.	 
In	de	pilot	voor	de	wijk	Zuidwijk	gaan	we	ook	op	zoek	
naar	een	aantal	actieve	bewoners.

Bewonersinitiatieven
Door het coronavirus kwamen grootschalige bewoners-
initiatieven	op	een	lager	pitje	te	staan.	Zodra	weer	
	mogelijk,	worden	de	oude	initiatieven	weer	actief	

 opgepakt. Er ontstonden wel mooie, kleinschalige 
	initiatieven	door	en	voor	bewoners.	In	het	buurthuis	 
‘De groene Parel’ in Oud-Beijerland werden  bijvoorbeeld  
kleinschalige		activiteiten	georganiseerd	voor	de		kwetsbare	 
mensen	uit	de	wijk.	Zo	konden	zij	voor	een	moment	hun	
huis uit en (op afstand) anderen ontmoeten en konden 
grote	gezinnen	even	worden	ontlast.		Corporaties	mogen	
komend jaar weer meer bijdragen aan	leefbaarheids-
activiteiten.	We	ontwikkelen	hiervoor in 2022 nieuw 
beleid	en	communiceert	dit	met	onze	huurders.

Pilot Wijkbeheerder
In	2018	zijn	we	gestart	met	de	pilot	Wijkbeheer	en	
de	ervaring	is	positief.	In	wijken	die	meer	aandacht	
behoeven,	is	onze	wijkbeheerder	wat	vaker	te	zien.	
Hierdoor worden eventuele onvolkomenheden eerder 
gesignaleerd	en	kunnen	we	preventief	handelen.	 
Als	de	wijkbeheerder	in	de	wijk	aanwezig	is,	kunnen	de	
huurders hem op een makkelijke manier benaderen.  
De	wijkbeheerder	heeft	een	breed	netwerk	in	de	wijken	
opgebouwd.	Vanwege	de	positieve	ervaringen	breiden	
we de pilot wijkbeheer in 2022 uit.

2
In een prettige  
woonomgeving 
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3.1 Verbetering klanttevredenheid

In 2021 hebben we de verbetering van de klant-
tevredenheid verder opgepakt. We doen dit door een 
focus op verbetering van de klantprocessen, het meten 
van de resultaten in de Aedes-benchmark en het klant-
tevredenheidsonderzoek	door	KWH.	Wanneer	we	
onze		prestaties	op	het	gebied	van	klanttevredenheid	
beschouwen aan de hand van de Aedes-benchmark, 
scoren we dit jaar voor het eerst een B-label in plaats  
van een C-label met betrekking tot dienstverlening.  
Wel scoren we lager dan het landelijk gemiddelde op  
3 van de 4 onderdelen. Enkel het onderdeel ‘huur 
opzeggen’	scoort	hoger	dan	het	landelijk	gemiddelde.	 
We	maken	een	gericht	actieplan	in	2022	om	de	klant- 
tevredenheid verder te verhogen. Daarnaast verwachten 
we dat de nieuwe systemen (ERP-systeem, klantportaal en 
woonruimte verdeelsysteem) bijdragen aan de verhoging 
van	de	klanttevredenheid.	Eind	2021	is	de	samenwerking	
met een van de twee regie-aannemers beëindigd. Met de 
resterende regie-aannemer en de nieuwe regie- aannemer 
intensiveren we	onze	samenwerking.	Zo	moet	het	voor	
huurders mogelijk worden om rechtstreeks afspraken in  
te plannen via het klantportaal. 

3.2  Doorontwikkeling  
huurders participatie

HW Wonen verleent volgens de ‘Wet op het overleg 
huurders-verhuurder’	financiële	ondersteuning	aan	het	
	Huurdersplatform	Hoeksche	Waard.	In	2021	hebben	
de 3 huurdersverenigingen, die al samenwerken 
binnen	het	Huurdersplatform	Hoeksche	Waard,	een	
	intentieovereenkomst	tot	fusie	getekend.	Doel	hiervan	is	
om een toekomstbestendige huurdersbetrokkenheid te 
realiseren,	zowel	op	beleidsniveau	als	in	de	uitvoering.	 
De fusie vindt plaats in 2022.

3.3 24/7 Dienstverlening

In de doorontwikkeling van de 24/7 dienst verlening 
hebben	we	een	aantal	stappen	gezet.	Belangrijk	
 onderdeel hiervan is verdere digitalisering. Het nieuwe 
ERP- systeem biedt meer mogelijkheden om klanten 
beter en  eenduidiger te bedienen, vaak in een meer 

 gestandaardiseerd proces. Dit biedt straks ook de 
 mogelijkheid voor meer maatwerk voor klanten die 
dit	nodig	hebben.	Andere	wijzigingen	merkt	de	klant	
rechtstreeks:	begin	2022	worden	een	nieuwe	website,	
nieuw klantportaal en nieuw woonruimteverdeel-
systeem geïmplementeerd. Doel hiervan is dat de klant 
het	proces	zoveel	mogelijk	zelf	digitaal	kan	doorlopen.	
Het klantportaal biedt de mogelijkheid om rechtstreeks 
bij de regie-aannemer te plannen. Daarnaast wordt de 
	correspondentie	met	de	klant	beter	ontsloten.	In	het	
nieuwe woonruimteverdeelbeleid staan de kernwaarden 
transparantie	en	keuzevrijheid	centraal.	Dit	nieuwe	
 woonruimteverdeelsysteem is gebruiksvriendelijker en 
overzichtelijker.	De	huurder	zit	zelf	aan	het	stuur	en	hoeft	
alleente	reageren	op	die	woning	die	hij	of	zij	echt	wil.

De	toegenomen	digitale	dienstverlening	zien	we	terug	
in een groter aantal accounts op Mijn HW Wonen. Eind 
2021 hebben 6.615 huurders een klantportaalaccount. 
Het	aantal	is	met	ruim	5%	gestegen	ten	opzichte	van	
2020, waarmee we de norm behalen.

De telefonische klantcontacten met het KSC worden  
sinds	maart	2021	gemeten.	Sinds	dat	moment	zijn	er	bijna	
27.000 contactmomenten geregistreerd. Het grootste 
deel	van	de	contacten	betreft	reparaties	(ruim	12.000)	en	
informatieaanvragen	(ruim	7.700).	Daarnaast	werd	er	ruim	
2.100	keer	contact	opgenomen	door	woningzoekenden.	
Doel	is	om	in	de	toekomst	ook	meer	inzicht	te	krijgen	in	de	
digitale klantcontacten.

3.4 Samenwerking en regionaal overleg

In het kader van regionaal overleg en samenwerking 
hebben	wij	onze	agenda’s	met	andere	partijen	afgestemd.	
In	december	zijn	de	Prestatieafspraken	met	gemeente	
Hoeksche	Waard	en	het	Huurdersplatform	ondertekend.	
Op	strategisch/bestuurlijk	niveau	is	onze	bijdrage	aan	de	
samenwerking	binnen	wonen,	welzijn	en	zorg	geborgd	in	
de	denktank	en	de	kerngroep	Wonen	Welzijn	Zorg	(WWZ).	
Ook nemen we periodiek deel aan een regionaal overleg 
Wonen,	waarin	corporaties	en	gemeenten	uit	de	regio	zijn	
vertegenwoordigd.	Op	operationeel/tactisch	niveau	is	er	
structureel overleg met de gemeente en overige stake-
holders over de diverse convenanten, samenwerking op 
diverse	processen	(o.a.	WMO),	pilot	Zuidwijk,	flexwonen,	
Doorbraakmethode,	Verhuisregeling,	etc.	Casuïstiek	
van	onze	huurders	wordt	besproken	in	het	Lokaal	Zorg	
Netwerk en met het wijkteam.

