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1.1 Terugblik 2019

In	2019	hebben	wij	met	enthousiasme	verder	gewerkt	
aan onze doelstellingen om een vitale, toekomst
bestendige en duurzame Hoeksche waard te realiseren.  
Dit	jaar	was	de	eerste	jaarschijf	van	ons	nieuwe	onder
nemingsplan	‘Welkom	Thuis’.	Deze	algemene	naam	 
symboliseert	ons	specifieke	doel:	ervoor	zorgen	dat	
iedereen	zich	‘welkom	thuis’	voelt	in	onze	woningen	 
in	de	Hoeksche	Waard.	Dit	gevoel	bereiken	we	niet	 
alleen, maar samen met onze medewerkers en partners. 

Marktontwikkelingen
Onze	rol	is	in	korte	tijd	meer	betekenisvol	geworden,	 
als gevolg van de aantrekkende economie en demo
grafische	ontwikkelingen.	Er	dreigt	een	sociaaleconomi
sche tweedeling in de samenleving en er is sprake van 
vergrijzing	en	extramuralisatie.	Dit	vraagt	onder	andere	
om herziening van onderdelen van de in 2015 door
gevoerde	wijzigingen	in	de	Woningwet.	Hiertoe	worden	
verschillende	mogelijkheden	onderzocht,	zoals	verrui
ming	van	de	mogelijkheden	om	het	middensegment	
(huren	tussen	€	750	en	€	1.000)	te	kunnen	bedienen.	 
De ontwikkelingen vragen ook om een integrale aanpak. 
Daarom	is	de	samenwerking	met	zorg	en	welzijns
partners,	gemeente	Hoeksche	Waard,	het	Huurders
platform	en	andere	betrokkenen	cruciaal.	Hier	hebben	
wij	het	afgelopen	jaar	fors	op	ingezet.	

Gemeentelijke herindeling
Op	1	januari	2019	werd	de	herindeling	tot	één	gemeente	
Hoeksche	Waard	doorgevoerd.	Onze	organisatie	heeft	
zich	altijd	voorstander	getoond	van	de	gemeentelijke	
herindeling.	Voor	een	vitale	Hoeksche	Waard	moeten	
enkele	belangrijke	thema’s	aan	elkaar	gekoppeld	 
worden. Je kunt geen nieuwe gezinnen naar de Hoeksche 
Waard	krijgen	als	er	geen	woningen	zijn.	En	voor	een	
aan	trekkelijk	woonmilieu	zijn	ook	zaken	als	(openbaar)	
vervoer,	werkgelegenheid,	onderwijs	en	cultuur	
belangrijk.	Veel	van	deze	zaken	kunnen	nu	eenmaal	beter	
worden georganiseerd op het niveau van de Hoeksche 
Waard	dan	op	het	niveau	van	de	voormalige	individuele	 
gemeenten.	Daarbij	is	het	wel	van	groot	belang	dat	 
de	identiteit	van	de	individuele	dorpen	overeind	blijft.	 
Langs	deze	lijn	voeren	wij	bijvoorbeeld	gesprekken	met	
onze huurdersvertegenwoordiging, die vanuit deze  
dorpen is opgebouwd.

Direct na de herindeling was aan de kant van de nieuwe 
gemeente	enige	tijd	nodig	om	medewerkers	en	 
processen opnieuw goed op elkaar af te stemmen.  
Ook	wij	hebben	dit	uiteraard	gemerkt.	Desalniettemin	
kunnen	wij,	inmiddels	een	jaar	verder,	constateren	dat	
de beleidsafstemming met de gemeente door de  
eenwording	een	sterke	kwaliteitsimpuls	heeft	gekregen.	

Actualisatie woningmarktonderzoek Hoeksche Waard
Periodiek onderzoeken we in samenwerking met de 
gemeente	en	het	Huurdersplatform	Hoeksche	Waard	de	
woningmarkt	in	ons	gebied.	Dit	helpt	ons	bij	het	bepalen	
van	de	kwantitatieve	en	kwalitatieve	woningbehoefte,	
zowel in de koop als huursector.

In	2016	vond	het	laatste	onderzoek	plaats.	Sinds	die	tijd	
nemen we een verhoging van de instroom van bewoners 
in	de	Hoeksche	Waard	waar.	Mede	hierom	is	in	2019	
een	actualisatie	uitgevoerd.	De	uitkomsten	hiervan	zijn	
gepresenteerd	aan	een	brede	maatschappelijke	 
vertegenwoordiging	tijdens	de	Woontop	in	november.

Uit	het	onderzoek	blijkt	onder	meer	dat	we	op	goede	
koers	zitten	voor	wat	betreft	de	benodigde	hoeveelheid	
sociale	huurwoningen	richting	2030.	Dit	betekent	dat	er	
geen	forse	bijsturing	nodig	is	in	onze	meerjarenplannen.	
Wel	is	er	een	toenemende	vraag	naar	nieuwe	woonvormen	
om het langer thuis wonen te kunnen faciliteren.

Voor het op niveau houden van onze voorraad sociale 
huurwoningen	hebben	wij	een	omvangrijk	investerings
programma	in	uitvoering.	Ook	bij	een	steeds	krappere	
arbeidsmarkt en oplopende bouwkosten lukt het ons 
op dit moment nog om verantwoord door te kunnen 
blijven	investeren.	Veel	van	de	locaties	die	voor	nieuw
bouw	nodig	zijn,	zijn	op	dit	moment	echter	in	het	bezit	
van	particuliere	(ontwikkelende)	partijen.	Samen	met	
gemeente	Hoeksche	Waard	stemmen	wij	af	hoe	en	op	
welke	locaties	we	het	beste	invulling	aan	deze	ambitie	
kunnen geven. 
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Alle hens aan dek: aantrekkende investeringen
Wij	stellen	ons	ten	doel	om	de	gelden	die	vrijkomen	uit	
de	exploitatie	van	onze	woningen	volledig	in	te	zetten	
voor	het	realiseren	van	onze	volkshuisvestelijke	opgave	
in	de	vorm	van	investeringen	in	nieuwbouw	en	renovatie.	
Het	ene	jaar	investeren	we	iets	meer	dan	de	beschikbare	
kasstroom,	het	andere	jaar	iets	minder.	Het	stelt	ons	 
tevreden	dat	wij	voor	het	eerst	sinds	enkele	jaren	in	
2019 weer meer hebben kunnen investeren dan de 
beschikbare kasstroom. Dit is het gevolg van een groot 
aantal	projecten	waarvan	de	uitvoering	na	enige	jaren	
voorbereidingstijd	gedurende	2019	is	gestart.	Het	gaat	
hierbij	om	bijna	130	nieuwbouwwoningen	en	meer	dan	
250 woningen die worden gerenoveerd. Ook hebben  
wij	in	2019	bijna	400	van	onze	sociale	huurwoningen	
voorzien van zonnepanelen, zonder daarvoor een  
directe huurverhoging in rekening te brengen.

RvC
In	het	verslagjaar	is	afscheid	genomen	van	onze	commis
saris	dhr.	Teo	van	Craaikamp.	Wij	zijn	hem	zeer	dankbaar	
voor	zijn	jarenlange	deskundige	inzet	bij	het	werk	van	
onze	organisatie.

1.2 Vooruitblik 2020 en verder

Klanttevredenheid
Een	belangrijk	onderdeel	in	ons	ondernemingsplan	is	
verhoging	van	de	klanttevredenheid.	Hiertoe	zijn	gerichte	
acties	ingezet.	Wij	zijn	blij	dat	het	begin	van	2020	een	
zeer	goede	ontwikkeling	toont	in	de	klanttevredenheid.	
Dit	geldt	voor	zowel	reparaties,	woning	zoeken,	woning	
betrekken	als	woning	verlaten.	Wij	werken	er	samen	 
met	onze	partners	hard	aan	om	deze	lijn	vast	te	houden.

Wachttijden sociale huur
Wij	wijzen	onze	sociale	huurwoningen	toe	op	basis	van	
het	aantal	goede	reacties.	De	woningzoekende	die	het	
vaakst	heeft	gereageerd	op	woningen	waarvoor	hij	in	
aanmerking	komt,	krijgt	als	eerste	de	woning	toege
wezen	waarop	hij	gereageerd	heeft.	Op	dit	moment	 
ligt	het	gemiddelde	aantal	benodigde	goede	reacties	
tussen	de	60	en	70.	Het	grootste	deel	van	onze	 
woningzoekenden bouwt dit op in een periode  
van	een	half	jaar	tot	twee	jaar.	

De	gemiddelde	wachttijd	ligt,	zeker	ten	opzichte	van	
omliggende	regio’s,	op	een	acceptabel	niveau.	Wel	zien	
wij	dat	er	behoorlijke	verschillen	zijn	tussen	verschillen
de groepen woningzoekenden. Voor sommige groepen 
hebben	wij	bijvoorbeeld	specifieke	delen	van	ons	bezit	
gereserveerd	(‘gelabeld’).	Om	deze	reden	zullen	wij	in	

2020, waar nodig, aanpassingen doorvoeren in deze  
labels	om	alle	groepen	woningzoekenden	een	zo	gelijk	
mogelijke	kans	te	bieden	bij	het	zoeken.

Flexwonen
Er	is	steeds	meer	behoefte	aan	flexibele	woonoplossingen	
in de sociale huursector. Er stromen nieuwe doelgroepen 
in	vanuit	de	maatschappelijke	opvang	en	er	zijn	steeds	
meer	woningzoekenden	met	een	acute	en	tijdelijke	
huisvestingsbehoefte.	Onder	de	noemer	Flexwonen	
werken	wij	samen	met	gemeente	Hoeksche	Waard	aan	
nieuwe	huisvestingsconcepten	die	hierop	aansluiten.	Om	
alle	doelgroepen	op	de	juiste	plaats	te	laten	landen	is	
bijvoorbeeld	een	goed	intakeproces	nodig.	Maar	ook	on
dersteuning	en	begeleiding	naar	een	definitieve	plek	in	
de	reguliere	sector	is	van	belang	zodat	de	flexwoningen	
daadwerkelijk	blijven	voorzien	in	een	flexibele	behoefte.

Organisatieontwikkeling
Enkele	jaren	geleden	hebben	wij	ons	organisatiemodel	
aangepast.	Wij	werken	met	een	tweehoofdig	besturings
model,	zonder	managementteam	en	zonder	hiërarchisch	
leidinggevenden	in	de	werkorganisatie.	Dit	geeft	onze	
teams	meer	ruimte	voor	zelfsturing	en	zelforganisatie.	
Ook	is	een	ontschotting	in	de	besluitvorming	zichtbaar.	

