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1.1.  Een fijn (t)huis, belangrijker dan ooit

Het jaar 2020 gaan we niet snel vergeten. Ons land twee 
keer in lockdown in de strijd tegen het coronavirus. ‘Blijf 
thuis’ was en is tijdens het moment van schrijven nog 
steeds het advies. Privé, werk, school… vrijwel alles vindt 
plaats onder 1 dak. In 2020 heeft ‘welkom thuis’ nog 
meer betekenis gekregen. 

Een fijn (t)huis bleek dit jaar belangrijker dan ooit. 
Hier hebben we ook in 2020 samen met onze collega’s 
en partners, waaronder gemeente Hoeksche Waard, 
de huurdersverenigingen en diverse zorg- en welzijn-
instellingen, hard aan gewerkt. Een integrale aanpak 
is noodzakelijk, want je ergens thuis voelen is zoveel 
meer dan alleen een dak boven je hoofd. Zo spelen een 
prettige, veilige woonomgeving en de aanwezigheid en 
bereikbaarheid van voorzieningen een belangrijke rol, 
maar ook betaalbaarheid en duurzaamheid. Een fijn 
(t)huis maken we samen. 
 
Dat ‘samen’ bleek in 2020 wel lastiger dan normaal. Ons 
kantoor en servicepunten gingen dicht voor bezoekers. 
We moesten op zoek naar nieuwe manieren van (samen)
werken en andere contactvormen met onze huurders. 
Iedereen moest opnieuw zijn weg vinden. Wij, maar ook 
onze huurders en partners. Inmiddels is thuiswerken 
gemeengoed geworden, net als digitaal vergaderen en 
digitaal klantcontact, en zijn we succesvol overgestapt op 
contactloos bezoek en contactloos onderhoud. 
 
Ondanks alle beperkingen zijn we in 2020 weer een stap 
dichterbij de realisatie van onze doelen. Zo hebben we 
een deel van onze bestaande woningvoorraad verder 
verduurzaamd en hebben we een aantal nieuwbouw-
projecten opgeleverd. We hebben diverse (werk)
processen aangepast voor het verbeteren van onze 
dienstverlening en zetten samen met onze partners 
sterk in op vroegtijdig signaleren, waardoor we kwets-
bare doelgroepen nog beter kunnen helpen. Daarnaast 
krijgt het concept ‘flexwonen’ steeds meer vorm en 
hebben we met succes verschillende pilots doorlopen 
die bijdragen aan onze ambitie om voldoende passende 
woningen te realiseren, nu en in de toekomst.

1.2.  De blik vooruit

Nieuw organisatiemodel 
En over de toekomst gesproken; laten we vooral vooruit 
kijken. Hopelijk brengt 2021 betere tijden als het gaat 
om de coronacrisis. Voor wat betreft onze interne 
organisatie zijn we een aantal projecten gestart die 
doorlopen in 2021. Zo werken we sinds een aantal jaar 
met een nieuw organisatiemodel. Het model gaat uit 
van een tweehoofdig besturingsmodel, zonder manage-
mentteam en zonder hiërarchisch leidinggevenden. Dit 
geeft onze team meer ruimte voor zelfsturing en zelfor-
ganisatie. Ook is een ontschotting in de besluitvorming 
zichtbaar, waardoor we in de nabije toekomst sneller 
 tot betere besluiten kunnen komen. We hebben het 
organisatiemodel in 2020 verder uitgewerkt, onder 
andere door het bieden van meer kaders en het samen 
vormgeven van de rol van teamorganisator. Hierdoor 
krijgt zelforganisatie met support meer concreet 
inhoud. De medewerkersverantwoordelijkheid groeit, 
dit leidt doorgaans tot meer werkplezier en een betere 
kwaliteit van het werk. 

Digitale transformatie
Digitalisering is niet langer slechts een aanvulling op 
bestaande kanalen en diensten. Het benutten van  
digitale technologieën is van cruciaal belang om  
relevant te blijven, zeker in de samenwerking met 
marktpartijen, zoals regie-aannemers en zorgpartijen. 
Platformdenken is hier de nieuwe uitdaging. Daarom 
hebben we ons in 2020 toegelegd op het kiezen van een 
nieuw ERP-systeem. Met deze keuze wordt de toekomst 
van HW Wonen voor de komende tijd bepaald. Dit is  
een eerste grote stap in de digitale transformatie van 
onze organisatie. We streven naar een startdatum met 
het ERP-systeem op 1 januari 2022. Dit vraagt de  
nodige voorbereiding in 2021. 

Investeringen 
Financieel is HW Wonen gezond. Het resultaat voor  
belastingen exclusief waardeveranderingen bedraagt  
€ 22,1 miljoen. De kasstroom uit operationele activiteiten 
bedraagt € 20,7 miljoen. Dit maakt onze vermogens -
positie ook dit jaar weer sterker. Uiteraard is de onge-
realiseerde waardestijging geen kasstroom. Ook in 2021 
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investeren we verder in nieuwbouw, woningverbetering en 
verduurzaming van ons vastgoed en in de leefbaarheid in 
onze dorpen.

Nieuw bestuur 
Dit jaarverslag omvat ook de periode waarin Ben Pluimer 
en Paul de Bruijn als bestuurders afscheid namen van 
HW Wonen. Zij worden vanzelfsprekend bedankt voor 
alle inzet de afgelopen jaren. In dezelfde periode is 
afscheid genomen van onze commissaris Jan Kets. Wij 
zijn dankbaar voor zijn jarenlange deskundige inzet bij 
het werk van onze organisatie. Het estafettestokje is 
nu volledig doorgegeven. Jan Kets is opgevolgd door 
Suzanne Keijl en Paul de Bruijn door Johan Schudde. 
De ontwikkeling gaat door en daarbij is volle inzet van 
iedereen onverminderd keihard nodig.
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“ Een thuis bestaat 
 uit herinneringen”



Realisatie 
van onze doelen

8 - VOLKSHUISVESTELIJK JA ARVERSL AG 2020

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 2020.
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2.1.1  Samenstelling portefeuille

Het woningbezit van HW Wonen
Eind 2020 bestaat de voorraad van HW Wonen uit  
10.297 verhuureenheden (10.223 in 2019), waarvan 
9.860 woongelegenheden (9.785 2019). Het aantal  
woongelegenheden is toegenomen met 75.

Verdeling over de kernen van de Hoeksche Waard
Ruim een kwart 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%).

Verdeling naar bouwjaren
Ruim 45% van het woningbezit is gebouwd in de periode 
na 1980. Dit is ongeveer gelijk aan 2019. Door nieuwbouw 
is het bezit met een bouwjaar na 2010 met 2% toege-
nomen. Circa 42% van het bezit is gebouwd tussen de 
jaren ’60 en ’80. Hierin ligt de komende jaren een grote 
verduurzamingsopgave.

Verdeling naar type
Meer dan de helft van ons bezit bestaat uit eengezins-
woningen. In deze categorie vallen ook de grondgebonden 
seniorenwoningen. Circa 35% van het bezit van HW Wonen 
bestaat uit meergezinswoningen (appartementen met 
en zonder lift). 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. Dit doen we door het 
bouwen van levensloopbestendige woningen. Enerzijds 
in de vorm van grondgebonden seniorenwoningen en 
appartementen met lift. Anderzijds door het bouwen 
van aanpasbare eengezinswoningen. Waar mogelijk en 
rendabel veranderen we soms ook de plattegronden  
in onze bestaande woningvoorraad naar levensloop-
bestendig. Zo vergroten we de toekomstbestendigheid 
van ons woningbezit. 

Maatschappelijk en bedrijfsonroerend goed
In 2020 is nagenoeg geen sprake van leegstand binnen 
de maatschappelijke en bedrijfsonroerendgoed porte-
feuille. In 2020 is 1 pand gesloopt.

2.1.2  Portefeuille management

Prestatieafspraken
Met de gemeente en het Huurdersplatform hebben wij 
in 2020 uitvoering gegeven aan de Prestatieafspraken. 
Deze hebben we tevens 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 
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wij invulling aan de ambitie om langer zelfstandig thuis 
wonen mogelijk te maken en aan de huisvesting van 
kwetsbare huurders. Daarnaast zijn er nieuwe afspraken 
gemaakt over de omvang en samenstelling van de kern-
voorraad. Dit in navolging van de woningmarktanalyse 
die begin 2020 is opgeleverd. In 2020 is op basis van de 
Prestatieafspraken invulling gegeven aan onderstaande 
initiatieven:
• In samenwerking met gemeente Hoeksche Waard, 

Welzijn HW, Stichting Present Hoeksche Waard en 
Verhuis mijn Thuis is de Verhuisregeling tot stand 
gekomen. Hierbij wordt het verschil in huur voor 
ouderen die vanuit een eengezinswoning verhuizen 
naar een 55+ gelabelde woning overbrugd. De Verhuis-
regeling biedt ook ondersteuning in de verhuiskosten, 
administratieve hulp en hulp tijdens de verhuizing zelf.