In	de	kernen	zelf	zijn	we	zichtbaar	en	participeren	we	
actief	in	diverse	projecten.	Dit	noemen	we	‘kerngericht	
werken’. In de denktank en kerngroep WWZ informeren 

4.1    Kwaliteit van woningen en  
woningbeheer 

Duurzame woningvoorraad
HW	Wonen	richt	zich	de	komende	decennia	op	het	
	verduurzamen	van	de	bestaande	woningvoorraad.	Dit	doen 
wij via een ‘levensverlengende ingreep’ (LVI). Een LVI in 
combinatie	met	verduurzamingsmaatregelen	levert	een	
energie-efficiënte	woning	op.	Dit	resulteert	in	een	betere	
Energie-Index.	Hiervoor	is	in	de	begroting	tot	2030	jaarlijks	
circa 30 miljoen euro opgenomen. De huidige fase van de 
energietransitie	staat	in	het	teken	van	het	beperken	van	
de	energievraag	en	het	comfortabel	en	gezond	wonen.	
Naarmate	de	energietransitie	in	een	verder	stadium	komt,	
moeten	er	strategische	keuzes	worden	gemaakt	om	te	
komen	tot	een	CO₂-neutrale	en	aardgasvrije	bestaande	
woningvoorraad.

Duurzaamheidsbeleid en Duurzaamheidsprogramma
In	de	zomer	van	2021	is	het	geactualiseerde	
	duurzaamheidsbeleid	met	het	bijhorende	Duurzaam-
heidsprogramma 2021-2022 aangenomen door de Raad 
van	Commissarissen.	Het	Duurzaamheidsbeleid	geeft	
inzicht	in	de	meest	actuele	landelijke-	en	regionale	doel-
stellingen	rondom	de	energietransitie	en	in	onze	bijdrage	
met	ons	huidig	én	toekomstige	beleid.	In	2022	werken	
wij	verder	aan	het	optimaliseren	van	het	Duurzaam-
heidsbeleid,	waarbij	ook	een	nieuw	meerjarig	Duurzaam-
heidsprogramma wordt opgesteld in lijn met het nieuwe 
Ondernemingsplan.	In	het	Duurzaamheidsprogramma	
2021-2022	worden		tactische	maatregelen	benoemd	om	
te komen tot een goede uitvoerbaarheid van ons beleid. 

Energie-index
Conform de Aedes-benchmark hebben wij in 2021 een 
gemiddeld	energielabel	C	behaald	voor	onze	gehele	
woningportefeuille. De Aedes-benchmark wordt niet 
meer	weergegeven	op	Energie-Index	niveau.	Onze	
	Energie-Index	is	dus	vastgesteld	op	een	waarde	tussen	
1,41 en 1,80. Daarbij moet worden vermeld dat de 
projecten	die	na	juli	zijn	opgeleverd	nog	niet	verwerkt	
zijn	in	deze	energielabel	berekening.	De	werkelijke	
gemiddelde waarde eind 2021 ligt dan ook lager dan de 
waarde die bepaald dat wij gemiddeld energielabel C 
hebben.	Omdat	de	inspecties	door	corona	achterlopen	is	
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wij	elkaar	en	stemmen	we	zaken	af.	Het	programma	
Thuis	in	de	kern,	dat	is	opgesteld	door	de	3	zorg	partijen,	
is opgenomen in het programma Sociaal Domein van de 
gemeente	en	sluit	aan	op	de	ambitie	‘thuis	in	de	wijk’	
van	HW	Wonen.	Op	projectniveau	worden	zaken	verder	
 uitgewerkt en opgepakt, bijvoorbeeld in de pilot Zuidwijk 
en	de	uitwerking	van	het	concept	flexwonen.	

Samenwerking met onze huurders
Het	in	gesprek	zijn	met	onze	huurders	vinden	wij	
	belangrijk.	Bewoners	worden	actief	betrokken	bij	
 onderhoudsprojecten. Wij richten bij elk project 
een klankbordgroep op. De klankbordgroep krijgt de 
	gelegenheid	om	voor	en	tijdens	het	project	mee	te	
denken	en	te	signaleren.	Hierbij	speelt	ook	leefbaarheid	
een	belangrijke	rol.	Wij	stimuleren	het	om	ook	na	afloop	
van een project de klankbordgroep in leven te houden. 
We	zetten	ons	in	om	in	kwetsbare	complexen	actieve	
bewoners te werven en een bewonerscommissie op 
te richten met als doel om samen met de huurders de 
	leefbaarheid	te	verbeteren.

3.5 Aedes-benchmark

De Aedes-benchmark is dit jaar voor de achtste keer 
uitgevoerd en is inmiddels ontwikkeld tot een toonaan-
gevend instrument. De benchmark maakt op hoofdlijnen 
de	prestaties	van	corporaties		inzichtelijk	en	onderling	
vergelijkbaar.	In	totaal	deden	er	269		corporaties	mee.	 
Zij	vertegenwoordigen	98	procent	van	alle	corporatie- 
woningen.	78	procent	van	de		corporaties,	waaronder	 
HW	Wonen,	heeft	aan	alle	5	prestatievelden	deelge-
nomen. In 2021 is de score van het huurders oordeel 
verbeterd	van	een	letter	C	naar	B.	Gedurende	2021	is	
ingezet	op	een	nieuw	klantportaal	en	goede	afspraken	
met	onze	regie-aannemers	om	klachten	waar	mogelijk	
snel af te handelen. De score op het gebied van bedrijfs-
lasten	is	in	2021	uitgekomen	op	een	letter	C	(2020:	B).	 
In 2021 is op een aantal onderwerpen fors geïnvesteerd, 
waaronder	op	het	gebied	van	organisatieontwikkeling	en	
is	voorgesorteerd	op	de	implementatie	van	het	nieuwe	
ERP-systeem.	Dit	ter	verbetering	van	het	toekomstige	
huurdersoordeel	en	bedrijfslasten.	De	prestatievelden	
‘duurzaamheid’	en	‘onderhoud	&	verbetering’	blijven	
onze	aandacht	houden.	Er	wordt		verhoudingsgewijs	fors	
geïnvesteerd	in	de	kwaliteit	van	het	vastgoedbezit	en	
de	belangrijke	rol	die	woning	corporaties	hebben	op	het	
gebied	van	verduurzaming.	
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het moeilijk te bepalen of wij eind 2022 uitkomen op een 
gemiddeld	energielabel	B	voor	onze	woning	portefeuille.	
Deze	voortgang	meten	wij	indien	mogelijk	in	coronatijd	 
4 keer per jaar.