Medewerkers	voelen	zich	verantwoordelijk	voor	hun	
eigen	werk,	wat	leidt	tot	meer	eigen	initiatief	en	betrok
kenheid	en	kortere	lijnen.	En	niet	onbelangrijk:	meer	
werkplezier.	Dit	blijkt	uit	een	onderzoek	(2019)	naar	de	
medewerkersbeleving	in	onze	organisatie.	Er	is	een	hoge	
waardering voor de manier waarop medewerkers hun 
werk	ervaren.	Dit	is	voor	ons	een	bevestiging	dat	we	in	
de	goede	richting	zitten	en	geeft	ons	een	steun	in	de	rug	
voor	de	verdere	uitwerking	van	het	organisatiemodel.	

Aandachtspunten	voor	de	organisatie	zijn	onder	andere	
de	te	verwachten	uitstroom	van	(bijna)	pensioengerech
tigden	en	de	opgave	om	als	aantrekkelijke	werkgever	
nieuw	en	bestaand	talent	aan	de	organisatie	te	binden.

Tot slot
Dit	jaarverslag	is	naast	de	terugblik	op	het	voorbije	jaar	
ook	de	afsluiting	van	de	periode	met	Ben	Pluimer	en	 
Paul	de	Bruijn	als	bestuurders	van	HW	Wonen.	Met	
ingang van 2020 is er een wisseling in het bestuur, waar
mee	met	nieuw	elan	en	energie	samen	met	collega’s	 
en	partners	gewerkt	wordt	aan	onze	ambities.	Het	 
estafettestokje	is	nu	doorgegeven,	maar	de	race	gaat	
door.	Daarbij	is	volle	inzet	van	iedereen	onverminderd	
keihard nodig.

“Een thuis bestaat  
 uit herinneringen”
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2.1.1 Samenstelling portefeuille

Het woningbezit van HW Wonen 
Eind	2019	bestaat	de	voorraad	van	HW	Wonen	uit	10.223	
verhuureenheden	(10.300	in	2018),	waarvan	9.785	 
woongelegenheden	(9.848	in	2018).	Het	aantal	 
woongelegenheden is afgenomen met 63. 

Verdeling over de kernen van de Hoeksche Waard
Ruim een kwart van ons woningbezit in de Hoeksche 
Waard	bevindt	zich	in	de	grootste	kern	OudBeijerland.	
In de vier andere grote kernen staat ruim 45 procent.  
Het resterende kwart staat in de kleinere kernen, de 
buurtschappen	Mookhoek	en	Strijensas	en	buiten	de	
Hoeksche	Waard	(1	procent).

In ons ondernemingsplan 2019-2022  beschreven 
wij onze ambitie aan de hand van de 5 pijlers: 
• Comfortabel en gezond wonen
• In een prettige woonomgeving
• Met verdergaande dienstverlening
• Met oog voor milieu 
• Passend bij de portemonnee 

Hiernaast wordt beschreven hoe wij invulling 
gaven aan deze ambitie en de realisatie van 
onze doelen in 2019.

Verdeling naar bouwjaren 
Ruim 45% van het woningbezit is gebouwd in de periode 
na	1980.	Dit	is	ongeveer	gelijk	aan	2018.

Verdeling naar type 
Meer	dan	de	helft	van	ons	bezit	bestaat	uit	eengezins
woningen. In deze categorie vallen ook de grondge
bonden seniorenwoningen. Circa 35% van het bezit  
van	HW	Wonen	bestaat	uit	meergezinswoningen	 
(appartementen	met	en	zonder	lift).

Maatschappelijk en bedrijfsonroerend goed
In 2018 is nagenoeg geen sprake van leegstand binnen  
de	maatschappelijk	en	bedrijfsonroerendgoed	portefeuille.	
In	2018	is	één	pand	verkocht,	dit	is	de	Smidsweg	4244	
’sGravendeel.

2.1.2 Portefeuillemanagement

Prestatieafspraken 
Met	de	gemeente	en	het	Huurdersplatform	hebben	wij	
in	2019	weer	prestatieafspraken	opgesteld.	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	langer	zelfstandig	thuis	wonen	en	aan	de	 
huisvesting	van	kwetsbare	huurders.	Initiatieven	voor	 
dit	doel	zijn	onder	meer:
• Samen met de gemeente via de campagne ‘Lang Leve 
Thuis’	bewoners	stimuleren	om	hun	woning	aan	te	 
passen,	zodat	zij	er	langer	kunnen	blijven	wonen.	 
Ouderen	kunnen	bijvoorbeeld	een	woonscan	aanvragen	
voor	advies	over	de	mogelijkheden	om	zo	lang	mogelijk	
thuis	te	blijven	wonen.	Indien	dit	lastig	wordt	ontvangen	
zij	vanuit	de	WMO	een	verhuiskostenregeling.	

2.1  
Comfortabel en  
gezond wonen
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• Wij	werken	met	de	gemeente	verder	aan	de	totstand
koming	van	de	verhuisregeling.	Hierbij	wordt	het	 
verschil in huur voor ouderen die vanuit een eengezins
woning verhuizen naar een 55+ gelabelde woning 
overbrugd.

• In	samenwerking	met	de	Veiligheidsregio	nemen	wij	
maatregelen om de brandveiligheid van ons bezit te 
verhogen, zodat ouderen langer veilig thuis kunnen 
wonen.	Via	de	methode	van	de	Innovatie	Challenge	
wordt	in	Zuidwijk	(OudBeijerland)	de	pilot	‘Leren,	
doen’	opgestart.	Hierin	worden	wonen,	welzijn	en	 
zorg gekoppeld en de fysieke en sociale  
maatregelen	genomen	die	bijdragen	aan	een	leven	
lang	fijn	wonen.

• In	het	kader	van	de	verwachte	wijzigingen	in	de	 
Woningwet	onderzoeken	wij	hoe	geïnvesteerd	kan	
worden in huurwoningen voor de middeninkomens.

• Er loopt een pilot voor mensen met een inkomens
daling. Doel is om deze groep te huisvesten in een 
woning,	passend	bij	het	lagere	inkomen.

• Wij	zijn	in	2019	gestart	met	klimaatadaptief	bouwen	
(Project	Immanuelhof	te	’sGravendeel).	Wij	hebben	
afgesproken om dit in de toekomst vaker te doen.

• Het tempo van plaatsing van zonnepanelen is in  
2019	verhoogd	naar	bijna	400	daken.

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

2.1.3 Investeringen in vastgoed

Opgeleverde nieuwbouw- en verduurzamingsprojecten
Boekjaar	2019	staat	vooral	in	het	teken	van	de	start	van	
verschillende	nieuwbouw	en	verduurzamingsprojecten.	
Deze	projecten	waren	in	de	tweede	helft	van	2019	in	 
de uitvoeringsfase die doorloopt tot in 2020. Naar  
verwachting	worden	de	meeste	projecten	hiervan	 
dus pas in 2020 opgeleverd.

In	2019	zijn	4	nieuwbouwwoningen	opgeleverd	aan	het	
Mastland	in	Westmaas.	Dit	betreffen	grondgebonden	
seniorenwoningen.

Naast	de	realisatie	van	nieuwbouwprojecten	zijn	wij	ook	
bezig	om	bestaande	woningen	duurzamer	te	maken.	Zo’n	
ingreep is levensduurverlengend, maar bovenal levert 
het	een	energieefficiënte	woning	op.	Dit	resulteert	in	
een veel beter energielabel, wat kostenbesparend is  
en het woongenot voor de huurder vergroot.

De	volgende	verduurzamingsprojecten	zijn	in	2019	 
opgeleverd:
• Project	Welhof	te	’sGravendeel.	Dit	betreft	een	 

verbouwing van 30 voormalige tweekamer aanleun
woningen	met	een	corridorontsluiting	voor	zorginstelling	
Humanitas	DMH.	Zij	ondersteunt	cliënten	met	een	
(licht)	verstandelijke	beperking	en/of	psychiatrische	
problemen.

• Groot	onderhoudsproject	Bremstraat	en	J.	Koster
straat	in	Klaaswaal	is	in	2019	opgeleverd.	Het	betreft	
een	project	van	16	woningen	(gestapelde	bouw	van	
twee	verdiepingen).	Dit	project	is	volledig	voorbereid	
en uitgevoerd in 2019.  

• In	de	wijk	Croonenburgh	in	OudBeijerland	hebben	 
levensduurverlengende werkzaamheden plaatsge
vonden aan 116 eengezinswoningen. Voor ons is dit  
de	eerste	fase	van	woningen	die	een	renovatieingreep	
ondergaan. Het energielabel na de werkzaamheden 
ligt	op	gemiddeld	A/B.	Voor	dit	project	hebben,	naast	
de bouwkundige werkzaamheden, ook werkzaamheden 
ter verduurzaming van de woningen plaatsgevonden.

2.1.4 Projecten in uitvoering

Per	jaareinde	2019	waren	de	volgende	nieuwbouw
projecten	in	de	uitvoerende	fase:
• Project	Immanuëlhof	betreft	de	bouw	van	24	nulop

demeter eengezinswoningen voor de verhuur en de 
verkoop	van	een	kavel	aan	een	CPO	(Collectief	 
Particulier	Opdrachtgeverschap).	Het	bijzondere	aan	
dit	project	betreft	de	uitwerking	van	een	klimaat
adaptieve	woonomgeving	samen	met	de	gemeente.

• In Heinenoord worden 10 grondgebonden senioren
woningen gesloopt. Hiervoor worden 10 nieuwe 
nulopdemeter grondgebonden seniorenwoningen 
teruggebouwd.

• Aan	de	Jan	Tooropstraat	in	OudBeijerland	worden	24	
nulopdemeter grondgebonden seniorenwoningen 
gebouwd.

• Project	Rustenburg	in	Puttershoek	hebben	wij	in	zijn	
geheel aanbesteed. Een ontwikkelaar is verantwoorde
lijk	voor	de	aanleg	van	het	openbaar	gebied,	realisatie	
van 28 koopwoningen, verkoop van 2 grondkavels en 
de bouw van 26 nulopdemeter eengezinswoningen.  
Deze	laatstgenoemden	gaan	wij	in	DAEB	sfeer	verhuren.