• Om de slaagkansen voor verschillende doelgroepen 
weer beter in balans te krijgen, hebben we een deel 
van het bezit omgelabeld. Hierdoor zijn er meer 
woningen beschikbaar voor de doelgroep 23-55 jaar 
die een langere zoekduur hebben dan de doelgroepen 
jongeren en senioren. Komend jaar evalueren we de 
effecten van het omlabelen.

• In 2020 is een pilot met flankerend beleid gestart  
voor huurders in onze vrije sectorwoningen die een 
inkomensdaling doormaken. Zo kunnen we ze beter 
helpen en betalingsproblemen voorkomen. Hiermee 
hebben we in 2020 verschillende huishoudens 
geholpen. 

• In 2020 hebben we 113 nieuwbouw sociale huur-
woningen opgeleverd ter aanvulling en verversing van 
onze kernvoorraad.

• Op het gebied van verduurzaming hebben bij verschil-
lende complexen levensduurverlengende ingrepen 
(LVI) plaatsgevonden. Hierbij is het verduurzamen van 
de woningen een belangrijk onderdeel. Daarnaast zijn 
er op 250 woningen zonnepanelen geplaatst en is het 
project Immanuëlhof in uitvoering, waarbij een pilot 
Klimaatadaptief bouwen loopt.

• Bij enkele projecten of initiatieven zorgde de corona-
crisis voor vertraging. Dit zien we bijvoorbeeld bij de 
pilot Zuidwijk, waarbij we samen met gemeente en 
zorg- en welzijnsinstellingen tot een integrale (wijk)
aanpak willen komen op het gebied van wonen, welzijn 
een zorg. Ook het traject om de huurdersparticipatie 
verder door te ontwikkelen kwam even stil te liggen. 
Inmiddels wordt er hard gewerkt om beide projecten 
weer op te pakken en de samenwerking zoveel  
mogelijk digitaal voort te zetten.

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

2.1.3  (Des)investeringen in vastgoed

Waar boekjaar 2019 vooral in het teken stond van de 
start van de uitvoering van verschillende nieuwbouw- en 
verduurzamingsprojecten staat 2020 in het teken van het 
opleveren van die projecten. Deze projecten kwamen 
in de tweede helft van 2019 in de uitvoeringsfase. De 
meeste woningen werden in de tweede helft van 2020 
opgeleverd.

Nieuwbouw 
In 2020 zijn in totaal 113 nieuwbouwwoningen opgeleverd: 
• In 2019 zijn voor de aanbesteding 4 projecten met 

grondgebonden seniorenwoningen aan elkaar gekoppeld 
om volume te creëren. Het betreft in totaal 63 nieuwe 
grondgebonden seniorenwoningen. Het gaat om  
10 woningen aan het Wilhelminaplein in Heinenoord, 
20 woningen van het project Nieuw Weverseinde in 
Puttershoek, 9 woning aan het Mastland / de Van Gaes-
beekstraat in Westmaas en 24 aan de Breughelstraat, 
Mariniesweg en Jan Tooropstraat in Oud-Beijerland. 

• In ‘s-Gravendeel is project Immanuëlhof opgeleverd.  
Hier zijn voor de sociale verhuur 24 eengezins woningen 
gebouwd. Hiernaast is er een kavel beschikbaar 
gemaakt en verkocht aan een Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap waar deelnemers zelf woningen 
kunnen realiseren.

• Project Rustenburg in Puttershoek betrof een project 
met als beginpunt de tijd waarin we als woningcorpo-
ratie nog wettelijk woningen mochten bouwen voor 
de verkoop. Nadat de Woningwet werd aangepast, is 
er een marktpartij gezocht om dit plan gezamenlijk 
tot uitvoering te brengen. Dit is succesvol afgerond 
in 2020 voor wat betreft de sociale huurwoningen 
van HW Wonen. Er zijn 26 huurwoningen opgeleverd 
in 2020. De bouw van de 28 koopwoningen door de 
ontwikkelaar is op dit moment in volle gang.

Al deze woningen zijn volledig gasloos en voldoen aan 
de vereisten van de energieprestatievergoeding (EPV) en 
WoonKeur.

Bestaande voorraad 
Naast de realisatie van nieuwbouwprojecten is HW Wonen  
ook bezig om bestaande woningen duurzamer te maken. 
Dit vindt plaats tijdens een levensduurverlengende 
ingreep (LVI). De woningen kunnen na deze ingreep 
langer verhuurd worden, maar bovenal levert het energie- 
efficiënte woningen op. Dit resulteert in een beter  
energielabel en lagere woonlasten voor onze huurders.  
Het verduurzamen van bestaande woningen staat  
vooralsnog in het kader van ‘no regret maatregelen’.  



VOLKSHUISVESTELIJK JA ARVERSL AG 2020 - 11 

Dit vertaalt zich 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 2020 zijn er 267 woningen verduurzaamd en opgeleverd:
• Project Molenvlietlaan / Nieuwegeer in Mijnsheeren-

land. Hier zijn 45 eengezinswoningen verduurzaamd. 
De woningen hadden een energielabel D en zijn na de 
ingreep verbeterd naar een label B/C voor woningen 
met een verkoopstrategie en label A voor de overige 
woningen.

• Project Burgemeester G. de Katerstraat / Noordstraat 
in Zuid-Beijerland. Hier zijn 23 eengezinswoningen 
verduurzaamd van label E naar labels B & A.

• In Oud-Beijerland wordt in fasen de gehele wijk 
Croonenburgh aangepakt. Qua uitvoering zijn we nu 
in de tweede fase beland bestaande uit 92 woningen. 
Hiervan zijn er 18 opgeleverd in 2020 (label A).  
De overige 74 worden naar verwachting in 2021  
opgeleverd. De woningen in deze fase zitten nu nog 
gemiddeld op label D/E. 

• Aan de Graaf van Egmondstraat en Irenelaan e.o. in 
Zuid-Beijerland is in 2020 de laatste woning opgeleverd  
van een verduurzamingsproject. Het betreft een 
project van in totaal 77 eengezinswoningen. Voor de 
ingreep hadden de woningen een label D/E en na de 
ingreep label B.

• In Strijen is in 2020 het laatste seniorenappartement 
opgeleverd van project Apollostraat, Saturnuslaan en 
Sportlaan. Het seniorencomplex had voor de ingreep 
label E. Na de ingreep is label C behaald. Dit is een 
afwijking van ons streven om altijd minimaal label B te 
behalen. De reden hiervoor is de aanwezigheid van een 
collectieve CV ketel. Deze gaat nog erg lang mee en 
vervanging zou ingaan tegen onze wens om uiteindelijk 
volledig gasloos te zijn. Om die reden is ervoor gekozen 
te wachten tot deze collectieve CV ketels vervangen 
dienen te worden. We gaan ervan uit dat tegen die tijd 
ook collectieve CV ketels beschikbaar en gebruikelijk 
zijn met een andere vorm van energieverbruik.  
Gedurende dit project zijn ook alle risicovolle balkons 
en galerijen volledig hersteld.

Zoals eerder vermeld hebben we in 2020 ook op 250 
woningen zonnepanelen geplaatst. Hier staat geen  
huurverhoging tegenover. Op deze manier verlagen we 
de woonkosten voor de bewoners en dragen we bij aan 
de verduurzaming van ons bezit.

2.1.4  Projecten in uitvoering

Nieuwbouw 
Per jaareinde 2020 waren de volgende nieuwbouw-
projecten (nog gedeeltelijk) in de uitvoerende fase:
• De sociale huurwoningen van project Immanuëlhof in 

’s-Gravendeel zijn in 2020 opgeleverd. De levering van 
het omvangrijke kavel aan een Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap en een tweede losse kavel vinden 
plaats in 2021.

• Na de oplevering van de Open Waard Blok A een paar 
jaar geleden is nu het naastgelegen Blok B aan de 
beurt. Het betreft een enkele woontoren met daarin: 
41 sociale huur appartementen, 15 huur appartementen 
in de vrije sector, een parkeerverdieping, een groot 
appartement voor een bijzondere doelgroep en  
2 commerciële ruimten op de begane grond.

• In Strijen is de uitvoering van de laatste fase van 
project Dam begonnen. Het project bestaat uit 4 
nul-op-de-meter grondgebonden seniorenwoningen 
en 11 nul-op-de-meter eengezinswoningen realiseren. 
Een ontwikkelaar gaat in hetzelfde plan 2 grondkavels 
verkopen en 13 koopwoningen realiseren.

• In Piershil is overeengekomen om van een ontwikkelaar 
10 eengezinswoningen uit te nemen op turn-key basis. 
Hierdoor is voor HW Wonen dit project in de uitvoe-
rende fase. Het is nu wachten tot de ontwikkelaar deze 
10 woningen heeft gebouwd.

• In 2020 zijn de sociale huurwoningen in project Heeren 
van Rustenburg in Puttershoek opgeleverd. De overige 
28 koopwoningen van de ontwikkelaar van het project 
worden in 2021 opgeleverd.