Nieuwe meetmethode NTA8800
HW	Wonen	heeft	de	gevolgen	van	de	nieuwe	
 meetmethode NTA8800 in kaart gebracht. De NTA8800 
is	de	nieuwe	bepalingsmethode	voor	de	energieprestatie	
van gebouwen en vervangt per 1 januari 2021 de huidige 
vorm	van	de	Energie-Index.	De	indicator	wordt	met	deze	
nieuwe bepalingsmethode uitgedrukt in kWh/m2 per 
jaar. De overgang naar de nieuwe bepalingsmethode  
zal	soepel	verlopen	en	er	wordt	duidelijkheid	gegeven.	 
De	energielabels	die	eind	2020	zijn	afgegeven,	zijn	 
10 jaar geldig.

De	overheid	heeft	aangegeven	dat	53%	dezelfde	label-
klasse	houdt.	In	onze	vastgoedportefeuille	betreft	dit	
63%.	Voor	één	labelklasse	beter	heeft	de	overheid	21%	
vastgesteld	en	bij	ons	betreft	dit	22%.	De	18%	voor-
spelde verschuiving naar één labelklasse slechter is bij 
ons	slechts	12,8%.	Dit	is	aanzienlijk	minder	dan	voor-
speld. De voorspelling van de overheid dat 91% van de 
woningen	dezelfde	labelklasse	behoudt	of	slechts	één	
labelklasse	afwijkt,	is	bij	ons	zelfs	98%.

In	2022	zal	blijken	hoe	de	werkelijkheid	uitpakt	en	gaan	 
wij	onze	operationele	doelstellingen	rondom	Energie- 
Indexen	en	energielabels	uitdrukken	in	deze	nieuwste	
meetmethode van de NTA8800.

Subsidie Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) 
Voucheractie
In	2021	zijn	de	eerste	stappen	gemaakt	met	de	RRE	
subsidie.	De	voucheractie	is	inmiddels	voorbereid.	 
De	vouchers	zijn	in	het	1e kwartaal van 2022 beschikbaar 
gesteld	aan	onze	huurders.	

Energiecoach
Naast ingrepen in de woningen gaat het besparen van 
energie	ook	over	gedrag	van	onze	huurders.	Om	dit	gedrag	
positief	te	beïnvloeden	hebben	onze	verhuur	makelaars	
eind 2021 de online training gevolgd tot  energiecoach. 
Zij	hebben	deze	training	succesvol		afgerond.	In	het	1e 
	kwartaal	van	2022	wordt	deze	rol	van	energiecoach	door	
onze	verhuurmakelaars	toegepast	bij	mutaties.	

Woningmarktonderzoek en wensportefeuille
In 2019 hebben wij samen met gemeente Hoeksche 
Waard	en	het	Huurdersplatform	woningmarktonderzoek	
laten uitvoeren door Companen. Hiermee is de woning-
behoefte	in	kaart	gebracht.	Tevens	is	de		toekomstige	
behoefte	in	kaart	gebracht.	Naast	de	demografische	
ontwikkelingen	in	de	Hoeksche	Waard	is	in	dit	onderzoek	
extra	aandacht	voor	de	ontwikkeling	van	bijzondere	
doelgroepen,	de	extramuralisering	en	de	woonbehoefte	
die	daarmee	samenhangt.	Het	onderzoek	is	begin	2020	
opgeleverd. Wij hebben de uitkomsten van dit onder-
zoek	vertaald	naar	een	nieuwe	portefeuillestrategie,	
waarbij	de	kernvoorraad	richting	2030	moet	groeien	
richting	de	8.800	sociale	huurwoningen.	Mede	gezien	
de	oplopende	wachttijden	is	het	nodig	dat	de	kernvoor-
raad weer in omvang toeneemt. Als we kijken naar de 
ontwikkeling	van	de	meerjarenbegroting	dan	zien	we	
dat de kernvoorraad lager uitkomt dan we voor ogen 
hebben	met	de	wensportefeuille.	Om	te	zorgen	dat	de	
woningvoorraad voldoende	op	peil	blijft,	zetten	we	in	op	
de	volgende	zaken:

• Verkoop	van	woningen:	een	deel	van	onze	woning-
portefeuille is voor verkoop gelabeld. Er kunnen 
verschillende	redenen	zijn	waarom	een	woning	
een verkooplabel heeft, bijvoorbeeld de ligging, 
de mate waarin de woning nog bijdraagt aan 
de wensportefeuille of de mogelijkheden om te 
verduurzamen.	Gemiddeld	verkopen	we	tussen	de	
60-70 woningen per jaar. In 2021 hebben we voor 
een aantal dorpen uitgestelde verkoop toegepast. 
Dit betekent dat we woningen met een verkooplabel 
voorlopig nog doorverhuren om meer aanbod te 
creëren in relatie tot de oplopende wachttijden. 
We	zagen	in	2021	nog	te	weinig	effect	van	deze	
maatregel.	In	2022	wordt	deze	maatregel	uitgebreid.	
Hiermee ligt het verwachte aantal te verkopen 
woningen	rond	de	25	woningen.	Dat	is	aanzienlijk	
lager	dan	de	66	woningen	die	in	2021	zijn	verkocht.

• Uitbreiding	van	de	nieuwbouwportefeuille:	onze	
kernvoorraad neemt af door de verkoop- en sloop 
van woningen. Wij doen dit om de woningvoorraad 
kwalitatief	beter	aan	te	laten	sluiten	bij	de	wens-
portefeuille.	Om	te	zorgen	dat	de	kernvoorraad	
voldoende	op	peil	blijft,	is	het	belangrijk	dat	wij 

voldoende nieuwe sociale huurwoningen kunnen  
bouwen. Samen met gemeente Hoeksche Waard  
zoeken	we	naar	mogelijkheden	om	de	nieuwbouw-
portefeuille uit te breiden. Ook nemen we sociale 
huurwoningen	af	op	locaties	van	derden.

• Flexwonen:	deze	woonvorm	wordt	ingezet	om	mensen	
die	met	spoed	een	woning	nodig	hebben	tijdelijk	
te huisvesten. Samen met de gemeente werken we 
samen	om	deze	vorm	van	wonen	te	ontwikkelen.	
Verschillende doelgroepen kunnen hiermee een stap 
maken	richting	het	regulier	wonen.	We	doen	dit	door	
bestaande	woningen	als	flexwoning	aan	te	bieden.	
Ook door bijvoorbeeld het oude gemeentehuis in 
Numansdorp te transformeren naar 40 appartementen 
voor	het	flexwonen.

• Aankoop:	indien	mogelijk	kopen	we	ook	woningen	
aan.	In	2021	zijn	29	woningen	aangekocht.	We	kregen	
de	kans	om	een	appartementencomplex	van	een	
andere	woningcorporatie	over	te	nemen.	In	2021	is	een	
complex	aan	onze	portefeuille	toegevoegd.	Ook	hebben	
wij	enkele	woningen	van	particulieren	teruggekocht.	
In	een	woningmarkt	waar	de	woningprijzen	oplopen,	
wordt	dit	steeds	lastiger.	We	zijn	dan	ook	terughoudend	
met aankoop van woningen. Wij kopen woningen alleen 
nog aan als dit een groter maatschappelijk doel dient.