• Op	de	locatie	Nieuw	Weverseinde	in	Puttershoek	 
worden 23 grondgebonden woningen gesloopt en  
20 nieuwe nulopdemeter grondgebonden senioren
woningen gerealiseerd.

• In	Strijen	is	de	uitvoering	van	de	laatste	fase	van	project	
Dam	begonnen.	In	dit	project	realiseren	wij	4	nulop
demeter grondgebonden seniorenwoningen en 11 

nulopdemeter eengezinswoningen. Een ontwikke
laar gaat in hetzelfde plan 2 grondkavels verkopen en 
13 koopwoningen realiseren.

• Aan het Mastland en de Van Gaesbeekstraat in  
Westmaas	worden	9	grondgebonden	seniorenwoningen	
gesloopt. Hiervoor in de plaats komen 9 nieuwe  
nulopdemeter grondgebonden seniorenwoningen.

Ook	zijn	meerdere	duurzaamheidsprojecten/levensduur
verlengende	projecten	in	de	uitvoerende	fase:
• In	Maasdam	ondergaan	aan	de	Burgemeester	Groene

veld de Katerstraat en Noordstraat 23 eengezins
woningen een levensduurverlengende ingreep.  
Met het onderhoud wordt meteen een stap in  
energielabel	voorzien	van	label	E	naar	B.

• Aan de Molenvlietlaan en de Nieuwegeer in  
Mijnsheerenland	worden	12	DAEB	en	33	nietDAEB	
eengezinswoningen voorzien van een levensduur
verlengende ingreep. De meeste woningen verbeteren 
van een energielabel D naar A.

• In	NieuwBeijerland	worden	aan	het	Achterdoel	 
en	de	Nieuwegeer	(en	omliggende	woningen)	29	 
seniorenwoningen en 52 eengezinswoningen  
gerenoveerd.	Hierbij	wordt	na	de	ingreep	bij	alle	 
woningen	minimaal	energielabel	B	gehaald.

• Verduurzaming van 102 woningen aan de Arie van 
Drielstraat	e.o.	in	Puttershoek.	Onze	doelstelling	is	 
om	na	de	duurzaamheidsingreep	een	energielabel	B	 
te	realiseren	voor	de	door	te	exploiteren	woningen	 
en energielabel C voor de voor verkoop gelabelde 
woningen.

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

• In	de	kern	Strijen	worden	104	appartementen	voor	
senioren aan de Apollostraat, de Saturnusstraat en de 
Sportlaan groots aangepakt. Naast de appartementen 
zijn	ook	de	bijbehorende	galerijen	en	balkons	planmatig	
sterk	verbeterd.	Het	energetische	label	van	de	wonin
gen voor de ingreep was energielabel E. Na de ingreep 
hebben de woningen minimaal energielabel A.

In	het	verleden	hebben	meerdere	projecten	een	 
omvangrijke	vertraging	opgelopen	door	de	aanwezig
heid	van	beschermde	flora	en	fauna.	Hierbij	moet	vooral	
gedacht worden aan de aanwezigheid van vogelsoorten 
en	vleermuizen	die	zich	nestelen	(en	broeden)	onder	of	
nabij	het	dak	van	de	woningen.	Wij	vragen	voor	de	werk
zaamheden	in	dit	soort	situaties	ontheffingen	aan	bij	de	
Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid. Door de onvoor
spelbaarheid	van	de	reacties	op	deze	ontheffingsaan
vragen,	zowel	qua	doorlooptijd	als	qua	uitkomst,	moeten	
projecten	regelmatig	worden	stilgelegd.	

De	totale	investeringskasstroom	ligt	met	25,1	miljoen	
euro boven het niveau van 2018. Voor het eerst sinds  
jaren	is	de	beschikbare	operationele	kasstroom	(meer	
dan)	volledig	aangewend	voor	investeringen.	Dit	is	con
form	onze	lange	termijn	financiële	strategie.	Omdat	de	
praktijk	uitwijst	dat	projecten	niet	altijd	volgens	planning	
lopen	begroten	wij	bewust	meer	investeringskas	stromen	
dan	de	operationele	kasstroom.	Ten	opzichte	van	de	
begroting	is	dus,	net	als	in	voorgaande	jaren,	minder	
geïnvesteerd.	Voor	het	realiseren	van	onze	 
wensportefeuille is dit vooralsnog geen probleem. 

Gerealiseerde uitgaven voor projectontwikkeling (x €1.000):

Realisatie 
2019

Begroting 
2019

Realisatie 
2018

Realisatie 
2017

Realisatie 
2016

Nieuwbouw huurwoningen 8.006 34.709	 10.610 16.357	 25.717	

Nieuwbouw verkoop woningen 107	 736	 4.016 4.297	 3.006 

Woningverbetering	huurwoningen 19.366 17.243	 14.346 13.369 6.828 

27.479 52.688 28.972 34.023 35.551 

Gedeclareerde	verkoop	termijnen 2.360 5.181 6.401 315 5.175	

Totaal 25.118 47.507 22.571 33.708 30.376 
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2.1.5 Grondposities

In	onderstaand	overzicht	zijn	de	grondposities	van	 
HW	Wonen	per	31	december	2019	opgenomen	 
(bedragen	x	€	1.000).

Deze	locaties	bieden	ruimte	voor	toekomstige	ontwikkeling.	
Bij	een	aantal	posities	zijn	de	voorbereidingen	al	in	een	
vergevorderd	stadium,	maar	is	er	nog	geen	definitief	
ontwerp.	Zo	zijn	de	locaties	Prinsenhof	II	(Oranjehof)	in	
Puttershoek	en	Sportlaan	in	Strijen	waarschijnlijk	gereed	
om later in 2020 in ontwikkeling te gaan. De waardering 
is	gebaseerd	op	aanschafwaarde	dan	wel	lagere	taxatie
waarde.	Hiertoe	zijn	voor	de	betreffende	locaties	taxa
ties	uitgevoerd.

Ten	opzichte	van	vorig	jaar	zijn	er	2	eigen	grondposities	
en	2	posities	vanuit	de	samenwerking	van	de	lijst	af.	De	
eigen	locaties	Ïmmanuelhof	in	’sGravendeel	en	Rusten
burgstraat	in	Puttershoek	zijn	per	heden	in	exploitatie.	
De	gronden	van	samenwerkingslocatie	Dam	(fase	2)	in	
Strijen	zijn	gekocht	en	het	werk	is	in	uitvoering.	Wijk	van	
je	Leven	in	Puttershoek	was	een	grondexploitatie	samen	
met de gemeente. Deze is eind 2019 afgewikkeld. 

2.1.6 Onderhoudskosten

* PO interieur is in de begroting verwerkt als onderhoud, maar in
de jaarrekening (sinds 2014) als investeringskasstroom.

Onze gemiddelde onderhoudskosten per woning liggen 
in	lijn	met	het	landelijk	gemiddelde,	zoals	blijkt	uit	de	
Aedes benchmark.

• Het	mutatieonderhoud	is	ruim	0,3	miljoen	hoger	dan	 
in	2018.	Naast	algemene	prijsstijgingen	is	dit	ook	het	
gevolg	van	een	beleidswijziging.	De	wijziging	schrijft	
voor	dat	bij	mutatie	van	bepaalde	seniorenwoningen	 
ook aanpassingen aan de indeling van de woning 
moeten worden doorgevoerd om de geschiktheid te 
vergroten.	Dit	zijn	kostbare	aanpassingen,	waarmee	
een bedrag van € 15.000 euro per woning is gemoeid. 

• Periodiek terugkerende werkzaamheden worden 
in	contractvorm	beheerd.	Alle	werkzaamheden	zijn	
uitgevoerd	conform	begroting.	Omdat	er	in	2018	een	
omvangrijke	onderbesteding	op	de	kosten	Legionella	
bestrijding	was,	waren	de	kosten	toen	iets	lager	dan	 
in 2019.

• Het	planmatig	onderhoud	is	3,3	miljoen	hoger	geëindigd	
dan	begroot	en	3,5	miljoen	hoger	dan	in	2018.	Dit	is	
voor	bijna	de	helft,	namelijk	ruim	1,5	miljoen	euro,	te	
verklaren	door	doorgeschoven	planmatig	onderhoud	
vanuit 2018 naar 2019. Gedurende 2019 bleek dit  
onvoldoende	te	zijn	en	is	er	een	aanvullend	budget	 
gevraagd om alle werkzaamheden uit te kunnen 
voeren.	Verder	is	gedurende	het	jaar	voor	1,3	miljoen	
euro aan aanvullende werkzaamheden uitgevoerd. Dit 
betreft	voor	een	deel	meerwerk,	maar	ook	zijn	er	 
beleidsmatig	werkzaamheden	naar	voren	gehaald	
vanuit	toekomstige	jaren.	Hierbij	valt	te	denken	aan	
schilderwerk,	verwijderen	van	asbest,	metsel	en	voeg
werk, brandpaden, bouwkundige werkzaamheden  
en	het	vervangen	van	collectieve	CV	ketels.

2.1.7  Optimalisatie proces Dagelijks  
Onderhoud (DO)

Met	ingang	van	1	januari	2019	zijn	we	met	twee	partijen,	
Constructif	(werkgebied	West)	en	Zwaluwe	Bouw	 
(werkgebied	Oost)	een	nieuwe	raamovereenkomst	 
Dagelijks	Onderhoud	aangegaan.	In	dit	nieuwe	contract	
zijn	de	ervaringen	die	in	de	afgelopen	jaren	zijn	opgedaan	
binnen	Dagelijks	Onderhoud	verwerkt.	Er	is	veel	input	
geleverd	door	de	wijkteams,	het	Klantservicecenter,	
Vastgoed	en	vakgroepen	‘Verhuurmakelaars’	en	 
‘Opzichters’	om	de	nieuwe	overeenkomst	beter	aan	te	
laten	sluiten	bij	de	huidige	processen	en	werkwijze.	In	 
de nieuwe overeenkomst en onze werkprocessen staat 
de klant centraal. 
Het	nieuwe	contract	is	een	prestatiecontract	op	basis	
van	KPI’s.	In	2019	is	er	gestart	met	het	ontwikkelen	van	
rapportages.	Met	de	rapportages	kunnen	we	de	prestaties	
van de regieaannemers beter monitoren en op basis 
daarvan verder verbeteren. De rapportages worden 
gezamenlijk	met	de	betreffende	regieaannemer	geïm
plementeerd. In 2020 wordt er verder gewerkt aan het 
realiseren van deze rapportages.