LVI- en duurzaamheidsprojecten
Ook waren een meerdere levensduurverlengende-(LVI) 
en/of duurzaamheidsprojecten in uitvoering:
• In Heinenoord zijn 2 LVI-projecten in uitvoering:  

1. het opknappen van 32 grondgebonden senioren-
woningen in de Oranjewijk. Na de ingreep hebben de 
woningen minimaal energielabel A.  
2. Verduurzamen winkelcentrum, bestaande uit  
6 winkels met hierboven 6 maisonnettewoningen.  
De woningen hebben na de ingreep minimaal label B. 

• In Maasdam worden aan de Roodborst en omliggende 
straten 14 eengezinswoningen en 15 seniorenwo-
ningen gerenoveerd. Het doel is om minimaal label A 
te behalen met de ingreep.

• In Nieuw-Beijerland worden aan het Achterdoel en  
de Nieuwegeer (en omliggende woningen) 29 senioren-
woningen en 52 eengezinswoningen gerenoveerd. 
Hierbij wordt na de ingreep bij alle woningen minimaal 
energielabel B gehaald.
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• Verduurzaming van 102 woningen aan de Arie van 
Drielstraat e.o. in Puttershoek, met als doelstelling 
minimaal label B voor de door te exploiteren woningen 
en label C voor de woningen die geselecteerd zijn voor 
verkoop. 

• In Puttershoek worden aan de Elzenstraat en omlig-
gende straten 133 eengezinswoningen en 8 grondge-
bonden seniorenwoningen verduurzaamd, met als doel 
minimaal label B. 

• Verduurzaming van 77 woningen in de omgeving van 
de Graaf van Egmondstraat in Zuid-Beijerland, van 
energielabel D of E naar gemiddeld B.

• Project Croonenburgh fase 2 in Oud Beijerland betreft 
het verduurzamen van in totaal 92 eengezinswoningen. 
Hiervan zijn 18 woningen eerder opgeleverd met label 
A. De andere 74 woningen zijn nu in uitvoering en gaan 
eveneens minimaal naar label A.

De totale investeringskasstroom ligt met 29,1 miljoen 
euro boven het niveau van 2018 en 2019, maar nog 
steeds onder het niveau van de begroting. Zowel bij de 
nieuwbouw als de LVI-projecten lopen de kasstromen 
achter. Dit heeft als voornaamste reden dat we te positief  
begroten. Door invloeden van buitenaf treden er  
vertragingen op. Hierdoor verschuiven kasstromen naar 
de toekomst toe. In onze begroting gaan we uit van een 
‘ideaal verloop’ van de voorbereidingen voor projecten. 
Dit moeten we in de komende begrotingen aanpassen, 
waarbij we inzetten op een meer realistische begroting 
en een betere beheersing van de projectvoorbereidingen.

2.1.5  Grondposities

In onderstaand overzicht zijn de grondposities van  
HW Wonen per 31 december 2020 opgenomen 
(bedragen x € 1.000).

Grondposities Kern Hectare Aankoop 
jaar

Aanschafwaarde 
x € 1.000,--

Voorziening 
2020

x € 1.000,--

Waardering 
2020 

x € 1.000,--
Gemeentewerf Mijnsheerenland 0,25 2006  412  12  400 

Oranjehof Puttershoek 0,26 2009  654  -  654 

Sportlaan Strijen 3,20 2007 2.559  749 1.810

Molenlaan Maasdam 0,08 1999 134  -  134 

3,79 3.759  761 2.998

Grondposities:
Samenwerking met 
derden

Kern Hectare Aankoop 
jaar

Aanschafwaarde 
x € 1.000,--

Voorziening 
2020 

x € 1.000,--

Waardering 
2020 

x € 1.000,--
Thomaskerk Oud-Beijerland 0,18 2009  750  280  470 

0,18  750  280  470 

Gerealiseerde uitgaven voor projectontwikkeling (x €1.000):

Realisatie 
2020

Begroting 
2020

Realisatie 
2019

Realisatie 
2018

Realisatie 
2017

Nieuwbouw huurwoningen 15.705 26.695 8.006 10.610 16.357 

Nieuwbouw verkoop woningen 2.040 1.492 107 4.016 4.297 

Woningverbetering huurwoningen 11.842 26.768 19.366 14.346 13.369 

29.587 54.955 27.479 28.972 34.023 

Gedeclareerde verkoop termijnen 530 3.328 2.360 6.401 315 

Totaal 29.057 51.627 25.118 22.571 33.708 
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• Deze locaties bieden ruimte voor toekomstige ontwik-
keling. Bij een aantal posities zijn de voorbereidingen 
al in een vergevorderd stadium, maar is er nog geen 
definitief ontwerp. In 2019 zijn de grondposities 
getaxeerd, voor de nu voorliggende jaarrekening zijn 
ze niet getaxeerd. Taxatie vindt om het jaar plaats. 

• De locatie Gemeentewerf heet inmiddels Laan van 
Westmolen. In maart 2021 is de HBO-VO fase behandeld 
in de RvC. De verwachting is dat later dit jaar ook de 
volgende fase(n) behandeld worden.

• De locatie Oranjehof heeft flinke vertraging opgelopen 
door de aanwezigheid van een gasleiding die mogelijk 
qua afstanden niet zou voldoen. Dit is inmiddels  
opgelost waardoor we verwachten in het tweede 
kwartaal van 2021 een volgende fase in te gaan.

• Voor de locatie Sportlaan wordt momenteel hard 
gewerkt aan het voorbereiden van het aanbieden van 
een nieuw fasedocument. Deze zal ook naar verwachting 
in het tweede kwartaal aangeboden worden.

• Over de locatie Molenlaan wordt momenteel met  
de gemeente gesproken. Mogelijk wordt deze locatie 
gebruikt voor een grondruil voor een locatie waar 
bouwwerkzaamheden beter tot zijn recht zouden 
kunnen komen.

• De locatie Thomaskerk delen wij in eigendom met een 
ontwikkelaar. We voeren gesprekken met de gemeente 
om de mogelijke plannen te bespreken voor wat 
betreft de hoeveelheden en typen bebouwing.

Ten opzichte van vorig jaar is er 1 eigen grondpositie van 
de lijst. Dit is S. Groenewegstraat / A. van Vughtstraat. 
Deze locatie is momenteel in de uitvoeringsfase. Hier 
worden 6 woningen als ‘kluswoningen’ aangeboden, 

zijn in het verleden 4 kavels aangeboden en wordt er in 
de toekomst wellicht nog een klein stukje bebouwd. Dit 
laatste is op dit moment nog onzeker.

2.1.6  Onderhoudskosten 

In tegenstelling tot de prognose in de tussentijdse 
rapportages over 2020 zijn de totale onderhoudskosten 
over 2020 iets lager dan begroot. De onderhoudskosten 
liggen ruim € 300.000 onder de begroting 2020 en ruim 
€ 1,8 miljoen onder de realisatie over 2019. De volgende 
factoren spelen daarin een rol:
• Het herstelonderhoud ligt ruim € 250.000 boven de 

begroting en is bijna gelijk aan de realisatie van 2019. 
Ook in 2020 zijn er nog facturen ontvangen voor 
herstelwerkzaamheden die gedurende een LVI-pro-
ject zijn uitgevoerd, na lang opgespaard te zijn door 
de bewoners. In 2020 is een uitgebreide analyse op 
het gebruik van het herstelonderhoud verricht. Dit 
heeft inzicht gegeven in de herstelwerkzaamheden 
en de processen. Waarschijnlijk is iets te optimistisch 
begroot aangezien HW Wonen de jaren ervoor ook 
meer uitgaf dan begroot.

• Het mutatieonderhoud ligt ruim € 800.000 hoger dan 
begroot en ruim € 400.000 hoger dan in 2019. Dit ligt 
aan de ene kant aan het begrote bedrag. Dit was al te 
laag in vergelijking met de gerealiseerde kosten de jaren 
ervoor. Hiernaast ligt dit aan het niveau van de mutatie- 
ingrepen. Het bezit van HW Wonen wordt gemiddeld 
ouder en tijdens mutaties zijn steeds vaker werkzaam-
heden aan de binnenkant van de woning nodig. De 
kosten per mutatie worden hoger. Er is intern overleg 
over hoe hiermee om te gaan in de komende jaren.

*  Sinds 2020 zijn er nieuwe regels omtrent het onderscheid tussen onderhoud en investeringen. PO interieur wordt vanaf dat jaar niet 
meer geactiveerd waar dit in het verleden wel gebeurde.

Soort onderhoud (x € 1.000) Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019 Realisatie 2018

Herstelonderhoud 2.997 2.728 3.019 2.866

Mutatieonderhoud 2.034 1.200 1.607 1.272

Sub-totaal dagelijks onderhoud 5.031 3.928 4.626 4.138

Contractonderhoud 1.680 1.874 1.632 1.437

Planmatig onderhoud 11.343 12.601 13.328 9.840

Totaal onderhoud 18.054 18.403 19.586 15.416

Af: activering PO interieur 0 0 -3.172 -3.549

Af: loonkosten eigen dienst -103 -120 -114 -60

Totaal 17.951 18.283 16.300 11.806
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• Periodiek terugkerende werkzaamheden worden in 
contractvorm beheerd. Over 2020 zijn de uitgaven 
bijna € 200.000 lager geëindigd dan begroot, maar 
ongeveer gelijk als in 2019. Op een aantal CO-projecten 
zijn kleine overschotten geconstateerd die samen een 
iets groter bedrag vormen. Alle werkzaamheden zijn 
uitgevoerd conform begroting. Vergelijkbaar met de 
situatie over 2019. 