• Herontwikkeling:	soms	is	de	kwaliteit	van	woningen	
niet	meer	voldoende	om	deze	nog	te	renoveren.	 
Dan	kan	er	gekozen	worden	voor	herontwikkeling.	 
Als het mogelijk is proberen we te verdichten en meer 
woningen terug te bouwen dan er gesloopt worden.  
Zo voegen we meer woningen van een gewenste 
kwaliteit aan de woningvoorraad toe te voegen.

Verder	zijn	we	in	2021	verder	gegaan	met	het	ontwik-
kelen van dorpsvisies. Het doel is om de uitgangspunten 
vanuit de portefeuillestrategie door te vertalen naar een 
visie per dorp. Belangrijke thema’s als betaalbaarheid, 
beschikbaarheid,	duurzaamheid	en	warmtetransitie,	
wonen,	welzijn	en	zorg	zijn	onderdeel	van	deze	visies.	
In 2021 hebben wij voor alle 14 een dorpen een eerste 
concept	opgesteld.	In	de	Prestatieafspraken	voor	2022	
staat	dat	wij	deze	dorpsvisies	afstemmen	met	onze	
stakeholders,	waarmee	deze	richting	geven	aan	onze	
inzet	en	investeringen	in	de	dorpen.

“   Met elkaar zorgen we  
voor een fijn (t)huis”

€
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2021 2020
Maanden achterstand aantal achterstand in € aantal achterstand in € 

< 1 maand 266 62% 79.427 16% 290 59% 100.044 18%

1-2 maanden 47 11% 43.545 9% 73 15% 73.124 13%

2-3 maanden 36 8% 60.928 12% 52 11% 95.294 17%
3-4 maanden 17 4% 36.126 7% 20 4% 45.068 8%

> 4 maanden 64 15% 282.442 56% 57 12% 234.483 43%

Totaal 430 100% 502.468 100% 492 100% 548.013 100%

Overzicht huurachterstanden

5.1 Verdeling naar huurklassen

Van	ons	woningbezit	heeft	74%	een	huur	onder	de	lage	 
aftoppingsgrens.	Het	aandeel	tussen	de	lage	aftoppings- 
grens	en	liberalisatiegrens	is	19%.	Het	aandeel	vrije	
sectorwoningen	is	7%	van	onze	voorraad.	Met	ons	streef-
huurbeleid	zorgen	we	er	zoveel	mogelijk	voor	dat	de	
huren	aansluiten	bij	de	ontwikkeling	van	onze	doelgroep.	
De gemiddelde huurprijs van een woning bij HW Wonen 
bedroeg	in	2021	588	euro.	Dit	is	73%	van	de	maximaal	
toegestane huur.

62%

7% 12%

11%

8%

< € 442

€ 442 - € 633

€ 633 - € 678

€ 678 - € 752

> € 752

5.2 Passend toewijzen aan  
 de doelgroep

Woningcorporaties moeten sinds 1 januari 2016 
woningen	passend	toewijzen.	Passend	toewijzen	is	een 
vervolgmaatregel op de Staatssteunregeling. Bij de 
Staatsteunregeling	worden	woningzoekenden	met	
een te hoog inkomen uitgesloten van toetreding tot 
de	gereguleerde	woningmarkt.	Bij	passend	toewijzen	
wordt binnen de gereguleerde woningmarkt een 
	inkomensonderscheid	gemaakt.	Met	deze	maatregelen	
wil	de	overheid	voorkomen	dat	woningzoekenden	met	

Passend toewijzen (prijspeil 2021)

Type huishouden Huishoud-inkomen 
per jaar

Contracthuurprijs bij toewijzing

-<€ 633,25 -<€ 678,66 -<€ 752,33

Eénpersoons <AOW-grens < € 23.725 ≥	95% < 5%

Tweepersoons <AOW-grens < € 32.200 ≥	95% < 5%

Drie- en meerpersoons <AOW-grens < € 32.200 ≥	95% < 5%

Eénpersoons >AOW-grens < € 23.650 ≥	95% < 5%

Tweepersoons >AOW-grens < € 32.075 ≥	95% < 5%

Drie- en meerpersoons >AOW-grens < € 32.075 ≥	95% < 5%

passend  niet passend

de laagste inkomens in te dure gereguleerde woningen 
terechtkomen. Hiermee worden de kosten voor 
 huurtoeslag beperkt en woonlasten voor de primaire 
doelgroep blijven betaalbaar.

In 2021 hebben wij 486 woningen verhuurd onder de 
Staatssteunregeling, waarvan 354 woningen vallen onder 
de	regeling	Passend	Toewijzen.	Dit	is	substantieel	minder	
dan de 656 woningen die wij in 2020 hebben aangeboden. 
Gedeeltelijk	is	deze	sterke	fluctuatie	te	verklaren	door	
het grote volume nieuwbouw dat in 2020 is opgeleverd. 
De	afwijking	ten	opzichte	van	2019	met	512	mutaties	ligt	
meer	in	de	lijn	der	verwachting.	

In	2021	kwamen	354	huishoudens	gezien	hun	inkomen	in	
aanmerking	voor	passend	toewijzen.	In	totaal	is	97,74%	
procent	hiervan	passend	toegewezen.	Hiermee	hebben	
wij	voldaan	aan	de	wettelijke	verplichting,	het	minimum	
van	95%	passend	toewijzen.

Wachttijden
HW	Wonen	volgt	de	ontwikkeling	van	het	aantal		reacties	
dat	woningzoekenden	gemiddeld	nodig	hebben	voor	
toewijzing	van	een	woning.	Voor	2021	zijn	gemiddeld	
67	reacties	benodigd.	Op	basis	van	de	inschrijfduur	
hebben	we	geconstateerd	dat	ruim	79%	van	onze	
woning	zoekenden	binnen	3	jaar	een	woning		toegewezen	
krijgt.	Ten	opzichte	van	omringende	regio’s	is	dat	een	
zeer	acceptabel	niveau.	Geconstateerd	wordt	dat	de	
additionele	huisvesting	van	status	houders	(zie	hierna)	
goed	kon	worden	opgevangen.	We	zien	dat	zowel	het	
aantal	reacties	als	de	inschrijfduur	de		afgelopen	jaren	
zijn	toegenomen.	Ook	de	wachttijd	loopt	op.	Vanaf	2022	
wordt er een nieuw woonruimte  verdeelsysteem in de 
Hoeksche Waard geïmplementeerd dat gebaseerd is op 
inschrijfduur. Hierdoor wordt de vergelijking met om- 
ringende	corporaties	inzichtelijker.

