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1 Inleiding 

Via de Jaarbrief Wonen wordt de gemeenteraad jaarlijks geïnformeerd over de stand van zaken op het gebied 

van Wonen in Woerden. Het gaat hierbij om de uitvoering van de woonvisie 'Woerden Woont' 2015-2020, de 

actuele strategische woningbouwplanning en de uitvoering van de prestatieafspraken waarbij de ontwikkelin-

gen die er spelen op het gebied van wonen betrokken worden. De belangrijkste actuele thema's die in deze 

Jaarbrief aan de orde komen zijn: 

- Scheefwonen en doorstroming. 

- Levensloopbestendig bouwen. 

- Betaalbaar, beschikbaar en geschikt wonen voor iedereen. 

- Stimuleren bouw van vrije sector huur. 

- Monitoring sociale huurwoningmarkt. 

 

Daarnaast is de jaarlijkse evaluatie van de prestatieafspraken opgenomen. Dit in de context van de Woningwet 

2015. In deze wet is een jaarlijkse cyclus met betrekking tot de prestatieafspraken opgenomen. 

 
e k artaal: Corporaties, huurders e  ge ee te e aluere  elkaars prestaties  
e k artaal: Corporaties oere  o erleg et de huurders e  doe  óór  juli ee  od op de oo isie. 
e k artaal: Corporaties, huurders e  ge ee te herzie , o retisere  of stelle  de prestatieafsprake  ij.  
e k artaal: Corporaties sture  hu  a ti iteite  e  de prestatieafsprake  toe aa  de i ister óór  de e er  

Jaarlijkse cyclus prestatieafspraken conform Woningwet 2015  

2 De evaluatie van de prestatieafspraken  

In de prestatieafspraken staan de wederzijdse inspanningen van gemeente en corporaties aan goed en betaal-

baar wonen in Woerden en is vastgelegd welke vraagstukken op dit gebied samen aangepakt worden. De pres-

tatieovereenkomst is opgebouwd rondom drie hoofdthema's: de woningvoorraad, de verduurzaming van de 

bestaande voorraad en het sociaal domein en leefbaarheid. 

  

De jaarlijkse evaluatie van de prestatieafspraken is gebaseerd op de nieuwe afspraken die zijn gemaakt tussen 

gemeente, corporaties en huurdersorganisatie. Ondanks dat de prestatieafspraken pas aan het eind van 2015 

helder waren, is toch al zoveel mogelijk gehandeld in de geest van de afspraken. Dat blijkt ook uit de evaluatie 

die in het tweede kwartaal van 2016 uitgevoerd is. Nagenoeg alle afspraken lopen op schema.  

 

Samenvatting van de belangrijkste actiepunten voor 2017: 

1. Corporaties gaan t/m 2020 tenminste 167 sociale huurwoningen bouwen. 

2. (Semi)permanente huisvesting wordt onderzocht met als doel dit in 2017 te realiseren. 

3. Duurzaamheid: voor 200 woningen worden 500 labelstappen gezet. 

4. Uitvoering project Nul op de meter in 2017 

5. Uitkomsten van de Scan Sociaal Domein omzetten in werkafspraken om de huisvestingsproblematiek terug  

    te dringen. 

6. Woningvoorraad: leegstand wordt tot een minimum beperkt en de in 2015 ingezette verkoopstop ook in  

    2017 voortzetten. 
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7. Maatregelen opgenomen in de Prestatieafspraken en de Actiepunten prestatieafspraken  uitvoeren ten be- 

    hoeve van het terugdringen van de wachttijden voor sociale huurwoningen (Amendement 27-10-2016) 

 

Lopende 2016 zijn het college en de corporaties aanvullende afspraken op de prestatieafspraken gaan maken 

om de druk op de sociale huurwoningmarkt te verlichten. Deze liggen in lijn met de gevraagde maatregelen in 

het Amendement terugdringen wachttijden voor sociale huurwoningen: 

1. Terugdringen scheefwonen (zie Jaarbrief, paragraaf 3). 

2. Er worden geen sociale huurwoningen verkocht 

3. Meer sociale huurwoningen in strategische woningbouwplanning: er zijn tenminste 210 sociale huurwo-

ningen opgenomen waarvan in ieder geval 165 door GroenWest gerealiseerd worden.  Vorig jaar stonden 

er  50 sociale huurwoningen in de planning. Daarnaast wordt aangekoerst om in 2017 180 semipermanen-

te sociale huurwoningen versneld te realiseren (zie Strategische woningbouwplanning paragraaf 4). 