• Het planmatig onderhoud is ruim € 1,2 lager geëindigd 
dan begroot en bijna € 2 miljoen lager dan in 2018. 
Vanuit 2019 was er geen planmatig onderhoud doo r-
geschoven naar 2020. De verklaring ligt grotendeels  
in de coronapandemie, waardoor verschillende  
planmatige werkzaamheden binnen bij bewoners zijn 
stilgelegd en uitgesteld. Hierdoor ontstond uitloop 
naar 2021 (circa. € 850.000). Het overige verschil wordt 
veroorzaakt door een diverse kleine overschotten op 
meerdere projecten.

2.1.7  Optimalisatie proces  
 Dagelijks Onderhoud (DO)

KPI rapportages 
In 2019 zijn we gestart met de implementatie van KPI’s,  
als onderdeel van het prestatiecontract met de regie- 
aannemer. In 2020 is deze ontwikkeling doorgezet. Met 
behulp van KPI-rapportages kunnen we de prestaties 
van de regie-aannemers beter monitoren en waar nodig 
(gezamenlijk) sturen op verbetering. In het verleden 
ontvingen we data om zelf rapportages van te maken, nu 
stellen de regie-aannemers direct rapportages beschik-
baar via Microsoft Power Bi. We hebben hierdoor veel 
beter inzicht in de prestaties en de meest actuele cijfers. 

2.1.8  Optimalisatie mutatieproces

Contactloos bezoek 
In 2020 heeft de ontwikkeling van het mutatieonderhoud 
niet stil gestaan. Door de coronapandemie moest het 
mutatieproces en de daarbij behorende communicatie 
naar de (kandidaat) huurders worden aangepast. We 
hebben het mutatieproces zo veel als mogelijk laten 
doorlopen, met zo min mogelijk contacten. 
 
Pilot asbestinventarisatie vooraf 
Ondanks de beperkingen zijn we gestart met een pilot 
om asbestinventarisatie voorafgaand aan de eindinspectie 
uit te voeren. Doel was het terugbrengen van het aantal 
leegstandsdagen en het vergroten van de veiligheid van 
onze medewerkers en huurders. Deze pilot is positief 
afgesloten en de werkwijze is nu standaard. 
 
Verbeterde informatievoorziening 
Nieuwe en vertrekkende huurders profiteren sinds dit 

jaar van een vaste contactpersoon, die zoveel mogelijk 
vragen direct kan beantwoorden. Hiervoor heeft intern 
een verschuiving van taken plaatsgevonden. Ook nieuw is 
het ‘aftersales-gesprek’ met de nieuwe huurder, 1 maand 
na oplevering van de woning. Voor de advertentieteksten 
hebben we een nieuw format ontwikkeld, waarmee we 
voorzien in meer eenduidige en completere informatie.  
Dit geeft huurders een beter beeld van de woning 
waarop ze willen reageren. 

2.1.9  Conditiemetingen

In 2020 zijn door de opzichters wederom conditie-
metingen uitgevoerd. We lopen op schema om het 
gehele bezit in 2022 te hebben beoordeeld zoals in het 
ondernemingsplan is opgenomen. De bevindingen voor 
op de korte termijn zijn al voorzien in de meerjaren-
onderhoudbegroting. De lange termijn bevindingen 
worden later opgenomen in de begroting, passend bij  
de nog uit te werken kernvisies. 

2.1.10  Verkochte woningen

Aantallen 
In 2020 zijn 42 woningen van onze bestaande voorraad in 
de Hoeksche Waard en 3 woningen in Dordrecht verkocht 
(2019: 54 woningen). De begroting hield rekening met  
69 te verkopen woningen. Door het wegvallen van de 
overdrachtsbelasting in 2021 voor kopers tot 35 jaar 
is het transport van 4 woningen in onderling overleg 
doorgeschoven naar januari 2021. In 2020 zijn 5 huurders 
overgegaan tot aankoop (2019: 2 huurders). Alle woningen 
zijn zonder korting verkocht.

Woningwaarde 
Gemiddeld zijn de verkochte woningen getaxeerd op  
197 duizend euro en verkocht voor 202 duizend euro 
(2019: 179 duizend euro taxatie en verkoopprijs). 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 160 duizend euro 
(2019: 141 duizend euro). De marktwaarde is gebaseerd 
op een woning in verhuurde staat.

Koopgarant
Eind 2020 hebben wij in totaal 218 woningen (2019: 235) 
die met de Koopgarantregeling verkocht zijn in porte-
feuille. Van de 12 in 2020 aangekochte woningen, zijn er 
8 doorverkocht. 1 woning die in 2019 was aangekocht 
is in 2020 verkocht en 4 woningen moeten nog worden 
verkocht. In het boekjaar zijn er geen woningen terug-
gegaan naar de verhuur (2019: 1). In 2020 zijn 5 eigenaren 
(2019: 1) van een Koopgarantwoning overgegaan tot 
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tussentijdse afkoop Koopgarant. Bovenstaande tabel 
geeft een overzicht weer van de verkochte woningen 
en de per saldo verstrekte korting. Wij verkopen geen 
woningen meer onder de Koopgarantregeling. Het aantal 
met Koopgarant verkochte woningen neemt de komende 
jaren dan ook verder af.

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 ons geen 
terugkoopplicht, maar een terugkooprecht. De korting 
die op deze woningen is verstrekt, bedraagt 446 duizend 
euro. In 2020 zijn geen woningen teruggekocht en weer 
doorverkocht, waardoor in de toekomst nog 7 woningen 
aan ons aangeboden kunnen worden voor terugkoop.
De destijds verstrekte korting voor deze woningen is  
309 duizend euro.

2.1.11  Huisvesten van statushouders 

Het afgelopen jaar heeft HW Wonen 85 statushouders 
geplaatst in het kader van de taakstelling. De taakstelling 
voor 2020 is vastgesteld op de plaatsing van 59 status-
houders. Voor de gemeente Hoeksche Waard resteerde 
er nog een achterstand van 13 plaatsingen vanuit 2019. 
In verband met het coronavirus, waarbij overheids-
instanties het werk afschaalden, verliep de plaatsing in  
het 1e halfjaar van 2020 erg moeizaam. Via een deelname  
voor een plaatsingsprogramma ten behoeve van een 
vluchtelingenmissie vanuit Egypte, hebben we de  
doelstelling en de achterstand van voorgaande jaren  
volledig ingelopen. Het voordeel van het plaatsen van de 
vluchtelingenmissie was, dat hierbij grote gezinnen zijn 
gehuisvest. Hierdoor zijn er relatief weinig woningen aan 
de markt onttrokken. 

Voor de huisvesting van de 85 statushouders hebben we 
31 woningen, verdeeld over de gehele Hoeksche Waard, 
aan de reguliere markt onttrokken. Een klein deel van  
de 85 statushouders (7) vloeien voort uit een gezins-
hereniging, waarbij de statushouder bij een partner of 
familielid is ingetrokken.

2.1.12  Programma ‘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.

In 2019 zijn we drie nieuwe pilots gestart:
• Thuiszorg, (digitale woningtoegang en personen. 

alarmering) door Zorgwaard, Alerimus en Heemzicht.
• Intramuraal door Zorgwaard locatie Immanuël in 

’s-Gravendeel en Heemzicht in Piershil.
• Algemene complextoegang door HW Wonen.

Vanwege Covid-19 zijn deze pilots vertraagd en is hier 
weinig voortgang op geboekt. Begin 2021 wordt hier 
opnieuw een aanvang gemaakt. 

Koopgarant 2020 2019

Gemeente Aantal woningen Financierings-korting
x € 1.000

Aantal woningen Financierings-korting
x € 1.000

Oud-Beijerland 55 2.463 60 2.710 

Binnenmaas 47 2.178 50 2.310 

Cromstrijen 39 1.527 42 1.644 

Korendijk 38 1.515 42 1.681 

Strijen 19 737 21 820 

Dordrecht 20 658 20 658 

Totaal 218 9.077 235 9.823 
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2.1.13  Kwetsbare groepen

Groeiend aantal kwetsbare huurders 
Wij ervaren dat de groep kwetsbare huurders steeds 
groter wordt. Onder andere als gevolg van doorstroom 
uit de maatschappelijke opvang, extramuralisering  
en het langer zelfstandig thuis wonen. De rol van  
HW Wonen is met name om vroegtijdig onvolkomen-
heden te signaleren en adequaat door te verwijzen  
naar de juiste stakeholders. Een efficiënte integrale 
samenwerking tussen HW Wonen en de overige stake-
holders 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. 
 