5.3 Toewijzen van de vrije ruimte

In 2021 hebben wij 525 woningen verhuurd, waarvan 
479 woningen (94,78%) vallen onder de Staatssteun-
regeling,	6	(1,23%)	aan	de	doelgroep	zonder	recht	op	
staatssteun	en	19	(3,90%)	vrije	toewijzing.	Hiermee	is	
voldaan	aan	de	eis	om	minimaal	90%	toe	te	wijzen	aan	
huishoudens met een inkomen tot de Staatssteungrens. 
Het	benutten	van	de	vrije	ruimte	vloeit	voor	een	groot	
gedeelte	voort	uit	een	beleidskeuze	waarbij	ouderen	
(55+)	die	reageren	op	een	seniorenwoningen	niet	belem-
mert	worden	door	een	maximuminkomen.	Met	onder	
andere	deze	regeling	willen	we	de	doorstroom	op	de	
woningmarkt in beweging houden. Op basis van huishou-
dengrootte	en	inkomensklasse	hebben	wij	in	2021	354	
woningen	toegewezen	die	vallen	onder	de	norm	Passend	
Toewijzen.	Hiervan	zijn	7	woningen	toegewezen	waarbij	
het	inkomen	te	laag	is	ten	opzichte	van	de	aangeboden	
huurwoningen. Percentueel betekent dit dat 1,98% 
van	de	toegewezen	inkomensklasse	niet	passend	zijn	
toegewezen.	De	beschikbare	“vrije	ruimte”	bij	Passend	
Toewijzen	bedraagt	5%.	Hier	zijn	we	als	HW	Wonen	
ruimschoots	ondergebleven.	De	groepen	die	voor	deze	
uitzondering	in	aanmerking	komen	zijn	grote	gezinnen	
statushouders	of	woningzoekenden	die	onder	druk	
worden uitverhuisd.

5.4 Betaalbaarheid

Huurachterstand
Per	einde	2021	is	de	totale	schuldomvang	ten	opzichte	
van de jaarhuur en vergoedingen berekend op 0,67% 
(eind 2020 0,75%). Via benchmarking vergelijken wij 
ons percentage met het huurachterstandspercentage 
van	ruim	70	overige	corporaties.	Gemiddeld	is	bij	de	
	corporaties	met	eenzelfde	omvang	als	HW	Wonen	een	
huurachterstandspercentage berekend van 1,06%.  
Het aantal huurders met een huurachterstand is ten 
opzichte	van	eind	2020	gedaald,	van	492	naar	430.	 

Wij	scoren	relatief	goed,	maar	blijven	inzetten	op	
constante verbetering. Vanwege de coronacrisis hebben 
wij	onze	huisbezoeken	in	2021	helaas	tot	het	minimum	
moeten	beperken.	Hiervoor	in	de	plaats	zijn	huurders	
via	een	kaartje	in	hun	brievenbus	attent	gemaakt	op	de	
huur	achterstand	en	verzocht	om	telefonisch	contact	op	
te	nemen	of	een	WhatsApp	te	sturen	naar	onze	huur-
incassomedewerkers.	Met	31%	van	onze	huurders	is	
een per eind 2021 een betalingsregeling afgesproken. 
Eind	2020	was	dit	met	41%	van	onze	huurders.	Het	niet	
kunnen	afleggen	van	fysieke	huisbezoeken	ligt	zeker	
aan	deze	daling	ten	grondslag.	Desondanks	is	er	in	2021	
weer veel maatwerk geleverd. Niet alleen aan huurders 
van	onze	huurwoningen	maar	ook	aan	huurders	van	ons	
bedrijfsonroerend goed voor wie de coronacrisis helaas 
ook	financiële	gevolgen	had.

Vroegtijdig signaleren
In	2021	is	er	opnieuw	gewerkt	aan	optimalisatie	van	
het	huurincassoproces.	Er	is	ingezet	op	het	vroegtijdig	
signaleren van huurachterstand en op de persoonlijke 
benadering	van	de	huurder	via	huisbezoeken,	telefonisch	
contact en het gebruik van WhatsApp. Belangrijk daarbij 
is de versterkte onderlinge samenwerking en  afstemming 
tussen	de	huurincassomedewerkers	en	onze	woon-
consulenten.	Afhankelijk	van	de	aanwezige	problematiek	
bij de huurder bepalen we welke medewerker wordt 
betrokken.	Soms	is	dit	een	combinatie	van	medewerkers	
vanuit beide teams. Ter ondersteuning en structurering 
van het huurincassoproces werkten we in 2021 met de 
creditmanagementsoftware	van	TKB.

Convenant
Naast	onze	eigen	inspanningen	wordt	nauw	samen	gewerkt 
met andere ketenpartners. Vanuit het in 2020 onder-
tekende convenant ‘Samenwerken aan het  voorkomen 
van	schulden	en	huisuitzettingen	in	de	Hoeksche	Waard	
2020-2024’ werken we samen met o.a. gemeente  
Hoeksche Waard, Humanitas, Rabobank, Dienst 
	gezondheid	&	Jeugd	ZHZ	en	Welzijn	Hoeksche	Waard.	
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Afhankelijk	van	de	problematiek	rondom	de	huurder	
ontstaat een integrale samenwerking en onderlinge 
afstemming	om	problematische	schulden	en	huisuitzet-
tingen	binnen	de	Hoeksche	Waard	zoveel	mogelijk	te	
voorkomen.	Voorkomen	is	immers	beter	dan	genezen.	
Periodiek worden de afspraken met elkaar geëvalueerd 
en, waar nodig, bijgesteld.

Per	1	januari	2021	zijn	wij	verplicht	om	huurachter-
standen te melden bij gemeente Hoeksche Waard. 
Dit vanuit het landelijk convenant ‘Vroegsignalering’. 
Naast	HW	Wonen	melden	o.a.	ook	Zorgverzekera	ars	en	
 energieleveranciers betalingsachterstanden aan.  
Het Vroeg Eropaf team van gemeente Hoeksche Waard 
geeft	hier	vervolgens	opvolging	aan	en	levert	maatwerk	
aan de bewoners die hier voor open staan.

Bevriezing huurprijzen en eenmalige huurverlaging
Op 1 januari 2021 ging de Wet Eenmalige huurverlaging  
voor huurders met een lager inkomen in werking. 
Huurders	van	zelfstandige	woningen	in	het	gereguleerde	
huursegment hadden recht op huur verlaging als het 
huishoudinkomen niet hoger was dan de toepasselijke 
inkomensgrens	voor	passend	toewijzen	en	de	geldende	
(kale)	huurprijs	hoger	was	dan	de	toepasselijke	aftop-
pingsgrens.	Wij	hebben	deze	huurverlaging	doorgevoerd	
bij 575 huurders die op grond van hun inkomen en huur-
prijs	voor	deze	regeling	in	aanmerking	kwamen.	 
De regeling liep af per 31 december 2021. 

Het kabinet bepaalde vervolgens dat de huren in de gehele  
reguliere	huursector	werden	bevroren.	De		maximale	jaar-
lijkse huurverhoging per 1 juli 2021 werd hierdoor vastge-
steld	op	0%.	De	jaarlijkse	huurstijging	voor	de	vrije	sector	
huren	werden	gemaximeerd	op	inflatie	+	1	procentpunt.	
Deze	vrije	sector	huren	werden	door	ons,	net	als	de	huren	
van	de	garages	,	inflatie	volgend	verhoogd	met	1,4%. 