Met	ingang	van	1	augustus	2019	zijn	opnieuw	de	 
eenheidsprijzen	vastgesteld.

Er is een invulling gegeven aan het overlegstructuur.  
Op	wijkteamniveau	vinden	operationeel	overleggen	
plaats.	Daarnaast	vindt	maandelijks	een	tactisch	overleg	
en	1x	per	kwartaal	een	strategisch	overleg	plaats	met	 
de regieaannemers.

2.1.8 Optimalisatie mutatieproces

In	2019	is	een	werkgroep	geformeerd	voor	het	optima
liseren	van	het	mutatieproces.	Samen	met	de	regieaan
nemers hebben we het droomproces beschreven, 
met daarin diverse processtappen uitgewerkt die het 
mutatie	proces	efficiënter	maken.	Eén	van	de	resultaten	 
is	de	ontwikkeling	van	de	brochure	‘Hoe	laat	ik	mijn	 
woning	achter’.	Ook	is	besloten	om	per	1	januari	de	 
coördinatie	en	uitvoer	van	de	veiligheidskeuring	onder	 
te	brengen	bij	de	regieaannemers.	

2.1.9 Conditiemetingen

In	2019	hebben	de	opzichters	van	de	wijkteams	conditie
metingen	uitgevoerd.	In	2019	is	meer	dan	1/3e	van	het	
bezit	geïnspecteerd.
In	2020	zullen	de	uitgevoerde	conditiemetingen	worden	
verwerkt	in	de	meerjaren	onderhoudsbegroting.	Ook	
voor	2020	is	onze	doelstelling	om	1/3e	deel	van	het	bezit	
te inspecteren. 

2.1.10 Maatschappelijk vastgoed 

Wij	hadden	tot	eind	2019	samen	met	de	Maasdelta	
Groep	een	50/50	eigendomsverhouding	in	de	Ida	Hoeve	 
op	Tiengemeten.	Dit	betreft	een	zorgboerderij	waar	
maximaal	27	cliënten	wonen	met	een	langdurig	psychia
trische stoornis en mensen met nietaangeboren hersen
letsel.	Zij	wonen	en	werken	daar	om	stappen	te	zetten	
richting	een	meer	zelfstandig	leven.	Eind	2019	hebben	
wij	het	belang	van	Maasdelta	overgenomen	en	zijn	wij	nu	
100% eigenaar van de Ida Hoeve.

2.1.11 Verkochte woningen

In	2019	zijn	54	woningen	van	onze	bestaande	voorraad	 
in	de	Hoeksche	Waard	verkocht	(2018:	61	woningen).	 
Er is 1 woning verkocht die in het verleden was aange
kocht	met	Verzilverd	Wonen.	In	de	begroting	was	rekening	
gehouden	met	73	te	verkopen	woningen.	In	2019	zijn	2	
huurders	overgegaan	tot	aankoop	(2018:	6	huurders).	
Alle	woningen	zijn	zonder	korting	verkocht.

Grondposities Gemeente Hectare Aankoop 
jaar

Aanschafwaarde      
x € 1.000,--

Voorziening 
2019     

x € 1.000,--

Waardering 
2019     

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

Prinsenhof II Puttershoek 0,26 2009  561      561 

Sportlaan Strijen 3,20 2007 	2.473	 	617	  1.856 

Molenlaan Maasdam 0,08 1999  109      109 

S.	Groenewegstraat/
A. van Vughtstraat

Strijen 0,13 2008  26  26     

3,92  3.568  644  2.925 

Grondposities:
Samenwerking met 
derden

Gemeente Hectare Aankoop 
jaar

Aanschafwaarde      
x € 1.000,--

Voorziening 
2019     

x € 1.000,--

Waardering 
2019     

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

In	lijn	met	de	tussentijdse	interne	rapportages	over	2019	
zijn	de	totale	onderhoudskosten	over	2019	hoger	dan	
begroot.	De	onderhoudskosten	liggen	circa	4,2	miljoen	
euro	boven	de	begroting.	Hieronder	worden	de	verschillen	
toegelicht:
• Het	herstelonderhoud	ligt	circa	0,15	miljoen	boven	 
de	realisatie	van	2018.	Dit	laat	zich	verklaren	door	 
algemene	prijsstijgingen.	Ten	opzichte	van	de	begroting	
is	het	verschil	wat	groter.	Er	is	iets	te	optimistisch	
begroot. 

Soort onderhoud 
(x € 1.000)

Realisatie 
2019

Begroting 
2019

Realisatie 
2018

Herstelonderhoud 3.019 2.400 2.866

Mutatieonderhoud 1.607 1.000 1.272

Sub-totaal dagelijks 
onderhoud

4.626 3.400 4.138

Contractonderhoud 1.632 1.774 1.437

Planmatig	onderhoud 13.328 10.052 9.840

Totaal onderhoud 19.586 15.226 15.416

Af:	activering	PO	
interieur

3.172 2.420 3.549

Af:	loonkosten	
eigen dienst

114 200 60

Totaal 16.300 12.606 11.806
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Gemiddeld	zijn	de	verkochte	woningen	getaxeerd	op	177	
duizend	euro	en	verkocht	voor	179	duizend	euro	 
(2018:	170	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	141	duizend	euro	(2018:	
127	duizend	euro).	De	marktwaarde	is	gebaseerd	op	een	
woning in verhuurde staat.

Koopgarant
Eind	2019	hebben	wij	in	totaal	235	woningen	(2018:	252)	
die	met	de	Koopgarantregeling	verkocht	zijn,	in	porte
feuille.	Van	de	17	in	2019	aangekochte	woningen,	zijn	er	
15 doorverkocht. 1 woning die in 2018 was aangekocht  
is in 2019 verkocht en 1 woning moet nog worden  
verkocht. Ook is er 1 woning teruggegaan naar de verhuur. 
In 2018 is 1 eigenaar van een Koopgarantwoning overge
gaan	tot	tussentijdse	afkoop	Koopgarant.

Onderstaande	tabel	geeft	een	overzicht	weer	van	de	 
verkochte	woningen	en	de	per	saldo	verstrekte	korting.	
Wij	verkopen	geen	woningen	meer	onder	de	Koopgarant
regeling. Het aantal met Koopgarant verkochte woningen 
neemt	de	komende	jaren	dan	ook	verder	af.	

Slimmer Kopen
In	’sGravendeel	zijn	in	het	verleden	10	woningen	
verkocht	onder	‘Slimmer	Kopen’	voorwaarden.	Anders	
dan	bij	de	Koopgarantvariant	geldt	hier	voor	ons	geen	
terugkoopplicht,	maar	een	terugkooprecht.	De	korting	
die op deze woningen is verstrekt bedraagt 446 duizend 
euro.	In	2019	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.

2.1.12 Huisvesten van statushouders 

De	gehele	taakstelling	voor	de	huisvesting	van	status
houders	in	de	Hoeksche	Waard	voor	2019	betrof	74.	

Het	afgelopen	jaar	zijn	er	in	totaal	69	statushouders	
gehuisvest,	waarvoor	26	woningen	aan	de	markt	zijn	
onttrokken.	Daarnaast	zijn	er	26	statushouders	 
voortgekomen uit gezinsherenigingen, waarvoor geen 
woningonttrekking	heeft	plaatsgevonden.	

2.1.13 Flexwonen

Flexwoningen	zijn	woningen	die	voor	een	periode	van	
twee	weken	tot	maximaal	twee	jaar	kunnen	worden	
verhuurd	aan	alle	inwoners	uit	de	Hoeksche	Waard	die	
tijdelijk	een	woning	nodig	hebben.	
De	visie	op	flexwonen	is	met	alle	betrokken	partijen	in	
de	zomer	vastgesteld	en	de	gemeente	heeft	een	project
leider	aangesteld	om	het	flexwonen	samen	met	alle	 
partijen	verder	uit	te	werken.	Vooruitlopend	hierop	
wordt alvast ervaring opgedaan met een klein aantal  
woningen.	We	zoeken	naar	bestaande	woningen	 
verspreid	over	de	Hoeksche	Waard	die	geschikt	zijn	voor	
tijdelijke	bewoning.	Met	de	huidige	aanpak	wordt	dus	
een klein aantal mensen geholpen, maar dit is een eerste 
belangrijke	stap	in	een	langer	traject.	

2.1.14 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	Ehealth	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  
alarm	ering)	door	Zorgwaard,	Alerimus	en	Heemzicht.

• Intramuraal	door	Zorgwaard	locatie	Immanuël	in	
’sGravendeel	en	Heemzicht	in	Piershil

• Algemene	complextoegang	door	HW	Wonen.

Fasering 
Vier	wijkteams	van	Thuiszorg	gaan	digitaal	werken	en	
slimme	technologische	hulpmiddelen	inzetten.	In	de	 
periode december 2019 tot en met april 2020 worden 
circa	180	woningen	(huur	en	particulier)	voorzien	van	
slimme	sloten.	Als	pilot	maken	wij	de	algemene	toegang	
in	de	betreffende	woonblokken	digitaal.

2.1.15 Kwetsbare groepen

De	groep	kwetsbare	huurders	wordt	de	komende	jaren	
steeds	groter	door	doorstroom	maatschappelijke	 
opvang,	extramuralisering	en	het	langer	zelfstandig	
thuis	wonen.	De	woonconsulenten	krijgen	steeds	meer	
te	maken	met	situaties	waarbij	tijdige	hulp	en	bemid
deling	noodzakelijk	is.	Onze	rol	is	met	name	gericht	op	
het	vroegtijdig	signaleren	van	onvolkomenheden	en	het	
adequaat	doorverwijzen	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	
en processen op elkaar af te stemmen. Ook onze dienst
verlening	en	producten	passen	we	zoveel	als	mogelijk	 
op deze groep huurders aan. 

Weer Thuis!
Samen	met	gemeente	en	zorg	en	opvanginstellingen	zijn	
de handen ineen geslagen om mensen uit de maatschap
pelijke	opvang	of	beschermd	wonen	te	laten	doorstromen	
naar een zelfstandige woning met voldoende begeleiding. 
Dit	doen	we	onder	het	actieprogramma	‘Weer	Thuis’.	Dit	
jaar	zijn	meerdere	mensen	via	dit	programma	gehuisvest.	
Ook	heeft	een	evaluatie	plaatsgevonden	tussen	alle	 
betrokken	partijen	en	zijn	verbeterpunten	in	de	samen
werking	benoemd.	Het	is	belangrijk	dat	tijdig	inzicht	
gegeven wordt in de benodigde woningen, zodat  
kandidaten	tijdig	kunnen	worden	geholpen.
 