Samenwerkingsovereenkomst (her)huisvesting 
Dit jaar is een samenwerkingsovereenkomst voor een 
aantal casussen met gemeente Hoeksche Waard en  
zorgpartij Phlinq afgesproken. 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 contract 
met voorwaarden aangegaan en de gemeente staat 
mede garant voor de verhoogde risico’s. Ook zijn woon-
begeleidingscontracten en kortlopende contracten 
ontwikkeld passend bij de situatie van een huurder. 

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 de doorstroom van mensen uit de maatschappelijke 
opvang of beschermd wonen door te laten stromen naar 
een zelfstandige woning met voldoende begeleiding.  
In 2020 zijn meerdere mensen via dit programma  
gehuisvest. Begin 2021 staat een evaluatie met alle 
betrokken partijen op de planning. 
 
Stichting Op Weg Naar Huis (OWNH) 
Sinds begin 2018 verhuren wij 1 vrije sector woning aan 
de Klarinet aan Stichting Op Weg Naar Huis. De stichting  
geeft tijdelijk onderdak aan ‘onzichtbare daklozen’. 
Ook in 2020 zijn een aantal daklozen met succes door-
gestroomd naar een zelfstandige woning, waardoor weer 
onderdak gegeven kon worden aan een nieuwe groep 
daklozen.

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 van 
daaruit, 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 twee jaar stromen flexwoners 
door naar het reguliere woonaanbod, ongeacht of dat 
een huurwoning of koopwoning betreft. Flexwonen is 
daarmee een mooie aanvulling op het bestaande  
aanbod aan verschillende woonmogelijkheden binnen  
de Hoeksche Waard. 

HW Wonen is vanaf het begin in 2018 nauw betrokken 
geweest bij de totstandkoming van het behoefte-
onderzoek ten behoeve van het flexwonenconcept in  
de Hoeksche Waard. Het afgelopen jaar hebben we 
gezamenlijk met gemeente Hoeksche Waard en diverse 
zorginstellingen locaties onderzocht die mogelijk 
geschikt zijn voor de huisvesting van het flexwonen-
concept. Inmiddels is het haalbaarheidsonderzoek 
afgerond en starten we samen met de gemeente begin 
2021 het besluitvormingsproces voor 1 locatie. We 
streven hierbij naar een wooncomplex waar verschil-
lende doelgroepen tijdelijk kunnen wonen. In het nieuw 
jaar werken we ook de invulling van het sociaal beheer 
verder en de doelgroepen verder uit. 

Vooruitlopend op deze locatie hebben we een aantal 
inwoners geholpen door het aanbieden van tijdelijke 
huisvesting in toekomstige sloopwoningen of slecht 
verhuurbare woningen. Hiermee doen we alvast ervaring 
op met flexwonen, wat de ontwikkeling van toekomstige 
processen ten goede komt.

Mantelzorgwoningen 
In een nieuwbouwproject met seniorenwoningen in 
Oud-Beijerland zijn twee woningen beschikbaar gesteld 
als mantelzorgwoning. Deze woningen zijn buiten het 
reguliere toewijzingsproces om verhuurd aan huur-
ders die afhankelijk zijn van hun mantelzorger. Op deze 
manier konden ze dichter bij hun mantelzorger wonen. 
Dit maakt de zorg een stuk gemakkelijker.

Pilot Verhuisregeling 
In samenwerking met gemeente Hoeksche Waard, 
Stichting Present Hoeksche Waard, Welzijn HW en 
Verhuis mijn Thuis zijn we in november 2020 gestart met 
de pilot Verhuisregeling. De Verhuisregeling is onder-
deel van de campagne ‘Lang Leve Thuis’ waarmee we 
inwoners bewust willen maken van de mogelijkheden 
(en noodzaak) van langer zelfstandig thuis wonen. Van 
veel 70+’ers is de huidige woning niet geschikt om 
comfortabel oud in te worden, maar de drempel om te 
verhuizen is voor deze mensen vaak te hoog. Met de 
Verhuisregeling nemen we een groot aantal drempels 
weg en bevorderen we de doorstroom van 70+’ers naar 
een levensloopbestendige woning. De Verhuisregeling 
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is bedoeld voor huurders van HW Wonen van 70 jaar 
en ouder. Zij krijgen de mogelijkheid om te verhuizen 
naar een geschikte woning (met een huur tot de eerste 
aftoppingsgrens) met behoud van hun oude huur en een 
mogelijke verhuiskostenvergoeding van € 2.500. Ook 
hulp bij administratie en de verhuizing zelf is een moge-
lijk onderdeel van de Verhuisregeling. 

De Verhuisregeling slaat goed aan: de interesse onder  
de doelgroep is groot en inmiddels hebben de eerste 
huurders al gebruikgemaakt van de regeling. 

“ Je thuis voelen is meer dan 
 een dak boven je hoofd”
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Leefbaarheid 
De coronacrisis had grote invloed op de uitvoering 
van onze werkzaamheden en de mate van ontmoeting 
tussen 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. Jaarlijks vindt een 
evaluatie plaats met betrokken partijen. Hieruit bleek 
onder andere dat het bemiddelingstraject voor  
sommige mensen net een stap te ver is. Daarom hebben 
we de Advieslijn Woonoverlast geïntroduceerd (start 
begin 2021). Iedereen die behoefte heeft aan advies, 
informatie of een luisterend oor kan bellen met de 
Advieslijn, als men vermoed dat hiermee de ervaren 
overlast opgelost kan worden. Voor sommige bewoners 
is deze optie laagdrempeliger 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.

Samenwerking WMO
Onze woonconsultenten werken in werkgroepen nauw 
samen met WMO-consultenten. We bespreken regel-
matig praktijkcasussen en werken toe naar een optimale 
procesafstemming. Zo wordt bij alle nieuwbouw- en 
LVI-projecten (vooraf) een WMO-consulent betrokken 
om de plattegronden van de woningen en gemeenschap-
pelijke ruimten te beoordelen. 

Klankbordgroepen
Bewoners worden actief betrokken bij onderhouds-
projecten. Bij grote projecten richten we een klant-
bordgroep op, bestaande uit bewoners en 1 of meer 
afgevaardigde(n) van de Huurdersvereniging. De klank-
bordgroep krijgt de gelegenheid om vooraf en tijdens  
het project mee te denken en te signaleren. Hierbij 
speelt ook de leefbaarheid van de omgeving een belang-

rijke rol. Na afloop van het onderhoudsproject houden 
we jaarlijkse 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. 

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 voorname-
lijk naar mensen die op verschillende manieren van  
betekenis kunnen zijn voor de beurt. Is iemand bijvoor-
beeld technisch handig, in het bezit van een EHBO- 
diploma en een goed netwerk? Uiteindelijk hebben we  
2 kandidaten geselecteerd. Ze stellen zich een aantal uur 
per week beschikbaar voor de buurt. Dit is ook vastgelegd 
in het huurcontract. Er vindt regelmatig een evaluatie 
met deze bewoners plaats. Door de coronacrisis worden 
zij wel beperkt in hun mogelijkheden om activiteiten 
te organiseren, maar inmiddels heeft er op afstand een 
kennismaking plaatsgevonden en worden er collectief 
schuttingen geplaatst in de wijk. Indien succesvol gaan 
we dit concept ook in andere complexen invoeren.

Bewonersinitiatieven
Door het coronavirus kwamen grootschalige bewoners-
initiatieven op een lager pitje te staan. Zodra weer moge-
lijk, 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 acti-
viteiten 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. 

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. We 
zetten deze dienstverlening voort en leggen hierbij  
nog meer nadruk op het opbouwen van een netwerk in 
de wijken. 

2.2  
In een prettige  
woonomgeving 
Kwaliteit van wijken en buurten
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Pilot Zuidwijk
Er ligt een kans om een complex met ongeveer 100 
seniorenwoningen in Zuidwijk (Oud-Beijerland) om 
te vormen tot twee hofjescomplexen, waar oudere 
bewoners op een prettige manier langer zelfstandig 
thuis kunnen wonen. Dit doen we samen met bewo-
ners en meerdere wonen-, zorg- en welzijnspartijen. 
Er wordt niet alleen ingezet op de fysieke aanpak van 
het complex en de woonomgeving, maar ook op het 
creëren van een inclusieve wijk. Er wordt gekeken naar 
een verbinding is met o.a. zorgcomplex de Rembrandt 

en het optimaliseren van het welzijnscomponent in de 
wijk (ontmoetingsruimte, activiteiten). Verder wordt 
onderzocht hoe het huisvesten van verschillende 
doelgroepen, die iets voor elkaar en het complex en de 
buurt kunnen betekenen, een toegevoegde waarde kan 
hebben (inclusieve samenleving). Dit jaar zijn een aantal 
bijeenkomsten met betrokken partijen georganiseerd. 
Momenteel werken we in werkgroepen elk onderdeel 
verder met elkaar uit. De lessons learned helpen ons bij 
het realiseren van mogelijke vergelijkbare projecten in 
de toekomst. 