4. Scheefwoners verleiden om door te stromen (zie Jaarbrief paragraaf 3) 

5. Sterker liberaliseren van huurwoningen voor scheefwoners: dit wordt reeds volledig benut door Groen-

West (zie paragraaf 3.3).  

 

De aanpak van het woonbeleid staat verder uitgebreid omschreven in de toelichting op de strategische wo-

ningbouwplanning. 

3 Scheefwonen en doorstroming 

De term 'scheefwonen' eteke t dat ee  huishoude  et ee  i ko e  o e  de € 34.678,- woont in een soci-

ale huurwoning1 huur tot € , . O  de doorstro i g te sti ulere  e  te e ordere  dat e se  zo eel 
mogelijk in een woning gaan wonen die bij hun inkomen past, worden diverse middelen ingezet:  

1. Het bouwen van voldoende woningen in verschillende prijsklassen. 

2. Gedifferentieerde woningbouw afgestemd op wijk en kern. 

3. Gedifferentieerd grondbeleid. 

4. Tegengaan scheefwonen door huur- en toewijzingsbeleid woningcorporaties. 

3.1 Het bouwen van voldoende woningen en levensloopbestendig bouwen 

In U10-verband is er in 2015 een verkenning van de woningbouwopgave in de U10 gedaan. De uitkomst is dat 

er een kwantitatief woningtekort is in de regio van circa 7.000 woningen tot 2020 en tussen 18.000 en 25.000 

woningen tot 2040. Bij  de berekening is de huidige plancapaciteit gebruikt. Het tekort is dus het tekort aan 

woningbouwlocaties/plancapaciteit in de regio. 

 

In 2015 zijn er in gemeente Woerden totaal 141 woningen opgeleverd. Dit is nog wel onder het streefaantal 

van 200 woningen per jaar maar er is een stijgende lijn zichtbaar ten opzichte van 2013 (71) en 2014 (127). 

Vanwege de economische crisis zijn veel plannen stil komen te liggen. Inmiddels zien we dat bij veel projecten 

de bouw is gestart en de eerste woningen worden opgeleverd. Van de meeste projecten die opgenomen zijn in 

de strategische woningbouwplanning, is de planontwikkeling gestart. Het duurt vervolgens 2 tot 5 jaar voordat 

de eerste woningen opgeleverd worden. De economie trekt weer aan en de verkoop op de huizenmarkt ook. 

Ondanks drie mindere jaren qua aantal opleveringen, is de afgelopen jaren (2007-2015) gemiddeld 210 wonin-

gen per jaar opgeleverd. Uiteraard met dank aan de jaren waarin het aantal opleveringen hoger was dan ge-

middeld (zie bijlage 3: oplevering woningen 2007-2015).  

 

Voor de komende jaren staan er meer woningen in de planning dan 200 per jaar (zie bijlage 1 en 2: strategische 

woningbouwplanning 2016-2020 en toelichting op strategische woningbouwplanning 2016-2020). In dit plan-

aanbod is altijd sprake van planoptimisme en kan uitgegaan worden van planuitstel van circa 30%. Naar ver-

wachting wordt het streefaantal van gemiddeld 200 woningen de komende jaren wel (ruim) gehaald. 

 

Voor 2016 tot en met 2020 is er een plancapaciteit van 1.515 nieuwbouwwoningen. De totale plancapaciteit, 

dus ook voor de periode na 2020, bedraagt 2.480 woningen. Daarnaast staan er locaties in de monitor waar 

nog geen aantal woningen van bekend is. In de komende vijf jaar zijn er voldoende woningen opgenomen in de 

strategische woningbouwplanning om aan de vraag te voldoen. Doorkijkend naar 2030 zijn er naar verwachting 

ook voldoende bouwmogelijkheden, zeker wanneer op Middelland de mogelijkheid voor woningbouw ont-

staat.  Ook zijn er 210 sociale huurwoningen in de planning opgenomen om aan de vraag van 130 woningen te 

                                                                 
1 Een sociale huurwoning is een woning die bij aanvang van de verhuur onder de toen geldende liberalisatiegrens viel. Als gevolg van 

inkomensafhankelijke huurverhoging kan de huidige huur wel boven de liberalisatiegrens liggen.  
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voldoen. In dit aantal zitten circa 50 zorgwoningen. Daarnaast wordt er ruim gepland omdat er veelal sprake is 

van 30% planuitstel.  

 

 

Nieuwbouwwoningen worden levensloopbestendig gebouwd conform het Bouwbesluit.  