Op weg naar huis
Sinds	begin	2018	verhuren	wij	onze	vrije	sector	woning	
aan	de	Klarinet	aan	Stichting	Op	Weg	Naar	Huis.	De	stich
ting	geeft	tijdelijk	onderdak	aan	‘onzichtbare	daklozen’.	
Het	afgelopen	jaar	is	een	aantal	daklozen	met	succes	
doorgestroomd naar een zelfstandige woning, waardoor 
weer onderdak gegeven kon worden aan een nieuwe 
groep daklozen. 

Koopgarant 2019 2018

Gemeente Aantal woningen Financierings-korting
x € 1.000

Aantal woningen Financierings-korting
x € 1.000

OudBeijerland 60 2.710 64 2.915

Binnenmaas 50 2.310 53 2.430

Cromstrijen 42 1.644 48 1.859

Korendijk 42 1.681 45 1.807

Strijen 21 820 22 851

Dordrecht 20 658 20 658

Totaal 235 9.823 252 10.520
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2.2  
In een prettige  
woonomgeving 
Kwaliteit	van	wijken	en	buurten

Leefbaarheid 
In	2019	zijn	in	samenwerking	met	onze	stakeholders	
opnieuw	veel	activiteiten	opgepakt	ten	goede	van	een	
leefbare	en	vitale	Hoeksche	Waard.	Met	deze	activiteiten	
kunnen we de groep kwetsbare huurders beter bedienen.

Scholing
Door de steeds groter wordende groep kwetsbare 
huurders is scholing van ons personeel van groot belang. 
Medewerkers hebben diverse cursussen gevolgd en 
bijeenkomsten	bijgewoond.	Daarnaast	zijn	de	eerste	
voorbereidingen gestart om ook de werknemers van  
de	regieaannemers	op	te	leiden.	Zij	komen	immers	bij	 
de	huurders	thuis.	Het	is	van	belang	dat	zij	onvolkomen
heden kunnen signaleren, adequaat kunnen reageren en 
op	de	juiste	manier	kunnen	doorverwijzen.

Convenanten
Ook	dit	jaar	zijn	acties	en	evaluaties	die	voortkomen	uit	
de	afgesloten	convenanten	uitgevoerd.	Nieuwe	acties	
vanuit het convenant ‘Samenwerken aan het voorkomen 
van	schulden	en	huisuitzettingen’	in	de	Hoeksche	Waard	
zijn	uitgevoerd.	Met	convenantpartners	is	wederom	op	
een aantal basisscholen een cursus ‘Hoe omgaan met 
geld’	gegeven	en	ook	is	de	campagne	‘Voor	hetzelfde	
geld’	uitgebreid	voor	nieuwe	specifieke	doelgroepen.	
Ook wordt met elkaar onderzocht hoe vroegsignalering 
van	financiële	problemen	nog	eerder	kan	plaatsvinden.	
Hiervoor is een bezoek gebracht aan de gemeente  
Nijmegen	en	ook	is	de	voorzieningenwijzer	aan	de	 
werkgroep gepresenteerd. Door het invullen van de 
voorzieningenwijzer	wordt	inzichtelijk	gemaakt	waar	
mensen op kunnen besparen en op welke voorzieningen 
zij	aanspraak	kunnen	maken.
 
Buurtbemiddeling
In	2019	heeft	wederom	een	evaluatie	tussen	betrokken	
partijen	plaatsgevonden.	Met	elkaar	zijn	ervaringen	
uitgewisseld	en	verbeterpunten	benoemd.	Komend	jaar	
wordt samen met de gemeente en buurtbemiddeling 
onderzocht	of	de	overlastlijn	een	goede	aanvulling	op	
buurtbemiddeling	voor	de	Hoeksche	Waard	kan	zijn.	 
In 2019 werd weer een groot aantal zaken in behandeling 
genomen en met goed gevolg afgesloten. Zaken betref
fen doorgaans geluidsoverlast, onenigheid over onder
houd	van	tuinen,	schuttingen,	bedreigingen	en	intimidatie.

Samenwerking WMO
Er is een werkgroep ingericht waarin onze woonconsu
lenten	en	de	consulenten	WMO	met	elkaar	kijken	hoe	
de	inwoners	van	de	Hoeksche	Waard	beter	bediend	
kunnen worden door de processen beter op elkaar af te 
stemmen.	Op	basis	van	praktijkcases	wordt	er	met	elkaar	
gesproken	over	hoe	zaken	zo	goed	mogelijk	samen	 
opgepakt kunnen worden. Een aantal processen is  
beter	op	elkaar	afgestemd.	Zo	zijn	onder	andere	voor	 
het aanbouwen van woningen afspraken gemaakt, die  
de	doorlooptijd	aanzienlijk	verkorten.

Klankbordgroepen
Onze	bewoners	betrekken	wij	bij	onderhoudsprojecten.	 
Bij	alle	opgestarte	groot	onderhoudsprojecten	is	een	
klankbordgroep	opgericht.	De	bewoners	krijgen	de	 
gelegenheid	om	vooraf	en	tijdens	het	project	mee	te	 
denken	en	te	signaleren.	De	huurdersverenigingen	zijn	
ook vertegenwoordigd in de klankbordgroep. Het onder
werp	leefbaarheid	rondom	het	complex	staat	ook	altijd	
op	de	agenda.	Na	afloop	van	het	onderhoudsproject	
wordt	met	deze	groep	huurders	jaarlijks	contact	onder
houden.	Wij	als	organisatie	zijn	benieuwd	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.	

Bijeenkomst statushouders
Onze woonconsulenten hebben op uitnodiging van 
vluchtelingenwerk	ook	in	2019	een	presentatie	aan	een	
groep	statushouders	gegeven	over	waar	je	rekening	mee	
moet	houden	als	je	een	woning	huurt.	Onderwerpen	
als	ventileren,	overlast,	tuinonderhoud	en	huurbetaling	
kwamen	aan	bod.	Dergelijke	bijeenkomsten	worden	het	
komende	jaar	herhaald.

Bewonersinitiatieven
In	diverse	wijken	werken	wij	samen	met	bewoners	aan	
het	verbeteren	van	de	leefbaarheid	in	de	buurt.	Hieraan	
werken	ook	welzijnsorganisaties,	de	gemeente	en	politie	
mee.	Wij	dragen	actief	bij	aan	initiatieven	als	‘Bakkie	 
in	de	buurt’	(een	laagdrempelige	manier	waar	bewoners	
met	hun	vragen	bij	een	aantal	stakeholders	terecht	
kunnen)	en	‘Buurt	bestuurt’	(bewonersinitiatieven	
worden	door	en	met	bewoners	tot	uitvoer	gebracht).	
Deze	initiatieven	zijn	uitgebreid	naar	meerdere	kernen.	
Er	komen	steeds	meer	bewonersinitiatieven	in	de	diverse	
kernen	tot	stand.	Een	aantal	bewoners	heeft	in	een	door	
ons	ter	beschikking	gestelde	leegstaande	bedrijfsruimte	
in	OudBeijerland	een	buurthuis	geopend,	waar	bewo
ners	uit	de	wijk	activiteiten	organiseren	voor	de	buurt.

Deelname Aedes Innovatiechallenge Leefbare Wijken  
en Buurten
Samen	met	(sociale)	partners	werken	wij	aan	leefbare	
wijken	en	buurten,	waarbij	de	bewoners	centraal	staan.	
Iedereen	verdient	immers	een	leven	lang	fijn	wonen.	In	
dit	kader	deden	wij	mee	aan	de	Innovatiechallenge.	Dit	
is	een	vooruitstrevende	aanpak	waarin	corporaties,	de	
wetenschap, het sociaal domein, de markt en inwoners 
elkaar vinden om te komen tot vernieuwing.  
Onze	inzending	betrof	een	experiment	in	de	wijk	Zuidwijk	
in	OudBeijerland.	Samen	met	(sociale)	partners	en	 
bewoners	hebben	we	een	parelketting	gemaakt	van	
mooie	plekken	en	initiatieven	in	de	wijk.	Door	deze	
parels	in	de	wijk	zichtbaar	te	maken	en	te	verbinden	
ontstaat	een	mooie	sterke	parelketting	van	mensen,	
initiatieven,	plekken	en	wensen.	Door	het	gesprek	over	
de parels komt het gesprek over wat nodig is om mee 
te	kunnen	blijven	doen	vanzelf.	Door	middel	van	een	

wandeling	langs	de	parels	zijn	we	met	stakeholders	en	
bewoners in gesprek gegaan.
In	aansluiting	op	deze	Innovatiechallenge	gaan	we	
komend	jaar	voor	deze	wijk	samen	met	bewoners	en	
stakeholders	op	complexniveau	kijken	of	we	kunnen	ko
men	tot	een	inclusieve	wijk	vanuit	een	integrale	(wonen,	
woonomgeving	welbevinden	en	zorg)	aanpak.	De	ervaring	
en kennis die we opdoen willen we uiteraard in de  
toekomst	ook	voor	andere	wijken	gebruiken.

“Thuis is er voor  
 iedereen een eigen plek”
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Verbetering klanttevredenheid
In	2019	hebben	wij	hard	gewerkt	aan	verbetering	van	
de	klanttevredenheid.	Er	is	een	dienstverleningsconcept	
opgesteld, dat in 2020 verder binnen de teams wordt 
uitgewerkt. Ook de resultaten over de tevredenheid door 
onze	klanten	zijn	door	KWH	regelmatig	geanalyseerd	en	
we	hebben	actie	ondernomen	waar	nodig.	We	hebben	in	
2019	verder	geïnvesteerd	in	ketenintegratie	met	de	twee	
regieaannemers.	Er	zijn	KPI’s	opgesteld	met	de	keten
partners, zodat we beter kunnen signaleren en sturen op 
de dienstverlening en de verbetering daarvan. Dit alles 
heeft	in	de	tweede	helft	van	2019	geresulteerd	in	een	
aanzienlijke	stijging	van	de	klanttevredenheid.	Hierdoor	
hebben	wij	vrijwel	al	onze	doelen	voor	2019	gehaald.	
De visie op steunpunten is uitgewerkt, met als doel de 
ambulante	functies	binnen	ons	werkgebied	te	onder
steunen. Deze visie is een integraal onderdeel van het 
klantbedieningsconcept. Er wordt in het eerste kwartaal 
van 2020 een werkgroep opgericht om niveau steunpunt, 
aanland	plekken	en	locaties	te	bepalen.	