“Thuis is er voor 
 iedereen een eigen plek”
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Verbetering klanttevredenheid
In 2020 hebben we de verbetering van de klanttevreden-
heid verder opgepakt. Het in 2019 opgestelde dienst-
verleningsconcept is binnen de teams verder uitgewerkt. 
Waar nodig hebben we actie ondernomen op de  
resultaten uit het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek 
door KWH. Ook hebben we verder geïnvesteerd in de 
ketenintegratie met onze regie-aannemers. Door het 
gezamenlijk opstellen van KPI’s kunnen we veel beter 
signaleren en gerichter (bij)sturen. Dit heeft niet alleen 
een positief effect op het behalen van onze interne 
doelstellingen, maar leidt ook tot hogere klanttevreden-
heidscores, bijvoorbeeld met oog op doorloop- en 
reactietijden. Wanneer we onze prestaties op het gebied 
van klanttevredenheid beschouwen aan de hand van de 
Aedes-benchmark scoren we op 3 van de 4 onderdelen 
boven het gemiddelde. Deze 3 onderdelen zijn ‘woning 
betrekken’, ‘woning verlaten’, ‘woning zoeken’. 

Doorontwikkeling huurdersparticipatie
HW Wonen verleent volgens de ‘Wet op het overleg 
huurders-verhuurder’ financiële ondersteuning aan het 
Huurdersplatform Hoeksche Waard en faciliteert daarmee 
de kennisontwikkeling en de verdere professionalisering 
van het platform. In 2020 heeft het HPF met het bestuur 
van HW Wonen vier keer regulier overleg gevoerd.  
HW Wonen en het Huurdersplatform spannen zich 
gezamenlijk in om te komen tot een toekomstbesten-
dige manier van huurdersbetrokkenheid zowel op het 
beleidsniveau als in de uitvoering. 

24/7 Dienstverlening
In de doorontwikkeling van de 24/7 dienstverlening 
hebben we een aantal stappen gezet. Belangrijk onder-
deel hiervan is een verdere digitalisering. Mede door 
corona is dit traject versneld: het aantal digitale klant-
contacten is toegenomen. Het aantal accounts op  
Mijn HW Wonen is met 6.8% gestegen en overtrof daar-
mee de norm van +5%. In totaal hebben 6.274 huurders 
een Klantportaalaccount.

Het klantcontact met het Klant Service Centrum vond in 
30% van de momenten digitaal plaats. 

15% van de van de meldingen ging over een reparatie-
verzoek waarvan 6% via Mijn HW Wonen, de overige  
9% via e-mail. Het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek 
van KWH geeft aan dat 88% van de respondenten  
(huurders) tevreden tot zeer tevreden over de website 
en de beschikbare informatie en functionaliteit, 12% gaf 
aan ontevreden te zijn.

Verder hebben we een nieuwe ERP-systeem en klant-
portaal geselecteerd. De implementatie hiervan vindt 
naar verwachting begin 2021 plaats. 

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. Op operationeel/tactisch 
niveau is er structureel overleg met de gemeente over 
samenwerking met WMO, over urgenties en casuïstiek 
binnen flexwonen.

In de kernen zelf zijn partijen zichtbaar en participeren 
actief in diverse projecten. Dit noemen we ‘kerngericht 
werken’. Dit is inmiddels een gangbare werkwijze. In de 
denktank en kerngroep WWZ informeren wij elkaar en 
stemmen we zaken af. Het programma Thuis in de kern, 
dat is opgesteld door de drie zorgpartijen, is omarmd 
door de andere partners. Dit programma 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 nu zaken verder uitgewerkt en 
opgepakt. HW Wonen is daarbij bijvoorbeeld trekker van 
de pilot Zuidwijk, die voortkomt uit onze deelname aan 
de Innovatiechallenge in 2018/2019. 

In 2020 is er gewerkt aan een duidelijke taakverdeling 
tussen het lokaal zorgnetwerk (LZN) en wijkteams en 
convenanten. Ook wordt de manier van informatie-
overdracht vastgelegd.

Samen met gemeente is de Verhuisregeling ontwikkeld 
en de pilot Wonen met ondersteuning, waarbij  
gemeente voor bepaalde casussen ook garant staat  
voor toekomstige risico’s die HWW loopt door mee te 
werken aan verhuur woningen aan ex-huurders met 
ernstige casuïstiek.

24/7

2.3  
Met verdergaande 
dienstverlening
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Duurzame woningvoorraad 
HW Wonen richt zich de komende decennia op het 
verduurzamen van de bestaande woningvoorraad.  
Dit doen we middels een Levensduur Verlengende 
Ingreep (LVI). Een LVI in combinatie met verduurzamings-
maatregelen levert een energie-efficiënte woning op. 
Dit resulteert in een betere Energie-Index. Hiervoor is 
in de begroting tot 2030 jaarlijks circa 20 miljoen euro 
opgenomen. De personeelscapaciteit is uitgebreid met 
een projectleider voor deze LVI-projecten. 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
In het voorjaar van 2020 is het nieuwe Duurzaamheids-
beleid aangenomen door de RvC. Het Duurzaamheids-
beleid geeft inzicht in de meest actuele landelijke- en 
regionale doelstellingen rondom de energietransitie 
en in welke bijdrage wij met ons huidig én toekomstige 
beleid kunnen leveren. Er zijn vier strategische scena-
rio’s uitgewerkt die ons bij toekomstige ontwikkelingen 
helpen om een gedegen strategische keuze te maken. In 
2021 wordt het Duurzaamheidsbeleid verder uitgewerkt, 
waarbij ook een Duurzaamheidsprogramma 2021-2022 
wordt opgesteld. Dit Duurzaamheidsprogramma  
2021-2022 is in lijn met de laatste 2 jaar van ons huidige 
ondernemingsplan. Zo kan er in 2022 worden gewerkt 
aan een nieuw Duurzaamheidsprogramma dat in lijn 
ligt met het toekomstige Ondernemingsplan. In ons 
Duurzaamheidsprogramma 2021-2022 worden tactische 
maatregelen benoemd om te komen tot een goede 
uitvoerbaarheid van ons beleid. Het Duurzaamheids-
beleid wordt jaarlijks bijgewerkt met de meest actuele 
ontwikkelingen uit de samenleving. 

Energie-index 
Dit jaar hebben we in totaal 113 nieuwe huurwoningen 
gebouwd en er zijn 267 bestaande huurwoningen met 
een LVI-ingreep verduurzaamd. Aanvullend zijn circa  
250 bestaande woningen voorzien van zonnepanelen  
die binnen ons beleid gratis worden verstrekt aan onze 
huurders. Dit jaar hebben we in juli een (gemiddelde) 
Energie-Index van 1,54 bereikt (Aedes-benchmark, 
2020). Daarbij moet worden vermeld dat de projecten 
die na juli zijn opgeleverd nog niet verwerkt zijn in deze 
Energie-Index berekening. De werkelijke gemiddelde 
waarde eind dit jaar ligt dan ook lager dan de 1,54. 
Hiermee liggen wij op schema om in 2022 een Energie- 
Index van gemiddeld 1,39 te behalen voor al onze 
woningen in onze vastgoedportefeuille (energielabel B).

Nieuwe meetmethode 
HW Wonen heeft de gevolgen van de nieuwe meet-
methode 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 worden afgegeven, zijn 
tien jaar geldig.

De overheid heeft aangegeven dat 53% hetzelfde label-
letter houdt. In onze vastgoedportefeuille betreft dit 
zelfs 63%. Voor één labelklasse beter heeft de overheid 
21% vastgesteld en bij ons betreft dit 22%. De 18% 
voorspelde verschuiving naar één labelklasse slechter 
is bij ons slechts 12,8%. Dit is aanzienlijk minder dan 
voorspeld. De voorspelling van de overheid dat 91% van 
de woningen dezelfde labelletter behoudt of slechts één 
labelklasse afwijkt, is bij ons zelfs 98%. De studie die  
HW Wonen in het jaar 2020 heeft gedaan naar de 
gevolgen van de NTA8800 voor haar vastgoedportefeuille 
heeft dan ook een zeer positief resultaat. De gevolgen 
zijn positiever dan de verwachtingen van de overheid. 

20.5º

2.4  
Met oog voor  
het milieu 
Kwaliteit van woningen en  
woningbeheer
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Woningmarktonderzoek en wensportefeuille
In 2019 hebben wij samen met gemeente Hoeksche 
Waard en het Huurdersplatform een woningmarktonder-
zoek laten uitvoeren door Companen. Hiermee is in kaart 
gebracht wat de woningbehoefte nu en in de toekomst 
is. Naast inzicht in 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 en 
wij hebben de uitkomsten van dit onderzoek vertaald naar 
een nieuwe portefeuillestrategie, waarbij de kernvoorraad 
richting 2030 uit minimaal 8.450 woningen moet bestaan 
en mag groeien richting de 8.800 sociale huurwoningen. 
De minimale omvang van de kernvoorraad wijkt niet af van 
eerder beleid. Wel gaan we werken met een bandbreedte, 
waardoor we onzekerheden ten aanzien van de ontwikke-
ling van verschillende parameters beter op kunnen vangen. 
Denk daarbij aan de ontwikkeling van de scheefheid, het 
huisvesten van bijzondere doelgroepen, waaronder de 
taakstelling statushouders, en de economische ontwikke-
ling. Als we kijken naar de ontwikkeling van de meerjaren-
begroting 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, zijn er een aantal zaken waar we op inzetten:

• 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. Het 
uitstellen of verminderen van de verkoop kunnen we 
inzetten ten behoeve van de kernvoorraad.