Oninbare vorderingen
Jaarlijks worden aan het einde van het jaar alle dossiers 
met betrekking tot de huurachterstanden en overige 
vorderingen beoordeeld op actualiteit en inbaar-
heid.	Eind	2021	zijn	uit	dit	onderzoek	als	oninbaar	
beschouwde	vorderingen	van	in	totaal	€	12.000,-	(2020:	
€ 26.000) door ons afgeboekt en ten laste van de hier-
voor	gevormde	voorziening	gebracht.	Vervolgens	is	een	
inschatting	gemaakt	van	de	kans	tot	inbaarheid	van	
de resterende vorderingen. Op grond hiervan, en het 
resterende	saldo	van	de	voorziening,	is	de	dotatie	aan	
de	voorziening	bepaald.	Na	de	afboeking	en	aanvullende	
dotatie	resteert	een	voorziening	van	circa	€	128.000,-

Ontruimingen
Pas wanneer wij geen regeling met een huurder kunnen 
afspreken of wanneer huurder de gemaakte afspraken 
niet nakomt, geven wij het incassodossier uit handen 
aan	onze	deurwaarders.	Voorafgaand	is	dan	ook	al	met	
onze	ketenpartners	gezocht	naar	een	oplossing	voor	de	
huurachterstand.	Met	onze	deurwaarders	maakten	wij	
afspraken om voorafgaand aan een gerechtelijke fase 
eerst	een	minnelijk	traject	in	te	zetten.	Dit	als	laatste	
poging om de bij een gerechtelijke fase bijkomende 
kosten tot een minimum te beperken en een eventuele 
ontruiming	te	voorkomen.	In	2021	zijn	uiteindelijk	19	
ontruimingen	aangezegd,	waarvan	er	14	zijn		geannuleerd	
of	opgeschort.	Helaas	is	een	stijging	te	zien	in	het	
aantal	aanzeggingen.	De	praktijk	wijst	in	deze	situaties	
uit dat huurders veelal pas hulp accepteren als er een 
ontruiming	dreigt.	Ontruiming	heeft	daadwerkelijk	
plaatsgevonden bij 5 woningen. In 4 gevallen werden de 
woningen al niet meer bewoond door de huurders.  
Bij 1 ontruiming hadden we te maken met een  
zittende	huurder.	

2021 2020

Dorpskern Ontruimingen Annuleringen/ 
opschortingen

Totaal  
aanzeggingen

Ontruimingen Annuleringen Totaal  
aanzeggingen

Binnenmaas 5 4 9 1 2 3

Cromstrijen 0 3 3 0 0 0

Korendijk 0 3 3 1 1 2

Oud-Beijerland 0 4 4 2 4 6

Strijen 0 0 0 0 1 1

Totaal 5 14 19 4 8 12

Overzicht aanzeggingen en ontruimingen

5.5 Flankerend beleid

Binnen	het	huurbeleid	voor	onze	sociale	voorraad	
passen	we	flankerend	beleid	toe	voor	mensen	die	een	
inkomensdaling doormaken. In navolging van het Sociaal 
Huurakkoord	kunnen	bewoners	via	het	flankerend	
beleid in aanmerking komen voor huurverlaging of 
huurbevriezing.	Dit	is	geregeld	via	het	bezwaar	op	de	
huurverhoging. In 2021 kwam daar de Wet Eenmalige 
Huurverlaging bij. 

In	2020	zijn	we	een	pilot	gestart	om	ook	voor	ons	
geliberaliseerde	bezit	met	een	vrije	sector	huur	
flankerend	beleid	te	ontwikkelen	voor	mensen	die	een	
inkomensdaling	doormaken.	In	2021	is	deze	geëvalueerd,	
de	werkwijze	iets	aangepast	en	vast	onderdeel	geworden	
van	ons	flankerend	beleid.	Het	doel	van	de	regeling	is	
om	te	zorgen	dat	bewoners	weer	in	een	woning	komen,	

waarbij	de	huur	passend	is	bij	het	inkomen.	Afhankelijk	
van	het	type	woning	en	de	strategie	die	de	woning	heeft,	
kan dit door het contract aan te passen en de huur te 
verlagen of door mensen te begeleiden in het vinden van 
een sociale huurwoning. Iemand verhuist dan naar een 
woning met een lagere huur.

“We voelen ons hier vanaf 
 het eerste moment thuis”
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6.1 Financiële strategie

Het	borgen	van	de	financiële	continuïteit	is	voor	 
HW	Wonen	randvoorwaardelijk.	Tegelijkertijd	ziet	 
HW	Wonen	dat	het	duurzaam	verdienmodel	op	de	
middellange	termijn	onder	druk	komt	te	staan.	Het	finan-
cieel	beleid	is	gericht	op	een	doelmatige	en	efficiënte	
besteding van de beschikbare middelen. Uitgangspunt 
is	het	gezamenlijk	beoordelingskader	Aw/WSW	waarin	
onder	andere	een	financieel	normenkader	is	opgenomen.	
Het	voldoen	aan	deze	kaders	gedurende	de	5-jaars	
beschouwingsperiode is voor ons randvoorwaardelijk.  
De	investeringsruimte	benut	HW	Wonen	voor	onze	volks-
huisvestelijke	doelen.	Een	duurzame	(waarde)ontwikke-
ling	van	ons	vastgoed	en	bedrijfsexploitatie	is	essentieel	
om	ook	op	de	lange	termijn	onze	bijdrage	in	de	Hoeksche	
Waard te kunnen garanderen.

In	de	meerjarenbegroting	2022-2026	zijn	de	volgende	
kasstromen	opgenomen:	

Bedragen 
in  
€ x 1.000,-

2022 2023 2024 2025 2026

Opera-
tionele	
	activiteiten

18.097 27.389 25.364 26.473 28.577

(Des)inves-
terings-
activiteiten

-73.100 -73.168 -89.495 -77.940 -67.812

Saldo  
kas stromen

-55.003 -45.779 -64.131 -51.467 -39.235

Kasstromen meerjarenbegroting 2022-2026

Hieruit	blijkt	dat	de	voorgenomen		investeringsactiviteiten	
de	operationele	kasstromen		overstijgen.	De	lening- 
portefeuille	stijgt	de	komende	jaren	om	dit	deficit	op	
te	vangen.	Deze	ruimte	is		toereikend,	kijkend	naar	de	
het	financieel	normenkader	van	de	Aw/WSW.	Wel	is	het	
noodzakelijk	voor	HW	Wonen	om	macro-economische	
omstandigheden en bijkomende parameters (rente, 
inflatie,	bouwkosten)	goed	te	blijven	monitoren	en	
jaarlijks te herijken bij het opstellen van de meerjaren-
begroting.	Ook	maakt	HW	Wonen	gebruik	van	scenario-	&	
gevoeligheidsanalyses.  

Aan	de	hand	van	het	gezamenlijke	beoordelingskader	
beoordelen	Aw	en	WSW	corporaties	jaarlijks	op	financiële	
continuïteit,	het	bedrijfsmodel	en	de	effectiviteit	van	
governance	en	organisatie.	

Bij	het	beoordelen	van	de	financiële	positie	en	de	
	continuïteit	van	corporaties,	wordt	gekeken	of	de	
	corporatie	met	haar	financiële	positie	op	zowel	de	korte	
als	lange	termijn	haar	bezit	in	stand	kan	houden	en	haar	
maatschappelijke opgave kan uitvoeren. In 2020 hebben Aw 
en	WSW	een	nieuwe	set	financiële	ratio’s	bekend	gemaakt,	
die	naast	de	financiële	continuïteit	ook	het		potentiële	verlies	
bij	dreigende	discontinuïteit	in	beeld	brengt.	