Doorontwikkeling huurdersparticipatie
Wij	verlenen	conform	de	Wet	op	het	overleg	huurder	
verhuurder,	financiële	ondersteuning	aan	het	Huurders
platform	(HPF)	Hoeksche	Waard.	Wij	faciliteren	hiermee	
de kennisontwikkeling en de verdere profes sionalisering 
van	het	platform.	In	2019	heeft	het	HPF	met	ons	bestuur	
vier keer regulier overleg gevoerd. Ook is er een thema
bijeenkomst	geweest,	waarbij	diverse	dilemma’s	werden	
besproken.	Samen	met	het	Huurdersplatform	spannen	
wij	ons	gezamenlijk	in	om	te	komen	tot	een	toekomstbe
stendige manier van huurders betrokkenheid, zowel op het 
beleidsniveau	als	in	de	uitvoering.	In	2019	is	het	selectie
traject	voor	externe	begeleiding	van	dit	traject	doorlopen	
en	hebben	we	een	bureau	uitgekozen.	De	startbijeenkomst	
heeft	in	oktober	2019	plaatsgevonden.	Er	zijn	pilotprojecten	
benoemd,	die	in	2020	een	vervolg	krijgen.

24/7 dienstverlening
Op	de	24/7	dienstverlening	is	een	aantal	stappen	gezet,	
maar	de	echte	implementatie	vindt	plaats	in	2020.	Het	
aantal	accounts	op	Mijn	HW	Wonen	is	met	8,7%	gestegen	
en	overtrof	daarmee	de	norm	van	+5%.	Hierbij	moet	 
wel	de	kanttekening	gemaakt	worden,	dat	slechts	4%	 
van	de	bewoners	een	reparatie	het	liefst	via	Mijn	HW	
Wonen	meldt.

2.4.1 Duurzaamheidsbeleid

Onze	organisatie	richt	zich	de	komende	jaren	op	het	 
verduurzamen van de bestaande woningvoorraad.  
Hiervoor	is	in	de	begroting	tot	2030	jaarlijks	circa	
20	miljoen	euro	opgenomen.	De	huidige	fase	van	de	
energie	transitie	staat	in	het	teken	van	het	beperken	van	
de energievraag en comfortabel en gezond wonen. Een 
levensduur	verlengende	ingreep	(LVI)	in	combinatie	met	
verduurzamingsmaatregelen	levert	een	energieefficiënte	
woning	op.	Dit	resulteert	in	een	betere	Energie	Index.	
Naarmate	de	energietransitie	in	een	verder	stadium	
komt, moeten we strategische keuzes maken om te 
komen	tot	een	CO₂neutrale	en	aardgasvrije	bestaande	
woningvoorraad. 

Eind 2019 is een begin gemaakt om ons Duurzaam
heidsbeleid integraal te bezien en vast te leggen in een 
document.	Het	Duurzaamheidsbeleid	geeft	inzicht	in	de	
landelijke	en	regionale	verduurzamingsopgave	en	welke	
bijdrage	wij	met	ons	huidig	beleid	kunnen	leveren.	Er	
worden	vier	strategische	scenario’s	uitgewerkt	die	ons	
bij	toekomstige	ontwikkelingen	helpen	om	een	gedegen	
strategische keuze te maken. In 2020 zal het Duurzaam
heidsbeleid	verder	worden	uitgewerkt,	waarbij	ook	een	
Duurzaamheidsprogramma wordt opgesteld. Hierin 
worden	tactische	maatregelen	benoemd	om	te	komen	
tot een goede uitvoerbaarheid van ons beleid. 

Dit	jaar	hebben	we	in	totaal	vier	nieuwe	huurwoningen	
opgeleverd	en	er	zijn	63	bestaande	huurwoningen	met	
een	levensduur	verlengende	ingreep	(LVI)	verduurzaamd.	
Aanvullend	zijn	bijna	450	bestaande	woningen	voorzien	
van	zonnepanelen.	Deze	zijn	zonder	directe	huurverho
ging	verstrekt.	Dit	jaar	hebben	we	in	juli	een	EnergieIndex	
van	1,57	bereikt	(Aedes	Benchmark,	2019).	Daarbij	moet	
worden	vermeld	dat	de	projecten	die	na	juli	zijn	opgele
verd	nog	niet	verwerkt	zijn	in	deze	EnergieIndex	bereke
ning.	De	werkelijke	waarde	eind	dit	jaar	ligt	dan	ook	lager	
dan	de	1,57.	Per	1	januari	2021	krijgen	wij	te	maken	met	
een nieuwe meetmethode voor het bepalen van ener
gielabels	(NTA8800).	Dit	vraagt	uiteraard	om	de	nodige	
voorbereiding, waaronder het in kaart brengen van de 
gevolgen van de nieuwe meetmethode voor onze 
bestaande woningvoorraad.

Samenwerking en regionaal overleg
In het kader van regionaal overleg en samenwerking  
hebben	wij	onze	agenda’s	met	anderen	afgestemd.	 
Op	11	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	continu	overleg	met	de	gemeente	over	 
de	samenwerking	met	WMO,	urgenties	en	de	casus	
flexwonen.	

Kerngericht	werken	is	inmiddels	de	gangbare	werkwijze.	
In	de	Denktank	en	Kerngroep	WWZ	informeren	we	elkaar	
en	stemmen	we	zaken	af.	In	de	kernen	zelf	zijn	partijen	
zichtbaar	en	participeren	actief	in	diverse	projecten.	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.	Wij	zijn	
daarbij	bijvoorbeeld	kartrekker	van	de	pilot	Zuidwijk,	die	
voortkomt	uit	onze	deelname	aan	de	Innovatiechallenge	
in	2018/2019.

Het netwerk van samenwerkingspartners is per kern  
inzichtelijk	gemaakt	en	er	is	een	overzicht	gemaakt	van	
alle convenanten en samenwerkingsafspraken. In 2020 
wordt	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 diverse stakeholders, waaronder de gemeente 
Hoeksche	Waard,	hebben	we	gewerkt	aan	het	start
document	‘Regionale	Energie	Strategie	Hoeksche	Waard’	
(RES).	De	ondertekening	van	het	rapport	door	ons	en	de	
stakeholders is het startsein voor het RESprogramma. 
Het opstellen van de ConceptRES in 2020 zal inzicht 
geven	in	de	huidige	en	toekomstige	energetische	moge
lijkheden	voor	de	Hoeksche	Waard.	De	ConceptRES	wordt	
in	2021	een	definitief	RES	1.0voorstel.	Het	definitieve	
RES	1.0voorstel	vormt	de	basis	voor	de	Warmtetransitie	
Visie	en	het	Uitvoeringsplan	op	wijkniveau.	

In	2018	hebben	wij	samen	met	andere	corporaties	
deelgenomen	aan	het	landelijke	KWHonderzoek	naar	
duurzaamheid onder huurders. Er werd onder andere 
gekeken	of	huurders	voldoende	betrokken	worden	bij	
het	verduurzamingsbeleid	van	de	corporaties	en	wat	zij	
verwachten. Het onderzoek is digitaal uitgezet onder 
1.250	huurders	van	HW	Wonen.	In	totaal	hebben	221	
huurders	de	vragenlijst	ingevuld.	
In 2019 werden de uitkomsten gepubliceerd. De belang
rijkste	conclusies	zijn	dat	huurders	onvoldoende	op	de	
hoogte	zijn	van	de	duurzaamheidsopgave,	dat	zij	van	de	
woningcorporatie	voorlichting	en	tips	rondom	energie
besparing	verwachten	en	dat	zij	bereid	zijn	om	mee	te	
werken	aan	verduurzaming,	waarbij	betaalbaarheid	wel	
voorop staat. Met deze uitkomsten gaan we aan de slag 
om onze dienstverlening op dit gebied te verbeteren.  

24/7

2.4  
Met oog voor  
het milieu 
Kwaliteit van woningen en  
woningbeheer

2.3  
Met verdergaande 
dienstverlening

20.5º
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Woningmarktonderzoek en wensportefeuille
In	2016	hebben	wij	samen	met	de	gemeenten	in	de	
Hoeksche	Waard	en	het	Huurdersplatform	een	 
woningmarktonderzoek laten uitvoeren door Companen. 
Hiermee	is	in	kaart	gebracht	wat	de	woningbehoefte	nu	
en in de toekomst is. Dit onderzoek is doorvertaald in  
de	wensportefeuille	van	HW	Wonen,	waarbij	de	totale	
portefeuille in 2025 uit 8.450 woningen moet bestaan 
om de primaire doelgroep te kunnen huisvesten. Naar 
onze	huidige	verwachting	komen	we	hier	ook	op	uit	in	
2025.	Nieuwbouw	levert	daar	een	belangrijke	bijdrage	aan.	

In 2019 hebben we samen met de gemeente en het 
Huurdersplatform	het	woningmarktonderzoek	uit	2016	
geactualiseerd.	Naast	inzicht	in	de	demografische	ont
wikkelingen	in	de	Hoeksche	Waard	en	daaruit	voortvloei
ende	woningbehoefte	is	in	dit	onderzoek	extra	aandacht	
voor	de	ontwikkeling	van	bijzondere		doelgroepen,	de	
extra	muralisering	en	de	woonbehoefte	die	daarmee	
	samenhangt.	In	het	eerste	halfjaar	van	2020	zullen	
we aan de hand van het onderzoek van Companen de 
	wensportefeuille		herijken	om	nu	en	in	de	toekomst	vol
doende passende sociale huurwoningen in  portefeuille 
te	houden.	We		maken	een	doorvertaling	naar	de	
	verschillende	kernen	in	de	Hoeksche	Waard,	waarbij	we	
kijken	naar	beschikbaarheid,	betaalbaarheid,	maar	ook	
de	geschiktheid	van	de	woningen	in	relatie	tot	het	langer	
zelfstandig thuis wonen.
 