• Niet-DAEB woningen terug verkopen aan de DAEB 
tak: Het exploiteren van geliberaliseerde woningen 
rekenen wij niet tot onze primaire taak. Er is voor deze 
woningen echter wel degelijk een doelgroep die op 
de woningmarkt tussen de wal en het schip dreigt te 
vallen. Het gaat hierbij om huishoudens met voldoende 
inkomen om geen aanspraak te kunnen maken op een 

sociale huurwoning, maar onvoldoende inkomen om 
een woning te huren of te kopen op de particuliere 
markt. Het is mogelijk om een deel van het gelibe-
raliseerde bezit weer terug te brengen naar sociaal.  
Dit heeft echter niet onze voorkeur, omdat wij met  
de geliberaliseerde woningen de doelgroep midden-
inkomens kunnen bedienen. 

• Inzetten op uitbreiding van de nieuwbouwportefeuille: 
Onze kernvoorraad neemt af door de verkoop- en 
sloop van woningen. Wij doen dit om de woningvoor-
raad te verversen en kwalitatief beter aan te laten 
sluiten bij de wensportefeuille. Om te zorgen dat de 
kernvoorraad voldoende op peil blijft, is het belang-
rijk dat wij voldoende nieuwe sociale huurwoningen 
kunnen bouwen. Samen met gemeente Hoeksche 
Waard zoeken we naar mogelijkheden om de  
nieuwbouwportefeuille uit te breiden en ook sociale 
huurwoningen af te nemen op locaties van derden.

• Flexwonen: deze woonvorm kan ingezet worden 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.

Verder zijn we in 2020 gestart met het ontwikkelen van 
dorpsvisies. Het doel is om de uitgangspunten vanuit de 
portefeuillestrategie door te vertalen naar een visie per 
dorp. Belangrijke thema’s als betaalbaarheid, beschikbaar-
heid, duurzaamheid en warmtetransitie, wonen, welzijn 
en zorg zijn onderdeel van deze visies. De dorpsvisies 
stemmen wij af met onze stakeholders en geven richting 
aan onze inzet en investeringen in de dorpen.

2.5.1  Verdeling naar huurklassen

Circa 64% van ons woningbezit heeft een huur onder  
de lage aftoppingsgrens. Het aandeel tussen de lage  
aftoppingsgrens en liberalisatiegrens bedraagt 28%.  
Het aandeel vrije sectorwoningen bedraagt 8% van onze 
voorraad.

€

54%

8% 10%

17%

11%

tot € 432

€ 432 - € 619

€ 619 - € 663

€ 663 - € 737

> € 737

2.5  
Passend bij de  
portemonnee 
Huisvesten van de primaire doelgroep
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De gemiddelde huurprijs van een woning bij HW Wonen 
bedroeg in 2020 588 euro. Dit is 73% van de maximaal 
toegestane huur.

2.5.2  Passend toewijzen aan de doelgroep

Woningcorporaties moeten sinds 1 januari 2016 
woningen toewijzen volgens de nieuwe regels voor 
passend toewijzen. Het passend toewijzen is een 
vervolgmaatregel op de Staatssteunregeling. Waar bij 
de Staatsteunregeling woningzoekenden met een te 
hoog inkomen worden uitgesloten van toetreding tot 
de gereguleerde woningmarkt, geldt voor het passend 
toewijzen dat binnen de gereguleerde woningmarkt een 
inkomensonderscheid wordt gemaakt. Met de nieuw 
ingevoerde maatregelen wil de overheid voorkomen dat 
woningzoekenden met de laagste inkomens in te dure 
gereguleerde woningen terechtkomen. Hiermee wordt 
gerealiseerd dat de kosten voor huurtoeslag beperkt 
worden en de woonlasten voor de primaire doelgroep 
betaalbaar blijven.

HW Wonen volgt de ontwikkeling van het aantal reacties 
dat woningzoekenden gemiddeld nodig hebben voor 
toewijzing van een woning. Voor 2020 zijn gemiddeld 67 
reacties benodigd. Op basis van de inschrijfduur hebben 
we geconstateerd dat ruim 75% van onze woningzoe-
kenden binnen 3 jaar een woning toegewezen hebben 
gekregen. Ten opzichte van omringende regio’s is dat een 
zeer acceptabel niveau. We kunnen constareren dat de 
additionele huisvesting van statushouders (zie hierna) 
goed kon worden opgevangen.

Staatssteunregeling 
In 2020 hebben wij 656 woningen verhuurd onder de 
Staatssteunregeling, waarvan 444 woningen vallen onder 

de regeling passend toewijzen. Van de 656 verhuurde 
woningen zijn 34 woningen (5% van het totaal) toe -
gewezen aan woningzoekenden met een inkomen boven 
de Staatssteunregeling. In 2020 zijn 444 woningen 
betrokken door woningzoekenden, op basis van inkomen 
en gezinssamenstelling, met recht op huurtoeslag. 8 van 
deze categorie woningzoekenden hebben op basis van 
bijzondere omstandigheden gebruik mogen maken van 
de 5% uitzonderingsregel en wonen ‘duur’ scheef. 

2.5.3 Toewijzing van de vrije ruimte  
 van 20%

Woningcorporaties moeten in ieder jaar minstens 80% 
van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan 
huishoudens met een inkomen van maximaal € 39.055. 
Daarnaast mogen corporaties maximaal 10 procent 
toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot  
€ 43.574 (1,2% in grafiek). De overige 10 procent mogen 
corporaties vrij toewijzen, waarbij ze wel voorrang 
moeten geven aan huishoudens die dringend woon-
ruimte nodig hebben (4% in grafiek). 

HW Wonen heeft in 2020 , 34 woningen (5,2%) van de 
654 woningen toegewezen aan woningzoekenden met 
een inkomen boven genormeerde Staatsteunregeling van 
39.055 euro. HW Wonen hanteert een toewijzingsbeleid 
waarmee woningzoekenden met een leeftijd boven de 
55 jaar kunnen reageren op seniorenwoningen boven de 
aftoppingsgrens. Waarbij de inkomensgrenzen voor deze 
specifieke doelgroep geen belemmeringen opleveren. 
Primair is deze maatregel geïntroduceerd met het doel 
om de doorstroming in de reguliere eengezinswoningen 
te bevorderen. Het afgelopen jaar zijn 33 woningen van 
de 34 woningen op deze wijze toegewezen aan deze 
specifieke doelgroepen.

Passend toewijzen (prijspeil 2020)

Type huishouden Huishoud-inkomen 
per jaar

Contracthuurprijs bij toewijzing

-<€ 619,01 -<€ 663,40 -<€ 737,14

Eénpersoons <AOW-leeftijd < € 23.225 ≥ 95% < 5%

Tweepersoons <AOW-leeftijd < € 31.550 ≥ 95% < 5%

Drie- en meerpersoons <AOW-leeftijd < € 31.550 ≥ 95% < 5%

Eénpersoons >AOW-leeftijd < € 23.175 ≥ 95% < 5%

Tweepersoons >AOW-leeftijd < € 31.475 ≥ 95% < 5%

Drie- en meerpersoons >AOW-leeftijd < € 31.475 ≥ 95% < 5%

passend  niet passend
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Vroegtijdig signaleren 
Zo is er in 2020 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 woonconsulenten.  
Afhankelijk van de aanwezige problematiek bij de huurder 
wordt bepaald welke medewerker wordt betrokken. 
Soms is dit een combinatie van medewerkers vanuit 
beide teams. Ter ondersteuning en structurering van  
het huurincassoproces is in 2020 de creditmanagement-
software van TKB geïmplementeerd. 

Convenant 
Naast onze eigen inspanningen wordt nauw samen-
gewerkt met andere ketenpartners. Vanuit het in 2020 
ondertekende 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. Afhankelijk van de problematiek rondom de 
huurder ontstaat een integrale samenwerking en 
onderlinge afstemming om problematische schulden 
en huisuitzettingen binnen de Hoeksche Waard zoveel 
mogelijk te voorkomen. Voorkomen is immers beter  
dan genezen. 

In 2020 zijn daarnaast voorbereidingen getroffen om per 
1 januari 2021 te kunnen starten met vroegsignalering. 
Dit in verband met de per 1 januari 2021 door gemeente 
Hoeksche Waard te vervullen rol van uit het landelijk 
convenant ‘Vroegsignalering’.

Uitgestelde huurverhoging 
In 2020 is de coronacrisis mede bepalend geweest voor 
het toegepaste beleid en onze werkwijze. Om onze 
huurders financieel tegemoet te komen, hebben we de 
jaarlijkse huurverhoging uitgesteld naar 1 oktober 2020. 