De	beoordeling	van	de	financiële	continuïteit	wordt	
	gebaseerd	op	de	volgende	ratio’s:

• Interest Coverage Ratio (ICR): meet hoe vaak de 
corporatie	vanuit	de	operationele	kasstroom,	zoals	
huurinkomsten, de verschuldigde rente kan betalen.

• Loan to Value (LTV):	geeft	inzicht	in	hoeveel	geld	
er	is	geleend	ten	opzichte	van	de	totale	waarde	van	
de	woningen	van	de	corporatie	(op	basis	van	de	
 beleidswaarde).

• Solvabiliteitsratio: meet de omvang van het eigen 
vermogen	van	de	corporatie	ten	opzichte	van	het	
totale vermogen (ook op basis van de beleidswaarde).

De	beoordeling	van	discontinuïteit	wordt	gebaseerd	op	
de	volgende	ratio’s:

• Dekkingsratio: meet de verhouding tussen de 
 marktwaarde van leningen en derivaten en de 
marktwaarde	van	de	woningen	die	in	onderpand	zijn	
gegeven bij het WSW.

• Onderpandratio: meet of in geval van discontinuïteit 
de marktwaarde van de woningen die in onderpand 
zijn	gegeven	bij	het	WSW	voldoende	is	om	de	door	
het WSW geborgde schuldpositie af te lossen. 

Bij	HW	Wonen	zijn	de	dekkingsratio	en	onderpandratio	
nagenoeg	gelijk	aangezien	de	gehele	leningportefeuille	
van de toegelaten instelling geborgd is door het WSW. 
Vanuit	de	Woningwet	is	het	een	vereiste	dat	zowel	de	
DAEB-tak	als	de	niet	DAEB-tak	zelfstandig	financieel	
gezond	en	levensvatbaar	zijn.	Uit	de	doorrekening	van	
onze	meerjarenraming	2022-2026	blijkt	dat	dit	het	
geval	is,	ondanks	het	inrekenen	van	een	aanzienlijk	
	investeringsprogramma	waarvan	planvorming	zowel	 
hard	als	zacht	is.	
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6.2  Financieel beleid en beheer

HW Wonen beschikt als toegelaten instelling over een 
door	de	Aw	goedgekeurd	financieel	reglement	beleid	
en beheer. Het in 2017 goedgekeurde reglement wordt 
momenteel geactualiseerd o.b.v. de vigerende wet- en 
regelgeving. In het reglement staan de uitgangspunten 
van	het	financieel	beleid	en	beheer,	de		organisatie	en	
jaarlijkse monitoring en de betrokkenheid van het intern 
toezicht	bij	het	beheer.	Het		reglement	bevat	ook	regels	
voor	beleggingen	en	derivaten.	Het	reglement	heeft	
tevens	betrekking	op	verbonden		ondernemingen	zoals	
dochters (meerderheidsbelang) en samenwerkings- 
vennootschappen waarin de toegelaten instelling 
volledig aansprakelijk vennoot is. 

HW Wonen is voor het uitoefenen van de kerntaken  
structureel	afhankelijk	van	langjarige	kapitaalmarkt-
leningen. In beginsel geldt dat te veel of te lang lenen 
tot	onnodige	extra	rentelasten	leidt.	Een	belangrijk	
streven van het treasurybeleid is het voorkomen en 
terugdringen van overliquiditeit. Uitgangspunt is dat 
structurele overliquiditeit aangewend moet worden voor 
interne	financiering,	bijvoorbeeld	aflossing	of	afkoop	van	
bestaande	leningen	en	financiering	van	investeringen.	
Als	HW	Wonen	toch	overliquiditeit	heeft,	zetten	we	deze	

middelen risicomijdend uit. Hierbij conformeren we ons 
volledig	aan	het	financieel	reglement,	zoals	uitgewerkt	
in het treasurystatuut. Beleggingen worden alleen in de 
vorm van de eigen rekening-courant, spaarrekeningen, 
(termijn)deposito’s, call- en kasgelden toegestaan. 
Gedurende	2021	heeft	HW	Wonen,	naast	de	gebruikelijke	
eigen	rekening-courant	voor	operationele	activiteiten,	
alleen gebruik gemaakt van spaarrekeningen om de 
tijdelijke	overliquiditeit	weg	te	zetten.	Dit	zijn	op	ieder	
moment	opneembare	bedragen	(in	euro’s)	bij	financiële	
instellingen die vallen onder de werking van de Wet 
Toezicht	Kredietwezen.	Deze	instellingen	hebben	een	
internationale	creditrating	die	voldoet	aan	de	eisen	
gesteld	in	ons	financieel	reglement.	

Norm 2022 2023 2024 2025 2026

DAEB-tak

ICR >1,4 3,4 4,7 4,1 4,0 4,0

Loan-to-Value (o.b.v. beleidswaarde) <85,0% 56,4% 62,9% 72,6% 78,0% 82,2%

Solvabiliteit (o.b.v. beleidswaarde) >15,0% 49,6% 42,9% 39,2% 32,9% 28,4%

Dekkingsratio	(o.b.v.	marktwaarde) <70,0% 28,3% 31,1% 35,4% 36,8% 37,5%

Onderpandratio	(o.b.v.	marktwaarde) <70,0% 25,9% 28,0% 31,5% 32,6% 33,1%

Niet-DAEB-tak

ICR >1,8 8,8 12,0 15,1 21,8 41,4

Loan-to-Value (o.b.v. beleidswaarde) <75,0% 15,8% 11,4% 8,2% 4,4% 2,5%

Solvabiliteit (o.b.v. beleidswaarde) >40,0% 74,4% 78,1% 81,5% 84,3% 87,1%

Dekkingsratio	(o.b.v.	marktwaarde) <70,0% 12,2% 8,7% 6,2% 3,3% 1,8%

Totaal

ICR >1,4 3,8 5,2 4,7 4,6 4,6

Loan-to-Value (o.b.v. beleidswaarde) <85,0% 47,7% 52,0% 59,3% 63,4% 66,7%

Solvabiliteit (o.b.v. beleidswaarde) >15,0% 48,2% 41,9% 38,3% 32,2% 27,8%

Solvabiliteit (o.b.v. marktwaarde) n.v.t.

Dekkingsratio	(o.b.v.	marktwaarde) <70,0% 26,3% 28,3% 31,7% 32,8% 33,3%

Onderpandratio	(o.b.v.	marktwaarde) <70,0% 25,9% 28,0% 31,5% 32,6% 33,1%

Financieel kader o.b.v. normen Aw/WSW

Naam van de Toegelaten Instelling: 
(art. 19 1e lid Woningwet)

Stichting HW Wonen

Vestigingsplaats: Oud-Beijerland, gemeente Hoeksche Waard

Adresgegevens: Lamborghinilaan 4

Datum van oprichting: Toegelaten	als	instelling,	werkzaam	in	het	belang	van	de	
volkshuisvesting,	op	1	januari	2010	onder	de	naam	Stichting	HW	Wonen.