Wij	verwachten	uit	de	in	2019	uitgevoerde	update	geen	
grote	wijzigingen	in	onze	wensportefeuille	ten	opzichte	van	
het eerdere onderzoek van 2016. De toekomst is echter 
per	definitie	ongewis.	Belangrijk	is	daarom	om	voldoen
de	flexibel	te	blijven,	zodat	we	ook	in	de	toekomst	aan	
de	hand	van	actuele	ontwikkelingen	bij	kunnen	sturen	 
op	de	omvang	van	woningvoorraad.	Die	flexibiliteit	zit	 
in	hoofdzaak	in	de	volgende	elementen:

• Aanpassing van het verkooptempo.  
Toelichting:	Onze	organisatie	verkoopt	op	dit	moment	
60	tot	70	woningen	per	jaar.	Het	is	mogelijk	om	het	
aantal	verkopen	te	verminderen	of	zelfs	stop	te	zetten.	
Wij	bedienen	hiermee	echter	een	specifieke	groep	
koopstarters,	waarbij	wij	voorrang	geven	aan	huishou
dens met een inkomen tot € 50.000. Deze groep komt 

niet in aanmerking voor een sociale huurwoning, maar 
heeft	ook	moeite	te	slagen	op	de	particuliere	koopmarkt.	
Daarnaast	verkopen	wij	voornamelijk	woningen	in	
‘gebroken’	blokken	en	vrijwel	uitsluitend	bezit	dat	niet	
geschikt	(te	maken)	is	voor	huurders	met	een	lichte	
fysieke beperking. 

• Niet-Daeb woningen terug verkopen aan de Daeb tak.  
Toelichting:	het	exploiteren	van	geliberaliseerde	 
woningen wordt niet tot onze primaire taak gerekend. 
Er	is	voor	deze	woningen	echter	wel	degelijk	een	doel
groep die tussen de wal en het schip dreigt te vallen. 
Het	gaat	hierbij	om	huishoudens	met	voldoende	inko
men 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.	Naar	gelang	de	markt	(in	lijn	met	de	Woningwet)	
deze	doelgroep	de	komende	jaren	kan	en	gaat	bedienen,	
zullen	wij	onze	positie	voor	deze	doelgroep	bepalen.	
De circa 800 woningen in de nietDaeb tak zouden  
wij	in	aansluiting	hierop	(deels)	terug	kunnen	brengen	
naar de Daeb tak. Daarmee worden deze woningen 
weer sociale huurwoningen.

• Statushouders niet huisvesten in onze reguliere  
woningvoorraad.  
Toelichting:	additionele	huisvesting	van	statushouders	
zou	ook	gerealiseerd	kunnen	worden	in	specifieke	 
en/of	tijdelijke	woningen.	Dit	vraagt	om	een	 
gecoördineerde aanpak in samenwerking met  
gemeente	Hoeksche	Waard.	

• Nieuwbouw afnemen in projecten van derden.  
Toelichting:	om	een	eventueel	tekort	op	te	vullen	is	het	
mogelijk	om	naast	het	huidige	nieuwbouwprogramma	
sociale	huurwoningen	af	te	nemen	in	projecten	van	
derden	in	de	Hoeksche	Waard.	Hierbij	is	uiteraard	de	
volkshuisvestelijke	onderbouwing	van	belang;	niet	elk	
project	en	elke	locatie	leent	zich	hiervoor.	Dit	is	echter	
een	kansrijke	en	realistische	optie	die	verdere	uitwerking	
en	communicatie	vergt.	Hier	wordt	de	komende	periode	
dan ook op ingezet. Randvoorwaarde hiervoor is wel een 
duidelijk	en	consequent	beleid	vanuit	de	gemeente.

Verdeling naar huurklassen 
Circa	67%	(2018:	67%)	van	ons	woningbezit	heeft	een	
huur	onder	de	lage	aftoppingsgrens	huurtoeslag1. Het 
aandeel	tussen	de	lage	aftoppingsgrens	en	liberalisa
tiegrens2	bedraagt	26%	(2018:	26%).	Het	aandeel	vrije	
sector woningen3 bedraagt 8% van onze voorraad  
(2018:	8%).	

1 In 2019 lag de lage aftoppingsgrens huurtoeslag op € 607,46.

2 In 2019 lag de bovengrens voor de huurtoeslag op € 651,03.

3 In 2019 lag de vrije sectorgrens op € 720,42.

De	gemiddelde	huurprijs	van	een	woning	bij	HW	Wonen	
bedroeg	in	2019	539	euro.	Dit	is	72,7%	van	de	maximaal	
toegestane huur.

2.5.1  Passend toewijzen aan de doelgroep

Woningcorporaties	moeten	sinds	1	januari	2016	woningen	
toewijzen	volgens	de	nieuwe	regels	voor	passend	toewij
zen.	Het	passend	toewijzen	is	een	vervolgmaatregel	op	
de	Staatssteunregeling.	Waar	bij	de	Staatsteunregeling	
woningzoekenden in aanmerking komen voor een sociale 
huurwoning,	wanneer	zij	onder	een	bepaalde	inkomens
normering	blijven,	ziet	passend	toewijzen	erop	toe	dat	
deze	woningzoekenden	een	woning	passend	bij	hun	in
komen	toegewezen	krijgen.	Met	de	nieuwe	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.	Om	aan	de	
regels	te	voldoen	moet	de	woningtoewijzing	aan	huis
houdens met een lager inkomen volgens de normen  
in onderstaande tabel plaatsvinden. 

In	2019	kwamen	378	huishoudens	gezien	hun	inkomen	
in	aanmerking	voor	passend	toewijzen.	In	totaal	is	97,3%	
procent	hiervan	passend	toegewezen.	Daarmee	zijn	wij	
boven	het	minimum	van	95%	passend	toewijzen	ge
bleven.	Hiermee	hebben	wij	voldaan	aan	de	wettelijke	
verplichting.

Wachttijden
De	wachttijden	worden	al	jaren	continu	gemonitord	op	
basis	van	het	aantal	reacties	dat	een	woningzoekende	
nodig	heeft	om	te	slagen	voor	een	sociale	huurwoning	
in	de	Hoeksche	Waard.	Hoeveel	reacties	iemand	nodig	
heeft	is	afhankelijk	van	het	aanbod	en	keuzes	die	wo
ningzoekenden maken. In 2019 hebben we samen met 
gemeente	Hoeksche	Waard	gewerkt	aan	een	nieuwe	
rekenmethodiek	voor	het	aantal	benodigde	reacties.	
Op	deze	manier	valt	de	(oplopende)	druk	op	de	sociale	
woningmarkt beter te meten.

De druk op de sociale woningmarkt is gedurende 2019 
iets	toegenomen.	Een	woningzoekende	heeft	eind	2019	
gemiddeld	6	goede	reacties	nodig	bij	acceptatie	van	een	
woning	dan	aan	het	begin	van	het	jaar.	Afhankelijk	van	
de woonwensen is een woningzoekende in de Hoeksche 
Waard	gemiddeld	enkele	maanden	tot	2	jaar	bezig	om	
een	sociale	huurwoning	toegewezen	te	krijgen.	

Voor inzicht in de druk op de sociale huurmarkt nu en in 
de toekomst hebben we in 2016 in samenwerking met  
de	voormalige	vijf	gemeenten	en	het	Huurderplatform	
een	Woningbehoefteonderzoek	laten	uitvoeren	door	
Companen.	In	2019	heeft	een	verdiepende	analyse	
plaatsgevonden.	Hieruit	blijkt	dat	niet	alle	doelgroepen	
een evenredige slagingskans hebben op de sociale  
huurmarkt.	Voornamelijk	de	middengroep	(gezinnen)	
hebben	het	lastiger	op	dit	moment.	Er	is	in	de	afgelopen	
jaren	veel	focus	geweest	en	effort	gepleegd	op	de	 
senioren	en	op	de	jongeren	in	de	Hoeksche	Waard.	

€2.5  
Passend bij de  
portemonnee 
Huisvesten van de primaire doelgroep

55%

8% 11%

15%

11%

tot € 424

€ 424 - € 607

€ 607 - € 651

€ 651 - € 720

> € 720

Passend toewijzen (prijspeil 2019)

Type huishouden Huishoud-inkomen 
per jaar

Contracthuurprijs bij toewijzing
≤ € 607,46 ≤ € 651,03 ≤ € 720,42

Eénpersoons	<AOWleeftijd <	€	22.700 ≥	95% <	5%

Tweepersoons	<AOWleeftijd <	€	30.825 ≥	95% <	5%
Drie	en	meerpersoons	<AOWleeftijd <	€	30.825 ≥	95% <	5%

Eénpersoons	>AOWleeftijd <	€	22.700 ≥	95% <	5%

Tweepersoons	>AOWleeftijd <	€	30.825 ≥	95% <	5%

Drie	en	meerpersoons	>AOWleeftijd <	€	30.825 ≥	95% <	5%

passend  niet passend



22 - VO L K S H U I S V E S T EL I J K J A A RV ER S L AG 2019 VO L K S H U I S V E S T EL I J K J A A RV ER S L AG 2019 - 23 

Dit	heeft	zijn	vruchten	afgeworpen,	maar	tegelijkertijd	
ervoor	gezorgd	dat	de	middengroep	het	lastiger	heeft	
gekregen.	Wij	proberen	aan	de	ene	kant	ervoor	te	zorgen	
dat	de	slagingskansen	voor	alle	doelgroepen	gelijk	zijn	 
en	aan	de	andere	kant	woningen	specifiek	te	labelen	
voor	specifieke	doelgroepen.	

2.5.2  Toewijzing van de vrije ruimte  
van 10%

In	2019	hebben	wij	512	woningen	verhuurd,	waarvan	490	
woningen	(95,7%)	vallen	onder	de	Staatssteunregeling,	
9	(1,8%)	aan	de	doelgroep	zonder	recht	op	staatssteun	
en	13	(2,5%)	vrije	toewijzing.	Hiermee	is	voldaan	aan	de	
eis	om	minimaal	90%	toe	te	wijzen	aan	huishoudens	met	
een inkomen tot de Staatssteungrens.

niet	van	de	grond	kwam.	Met	de	laatste	prestatieafspraken	
is	expliciet	vastgelegd	dat	de	regeling	er	nu	echt	komt.	
De	gemeente	heeft	een	en	ander	in	voorbereiding,	zoals	
budget	vrijmaken	en	ook	de	voorwaarden	en	kaders	van	
de	regeling	afbakenen.	Doel	is	om	de	regeling	in	2020	
ook	daadwerkelijk	van	de	grond	te	krijgen.

2.5.3 Bewustwording woonlasten

Het	totale	huurachterstandspercentage	per	jaareinde	is	
0,65	(2018:	0,73).	Dit	is	het	percentage	van	de	jaarhuur	
en vergoedingen ten opzichte van de totale schuld
omvang.	Wij	vergelijken	ons	periodiek	met	ruim	70	
andere	woningcorporaties.	Het	huurachterstandspercen
tage	binnen	deze	groep	varieert	van	0,41%	tot	4,26%.	Wij	
scoren	relatief	goed	en	zijn	tevreden	met	dit	resultaat.	