94,8%

4,0%1,2%

Staatssteunregeling

Zonder recht op 
staatssteun 

Vrije toewijzing

Bevorderen doorstroming 
De eerder genoemde Verhuisregeling (p. 16) heeft een 
tweeledig doel: naast het feit dat we invulling geven aan 
het langer zelfstandig thuis wonen bevorderen we met 
de Verhuisregeling ook de doorstroming voor starters en 
gezinnen, door het vrijkomen van eengezinswoningen. 

Huisvesting van urgenten
Het afgelopen jaar zijn 36 woningen via een urgentie 
toegewezen uit het reguliere woningaanbod. Dit is een 
substantiële daling ten opzichte van 2019 (59). Deze 
daling vloeit voort doordat er in 2020 geen complexen 
zijn gesloopt en daardoor is er geen gebruikgemaakt  
van de regeling ‘uitverhuisurgentie’ bij sloopwoningen.

2.5.4  Betaalbaarheid 

 Huurachterstand 
Per einde 2020 is de totale schuldomvang ten opzichte 
van de jaarhuur en vergoedingen berekend op 0,75  
(eind 2019 0,63). Via benchmarking vergelijken wij ons 
percentage met het huurachterstandspercentage van 
ruim 70 overige corporaties. Gemiddeld is bij de corpo-
raties met eenzelfde omvang als HW Wonen een huur-
achterstandspercentage berekend van 1,39%. Het aantal 
huurders met een huurachterstand is ten opzichte van 
eind 2019 gedaald, van 646 naar 492. Wij scoren relatief 
goed, maar blijven inzetten op constante verbetering. 
 

2020 2019
Maanden achterstand aantal achterstand aantal achterstand 

< 1 maand 290 45% 100.044 21% 457 71% 115.974 25%

1-2 maanden 73 11% 73.124 16% 75 12% 70.960 15%

2-3 maanden 52 8% 95.294 20% 39 6% 59.446 13%

3-4 maanden 20 3% 45.068 10% 28 4% 56.853 12%

> 4 maanden 57 9% 234.483 50% 47 7% 167.355 36%

Totaal 492 76% 548.013 116% 646 100% 470.588 100%

Overzicht huurachterstanden
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Vanwege het niet mogen uitvoeren van fysieke huis-
bezoeken zijn huurders via een kaart in de brievenbus 
attent gemaakt op de huurachterstand en verzocht om 
telefonisch contact op te nemen of een WhatsApp te 
sturen naar onze huurincassomedewerkers. In 2020 is 
veel maatwerk geleverd, niet alleen bij huurders van 
onze huurwoningen maar ook aan huurders van ons 
bedrijfsonroerend goed. Dit is goed zichtbaar in het 
percentage betalingsregelingen per einde 2020; met 
41% van onze huurders is per einde 2020 een regeling 
getroffen. Eind 2019 was dit met 29% van onze huurders.

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 2020 zijn uit dit onderzoek als oninbaar 
beschouwde vorderingen van in totaal € 26.000,- (2019: 
€ 34.000) 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 € 137.000,-

Ontruimingen
Pas als wij geen betalingsregeling kunnen afspreken of 
onze huurder de afspraken niet nakomt, geven wij het 
incassodossier uit handen aan onze deurwaarders. Voor-
afgaand 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 gerech-
telijke fase bijkomende kosten tot een minimum te 
beperken en een eventuele ontruiming te voorkomen.  
In 2020 zijn tussen minister Ollongren en Aedes afspraken 
gemaakt over ontruimen tijdens de coronacrisis.  

Ontruimingen vinden niet plaats, tenzij aan een aantal 
voorwaarden wordt voldaan. In 2020 zijn uiteindelijk  
8 ont ruimingen aangezegd. Ontruiming heeft daad-
werkelijk plaatsgevonden bij 3 woningen. In 2 gevallen 
waren de huurders inmiddels al vertrokken en in 1 geval 
hadden we te maken met een zittende huurder.

2.5.5 Flankerend beleid

Binnen het huurbeleid voor onze sociale voorraad 
passen we flankerend beleid toe voor mensen die 
een inkomens daling doormaken. In navolging van het 
Sociaal Huurakkoord kunnen bewoners via het flanke-
rend beleid in aanmerking komen voor huurverlaging 
of huur bevriezing. Dit is geregeld via het bezwaar op 
de huurverhoging. Voor de geliberaliseerde voorraad 
en vrije sector huur kenden we een dergelijke regeling 
niet. Vanaf eind 2019 zijn we een pilot gestart om ook 
voor deze huurders in het geliberaliseerde segment een 
regeling te treffen wanneer zij een inkomensdaling door-
maken en de hogere huur niet meer op kunnen brengen. 
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. 

2020 2019

Per gemeente Ontruimingen Annuleringen Totaal  
aanzeggingen

Ontruimingen Annuleringen Totaal  
aanzeggingen

Binnenmaas 1 2 3 4 5 9

Cromstrijen 0 0 0 0 0 0

Korendijk 1 1 2 0 1 1

Oud-Beijerland 2 4 6 1 2 3

Strijen 0 1 1 0 0 0

Totaal 4 8 12 5 8 13

Overzicht aanzeggingen en ontruimingen
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3.1  Inzet opbrengsten maatschappelijke  
 investeringen

Het doel van HW Wonen is om alle inkomsten ook weer 
in te zetten voor de benodigde kwantiteit en kwaliteit 
van onze woningvoorraad. Hieronder is te zien hoe  
wij onze inkomsten hebben ingezet in 2020. Onder 
operationele uitgaven zijn ook de kosten voor dagelijks 
onderhoud en planmatig onderhoud inbegrepen.  
Voor een nadere detaillering van de uitgaven verwijzen  
wij naar het uitgebreide jaarverslag.

Inkomsten en uitgaven 2011-2020 (gemiddeld in miljoenen euro’s per jaar)

12

68

Huur

Verkopen

Inkomsten 80 miljoen

30

11

37

Uitgaven 78 miljoen

Operationele uitgaven

Investeringen

Rente
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JAARVERSLAG HUURDERSPLATFORM  
HW WONEN

De stichting Platform Huurdersverenigingen Hoeksche 
Waard (HPF) bestaat uit vertegenwoordigers van de drie 
Huurdersverenigingen: HV Cromstrijen, HV Hoeksche 
Waard Oost en HBV Hoeksche Waard West. 

Begin 2020 hebben we eerst kennis gemaakt Dennis 
Lausberg als vervanger van bestuurder Ben Pluimer. 
Medio februari heeft bestuurder Paul de Bruijn aan-
gegeven ook te stoppen als bestuurder bij HW Wonen 
waarop er gesprekken hebben plaatsgevonden met 
HW Wonen, de RvC en het bureau dat ondersteunt 
om de opvolger van Paul de Bruijn te zoeken. In deze 
gesprekken heeft het HPF aangeven aan welk profiel  
de nieuwe bestuurder zou moeten voldoen. 

In februari en maart heeft het HPF in een aantal  
bijeenkomsten met HW Wonen onderhandeld over de 
huurverhoging en een overeenstemming bereikt.

In maart zijn we net als heel Nederland overvallen door 
de coronacrisis, waardoor er in de maanden april en mei 
weinig overleg heeft plaatsgevonden. Vanaf juni konden 
we weer voorzichtig bij elkaar komen op een door de 
veiligheidsregio goedgekeurde locatie. 

Het jaarverslag en de jaarrekening van 2019 zijn ook dit 
jaar weer aan de orde geweest, evenals het Bod voor 
2021, de begroting voor 2021 en de meerjarenbegroting 
2021 t/m 2025. De Prestatieafspraken hebben in 2020 
ook weer vorderingen gemaakt en in 2021 gaan we hier 
weer verder mee. 

Vanaf september, toen de tweede coronagolf zich 
aandiende, zijn we meer digitaal gaan overleggen via  
MS Teams. 

In het najaar is er een begin gemaakt met de herziening 
van de Samenwerkingsovereenkomst (SWOK). Dit najaar 
is samen met HW Wonen overlegd hoe we sommige 
woningen kunnen omlabelen, zodat de kansen om in 
aanmerking te komen voor een woning voor elke doel-
groep ongeveer gelijk worden. 

In november en december is een nieuwe indeling van  
de Project-/Werkgroepen gemaakt. In de Project-/ 
Werkgroepen zitten deelnemers van HW Wonen, het  
HPF en bestuursleden van de Huurdersverenigingen.

We kijken terug op een jaar waarin we, ondanks alle 
beperkingen die de coronacrisis ons heeft opgelegd, 
toch prettig hebben samengewerkt met HW Wonen, de 
Huurderscommissarissen en gemeente Hoeksche Waard. 
Wat 2021 ons gaat brengen is afwachten, maar wij zijn 
vol vertrouwen dat de samenwerking met HW Wonen en 
alle andere partijen goed gaat verlopen.

Martine Visser-Hollestein
Secretaris Stichting Platform Huurdersverenigingen 
Hoeksche Waard