Datum goedgekeurde statuten ministerie: De	statuten	zijn	laatstelijk	gewijzigd	en	notarieel	vastgelegd
op 21 september 2018 met goedkeuring van de minister van 

Infrastructuur en Waterstaat.
Governance: Geregistreerd	als	organisatie	die	de	Aedescode	heeft	onderschreven	

(lidnummer 139885)
Handels-/en stichtingenregister: Ingeschreven in het verenigingen- en handelsregister van de Kamer van 

Koophandel	en	Fabrieken	van	Rotterdam	onder	nummer	23036284

Toegelaten Instelling

6.3 Toegelaten Instelling en  
 Verbindingen

Verbindingenstructuur
HW Wonen kent een verbindingenstructuur met een 
aantal verbonden ondernemingen. Onderstaand  
overzicht	geeft	de	structuur	weer	van	alle	verbonden	
ondernemingen	van	HW	Wonen	ultimo	2021.

De verbindingenstructuur van HW Wonen:

Stichting HW Wonen 
(toegelaten instelling - TI)

Ontwikkelingsmaatschappij Hoeksche Waard B.V.

Union-Assink Projectontwikkeling V.O.F. 
Oud-Beijerland

100%

50%
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Naam deelneming: Ontwikkelingsmaatschappij Hoeksche Waard B.V.

Strategie: te herijken in 2022

Statutaire doelstelling: Is een dochtermaatschappij van HW Wonen opgericht voor 1 juli 
2015	(aanvang	nieuwe	Woningwet).	Dit	betreft	een	samenwerkings-
verband	(joint	venture)	met	een	ontwikkelaar	gericht	op	specifieke	

	ontwikkellocatie	in	Oud-Beijerland.	Het	gebouw	op	de	locatie	heeft	nu	
een	tijdelijk	een	maatschappelijke	functie.

Geplaatst kapitaal: € 18.000,-

Resultaat 2021: € -3.635,-

Naam deelneming: Union Assink Projectontwikkeling V.O.F.

Strategie: te herijken in 2022 

Statutaire doelstelling: is	aangegaan	in	2009	en	heeft	ten	doel	het	verwerven	van	gronden	
ten	behoeve	van	ontwikkeling	en	realisatie	van	woningbouw,	en	

al	hetgeen	met	het	vorenstaande	verband	houdt	in	de	ruimste	zin	
van	het	woord.	De	vennootschap	onder	firma	wordt	gevormd	door	

 Ontwikkelingsmaatschappij Hoeksche Waard B.V. (50%) en Assink 
 Vastgoed Projectontwikkeling B.V. (50%). 

Kapitaal 31 december 2021: € 1.182.125,-

Resultaat 2021: € -1.577,-

“ Dit huis voelt als  
een lot uit de loterij”



Bij lage:
Kerncijfers
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Aantal in eigendom 
DAEB

Aantal in eigendom 
niet-DAEB

Totaal aantal in 
eigendom

Zelfstandige huurwoningen

tot	kwaliteitskortingsgrens 1.030 9 1.039

van	kwaliteitskortingsgrens	tot	1e	aftoppingsgrens 5.463 132 5.595

van 1e	aftoppingsgrens	tot	2e	aftoppingsgrens 651 28 679

Van 2e	aftoppingsgrens	tot	liberalisatiegrens 879 152 1.031

Boven	liberalisatiegrens 141 513 654

Totaal zelfstandige huurwoningen 8.164 834 8.998

Intramuraal	zorgvastgoed 712 0 712

Totaal woongelegenheden 8.876 834 9.710

Parkeerplaatsen - 332 332

Bedrijfs- & maatschappelijk onroerend goed 
(BOG/MOG)

31 66 97

Overig	bezit 15 0 15

Totaal niet-woongelegenheden 46 398 444

Totaal verhuureenheden 8.922 1.232 10.154

Verhuureenheden ultimo 2021

2021 2020

Totaalscore prestatievelden BCCC CBCC

Prestatieveld: Huurdersoordeel B C

Nieuwe huurders (gemiddelde sector: 7,7) 7,3 8,0

Huurders met reparatieverzoek (gemiddelde sector: 7,7) 7,6 7,4

Vertrokken huurders (gemiddelde sector: 7,6) 8,0 7,7

Prestatieveld: Bedrijfslasten C B

Bedrijfslasten per vhe (gemiddelde sector: € 846,-) € 925,- € 811,-

Prestatieveld: Duurzaamheid C C

Prestatieveld Onderhoud & Verbetering C C

Beschikbaarheid & Betaalbaarheid

Deelscore Beschikbaarheid C -

Deelscore Betaalbaarheid B -

Deelscore Huisvesting doelgroepen B -

Aedes Benchmark
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2021 2020

Aantal medewerkers 101 100

Gemiddeld FTE 90,1 87,5

Verhouding man/vrouw 38%/62% 38%/62%

Gemiddelde lengte dienstverband 13 jaar 14 jaar

Gemiddelde	leeftijd 48 jaar 48 jaar

Ziekteverzuim 6,9% 7,6%

Instroom aantal medewerkers 9 7

Doorstroom aantal medewerkers 4 5

Uitstroom aantal medewerkers 8 4

Organisatie

Norm Totaal

DAEB-tak

ICR >1,4 2,8
Loan-to-Value (o.b.v. beleidswaarde) <85,0% 39,1%

Solvabiliteit (o.b.v. beleidswaarde) >15,0% 60,4%

Dekkingsratio	(o.b.v.	marktwaarde) <70,0% 24,4%

Onderpandratio	(o.b.v.	marktwaarde) <70,0% 22,4%

Niet-DAEB-tak

ICR >1,8 6,6

Loan-to-Value (o.b.v. beleidswaarde) <75,0% 16,5%

Solvabiliteit (o.b.v. beleidswaarde) >40,0% 74,0%

Dekkingsratio	(o.b.v.	marktwaarde) <70,0% 11,8%

Totaal

ICR >1,4 3,1

Loan-to-Value (o.b.v. beleidswaarde) <85,0% 34,8%

Solvabiliteit (o.b.v. beleidswaarde) >15,0% 58,9%

Solvabiliteit (o.b.v. marktwaarde) n.v.t. 79,1%

Dekkingsratio	(o.b.v.	marktwaarde) <70,0% 22,7%

Onderpandratio	(o.b.v.	marktwaarde) <70,0% 22,4%

Financiële ratio’s ultimo 2021*

2021 2020

Huuropbrengsten	(in	€	x	mln) 72,1 70,5

Huurderving (in %) 0,34% 0,35%
Kasstroom	uit	operationele	activiteiten	(in	€	x	mln) 14,0 20,7

Netto	resultaat	na	belastingen	(in	€	x	mln) 164,4 112,1

Marktwaarde	in	verhuurde	staat	(in	€	x	mln) 1.689,8 1.518,6

Stijging	marktwaarde	in	verhuurde	staat	(in	%) 11,3% 8,3%

Beleidswaarde	(in	€	x	mln) 826,0 710,0

Eigen	vermogen	(in	€	x	mln) 1.388,8 1.224,4

Leningportefeuille	(in	€	x	mln) 287,4 277,8

Gemiddeld rentepercentage (in %) 2,11% 2,53%

Financiële resultaten

* o.b.v. cijfers jaarrekening 2021
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Algemene gegevens
Postbus 1502 
3260 BA Oud-Beijerland

(0186) 899 899