In onderstaand overzicht is de huurachterstand per 
jaareinde	nader	gespecificeerd	in	het	aantal	maanden	
achterstand.

Het	huurincassoproces	is	de	afgelopen	jaren	geoptima
liseerd. Onze huurders worden na het signaleren van 
huurachterstanden	snel	en	persoonlijk	benaderd.	Op	
deze	manier	proberen	wij,	samen	met	onze	huurders,	
vroegtijdig	naar	financiële	oplossingen	te	zoeken.	Wij	
bieden	huurders	handreikingen,	kansen	en	perspectief	
waar nodig.

In	2019	hebben	wij	wederom	nieuwe	en	verbeterde	
afspraken gemaakt met onze ketenpartners om aanslui
ting	te	realiseren	met	ons	huurincassoproces.	Zo	hebben	
wij	samen	met	onze	beide	deurwaarders	nieuwe	werkaf
spraken	gemaakt.	Tevens	blijven	wij	in	gesprek	met	onze	
sociale ketenpartners om de onderlinge afspraken en 
samenwerking	te	verbeteren.	Regelmatig	hebben	wij	een	
overleg met de gemeente en overige convenantpartners, 
met	als	primaire	doelstelling	om	problematische	schul
den	te	voorkomen.	Meer	informatie	hierover	staat	op	
www.voorhetzelfdegeld.org.

Oninbare vorderingen
Eind	2019	zijn	alle	dossiers	met	betrekking	tot	de	‘Huur’	
en	‘Overige	vorderingen’	opnieuw	beoordeeld.	Uit	dit	
onderzoek	blijkt	dat	een	aantal	vorderingen	definitief	
als oninbaar moet worden beschouwd. In alle gevallen 
betreft	het	bedragen	waarvoor	een	voorziening	is	 
gevormd. Van de resterende vorderingen is een inschat
ting	gemaakt	van	de	kans	dat	deze	vorderingen	daadwer
kelijk	worden	geïncasseerd.	Op	grond	van	de	uitgevoerde	
beoordeling	is	€	34.000	(2018:	€	36.000)	ten	laste	van	 
de	voorzieningen	gebracht.	Na	deze	afboeking	en	 
aanvullende	dotaties	resteert	een	voorziening	van	 
circa € 44.000 euro.

Ontruimingen
In 2019 is 13 keer een ontruiming aangezegd. Van deze 
aanzeggingen	zijn	uiteindelijk	5	woningen	ontruimd.	

Wij	proberen	met	ons	incassoproces	onze	huurders	
vroegtijdig	te	helpen	en	problematische	schulden	te	
voorkomen.	Daar	waar	nodig	dragen	wij	dossiers	over	
aan	de	gemeente,	als	blijkt	dat	er	meerdere	schulden	
zijn	en	de	huurders	er	zelf	niet	meer	uit	komen.	Dit	mag	
alleen	wanneer	deze	huurders	bereid	zijn	om	deze	hulp	
te aanvaarden. Er is helaas ook een groep huurders die 
geen	hulp	aanvaardt.	Deze	groep	huurders	hebben	wij	
op allerlei manieren geprobeerd toch in beweging te 
krijgen.	Ook	na	intensief	overleg	met	bijvoorbeeld	het	
Lokaal	Zorg	Netwerk.	Uiteindelijk	rest	ons	in	dat	geval	
niets anders dan het dossier uit handen te geven aan 
onze	deurwaarders	om	een	juridisch	vervolgtraject	te	
starten, met als laatste stap ontruiming.

2.5.4 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 huurbevrie
zing. Dit is geregeld via het bezwaar op de huurverho
ging.	Voor	de	geliberaliseerde	voorraad	en	vrije	sector	
huur	kenden	we	een	dergelijke	regeling	niet.	Toch	komen	
met regelmaat signalen binnen van huurders die door 
een inkomensdaling de hogere huur niet meer op kunnen 
brengen,	bijvoorbeeld	door	het	verliezen	van	een	baan.	
In	2019	zijn	wij	voor	deze	doelgroep	een	pilot	gestart	om	
flankerend	beleid	te	ontwikkelen.	Het	doel	van	de	pilot	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.	Soms	kan	tijdelijke	huurver
laging	onderdeel	zijn	van	de	oplossingsrichting,	maar	ook	
dan is het de bedoeling dat de huurder doorstroomt naar 
een	passende	woning.	Met	deze	pilot	sluiten	we	aan	bij	
de	pijler	‘Passend	bij	de	portemonnee’	van	ons	onder
nemingsplan,	waarbinnen	we	ons	onder	andere	inzetten	
voor betaalbaar wonen door onder andere de vroeg
signalering	en	het	voorkomen	van	schuldproblematiek.

95,7%

2,5%
1,8%

Staatssteunregeling

Zonder recht op staatssteun 

Vrije toewijzing

Bevordering doorstroming
Bevordering	van	de	doorstroming	van	senioren	uit	een	
eengezinswoning naar een 55+ woning staat sinds 2016 
in	de	prestatieafspraken.	Dit	willen	we	stimuleren	door	
middel	van	een	verhuisregeling.	Het	is	de	intentie	te	
starten	met	een	pilot,	waarbij	wij	de	huursprong	voor	
senioren wegnemen en de gemeente de verhuiskosten 
vergoedt	en	zorgt	voor	begeleiding	van	het	verhuistraject.	
Het	vergoeden	van	de	verhuiskosten	is	lange	tijd	een	
struikelblok geweest, waardoor de regeling tot op heden 

2019 2018
Maanden achterstand aantal achterstand aantal achterstand 

<	1	maand 457 71% 115.974 25% 447 68% 135.471 26%

12 maanden 75 12% 70.960 15% 87 13% 84.649 16%

23 maanden 39 6% 59.446 13% 54 8% 95.043 18%
34 maanden 28 4% 56.853 12% 22 3% 42.509 8%

>	4	maanden 47 7% 167.355 36% 52 8% 158.624 31%

Totaal 646 100% 470.588 100% 662 100% 516.296 100%

Overzicht huurachterstanden

2019 2018
Per gemeente Ontruimingen Annuleringen Totaal aanzeggingen Ontruimingen Totaal aanzeggingen

Binnenmaas 4 5 9 2 7

Cromstrijen 0 0 0 0 1

Korendijk 0 1 1 0 1

OudBeijerland 1 2 3 0 7

Strijen 0 0 0 0 3

Totaal 5 8 13 2 19

Overzicht aanzeggingen en ontruimingen
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3.1  Inzet opbrengsten maatschappelijke 
investeringen

Wij	bestaan	begin	2020	10	jaar.	Ons	doel	is	alle	inkomsten	
ook	weer	in	te	zetten	voor	de	benodigde	kwantiteit	en	
kwaliteit van onze woningvoorraad. Hieronder wordt aan
gegeven	hoe	wij	het	ontvangen	geld	de	afgelopen	jaren	
hebben	ingezet.	We	hebben	als	doel	om	alle	inkomsten	
uit	huur	en	verkoop	volledig	in	te	zetten	voor	de	volks
huisvesting.	

Inkomsten en uitgaven 2010 - 2019 (gemiddeld in miljoenen euro’s per jaar)

11

66

Huur

Verkopen

Inkomsten 77 miljoen

12

28

36

Uitgaven 76 miljoen

Operationele uitgaven

Investeringen

Rente
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JAARVERSLAG HUURDERSPLATFORM  
HW WONEN

De	stichting	Platform	Huurdersverenigingen	Hoeksche	
Waard	bestaat	uit	vertegenwoordigers	van	de	drie	 
huurdersbelangenverenigingen te weten Hoeksche 
Waard	Oost,	Cromstrijen	en	Hoeksche	Waard	West.	
In 2019 hebben we over vele onderwerpen en belangen 
voor	de	huurders	samengewerkt	met	HW	Wonen.	 
Samen hebben we gewerkt aan een folder Hoe laat ik 
mijn	woning	achter,	waarin	meer	duidelijkheid	wordt	 
gegeven voor de huurders wat er van hen verwacht 
wordt	bij	het	verlaten	van	de	woning.

Natuurlijk	is	ook	dit	jaar	weer	onderhandeld	over	de	
jaarlijkse	huurverhoging,	hebben	we	de	jaarrekening	
besproken	en	is	ook	de	begroting	voor	2020	weer	aan	
de	orde	geweest.	De	projectgroep	‘Duurzaamheid’	is	in	
2019	samen	met	HW	Wonen,	gemeente	Hoeksche	Waard	
en	Hoeksche	Waard	Landschap	druk	bezig	geweest	met	
de	vraag	hoe	we	onze	Hoeksche	Waard	kunnen	verduur
zamen.	De	Prestatieafspraken	die	we	samen	met	HW	
Wonen	en	gemeente	Hoeksche	Waard	maken	hebben	in	
2019 ook weer vorderingen geboekt en in 2020 gaan we 
hier weer gewoon mee door.

Daarnaast	waren	er	de	‘gewone	vergaderingen’	en	een	
aantal	keren	per	jaar	een	overleg	met	de	bestuurders	
van	HW	Wonen,	waarvan	twee	keer	met	de	huurders
commissarissen.

Afgelopen	jaar	zijn	we	ook	gestart	met	een	projectgroep	
waarbij	we	samen	met	HW	Wonen	willen	onderzoeken	
hoe we de interesse van de huurder kunnen opwekken 
om	deel	te	nemen	in	één	van	onze	projectgroepen	of	
besturen.	Hierin	worden	we	ondersteund	door	Fraey.
Helaas is in november onze penningmeester Johan Sanders 
plotseling overleden, dit is een groot verlies voor het 
Huurdersplatform.	

We	kijken	terug	op	een	veelbewogen	jaar,	waarin	we	 
fijn	hebben	samengewerkt	met	HW	Wonen,	de	huur
derscommissarissen	en	gemeente	Hoeksche	Waard.	We	
zien	met	vertrouwen	het	jaar	dat	voor	ons	ligt	tegemoet,	
waarin	we	hopen	dat	we	samen	met	HW	Wonen	en	de	
ondersteuning	van	Fraey	de	interesse	van	de	huurder	
kunnen	wekken	om	deel	te	gaan	nemen	in	één	van	de	
projectgroepen.

Martine	VisserHollestein
Secretaris	Huurdersplatform	Hoeksche	Waard