3.2 Gedifferentieerd bouwen  

Bij het opstellen van de woningbouwprogramma's voor locaties van enige omvang wordt altijd uitgegaan van 

een gedifferentieerd programma. De mogelijkheden voor realisatie van vrije sector huur is bij dit soort locaties 

standaard onderwerp van gesprek.  

 In 2015/2016 zijn 41 vrije sectorhuurwoningen opgeleverd (Berberisstraat en Defensie-eiland). Op dit mo-

ment zijn er vrije sectorhuurwoningen €  - €  gepland in Woerden Centraal (96). Mogelijke andere 

locaties zijn op dit moment Pius X (bestaand gebouw) en Den Oudsten.  

 

Het gedifferentieerde grondbeleid staat concreet in de grondprijsbrief die jaarlijks in het tweede kwartaal vast-

gesteld wordt. Bij het opstellen van woningbouwplannen werkt de grondprijsbrief goed. De differentiatie in de 

grondprijzen stimuleert in planvorming op gemeentegrond een programma met verschillende woningen voor 

diverse doelgroepen. 

3.3 Tegengaan scheefwonen sociale huurwoningen 

Corporaties hebben twee manieren om (goedkoop) scheefwonen tegen te gaan: bij toewijzing van de woning 

en bij de huurverhoging. 

Toewijzing 

Corporaties oete  % a  hu  o i ge  toe ijze  aa  e se  et ee  i ko e  o der de € 35.739 (prijs-

peil 2016). De overige 10% kan ingezet worden voor mensen met een urgentie, doorstroming of andere doel-

groepen. Daarnaast is het tot en met 2020 mogelijk om ten hoogste 10% van de vrijkomende sociale huurwo-

i ge  toe te ijze  aa  huishoude s et ee  i ko e  tot € .  prijspeil .  
 

Tot en met het derde kwartaal van 2016 is slechts in zeer beperkte mate (minder dan 4%) een sociale huurwo-

i g toege eze  aa  huishoude s et ee  i ko e  o e  de € 35.739.  Exclusief short stay is dit zelfs maar 

1%. Ook van de ruimte om woningen toe te wijzen aan huishoudens met een middeninkomen tot € .  is 

tot en met het derde kwartaal nauwelijks gebruik gemaakt. Wel constateert GroenWest dat huishoudens in 

deze groep echt in de knel komen. Zij komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning, verdienen te 

weinig voor een vrije sector huurwoning en kunnen niet tot nauwelijks kopen. GroenWest wil daarom samen 

met de gemeente kijke  aar de ogelijkheid o  ee  deel a  de o i ge  et ee  huur € 628,76 (prijspeil 

2016) voor deze groep open te stellen. Daarmee komen er voor deze groep woningen waar zij op kunnen rea-

geren. Er zijn echter niet meer woningen dus dat betekent dat dit ten koste gaat van de groep met een inko-

e  o der de € 35.739.  

 

Met ingang van 1 januari 2016 is de passendheidstoets van kracht geworden. De passendheidstoets houdt in 

dat mensen met recht op huurtoeslag in 95% van de gevallen een woning toegewezen moeten krijgen met een 

huur o der de rele a te gre s uit de huurtoeslag € 586,68 voor 1- en 2-persoonshuishoudens, € 628,76 voor 

3- en meerpersoonshuishoudens). In de prestatieafspraken is vastgelegd dat de invoering van de passendheids-

toets niet mag leiden tot een afname van de slaagkans van woningzoekenden met recht op huurtoeslag. Die 

slaagkans was voor invoering van de passendheidstoets 70% en de corporaties garanderen dat dit zo blijft na 

invoering van de passendheidstoets. Tot en met het 3
e
 kwartaal 2016 blijkt dit goed te lukken. 83% van de 

toewijzingen is aan huishoudens met recht op huurtoeslag. 

Huurverhoging 

Naast de toewijzing was er ook in 2016 weer de mogelijkheid voor corporaties om een inkomensafhankelijke 

huurverhoging door te voeren. De corporaties hebben hier evenals eerdere jaren ook gebruik van gemaakt. Uit 

de aangezegde huurverhogingen blijkt dat er sprake is van een daling van het aantal huurders met een huis-

houdi ko e  o e  de € 44.360. In 2016 betrof dit 15% van de huurders. In 2013 was dit nog 20%. 

 

Deze daling is niet alleen het gevolg van huurders die vertrekken. Er zijn ook huurders die te maken hebben 

met inkomensdaling. Een klein deel van deze woningen heeft door de huurverhoging een vrije sector huurprijs 

gekrege  o e  de € 710,68). Na vertrek van de huurder komen deze woningen weer terug in de sociale huur. 
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Huurders die een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gehad en waarvan het inkomen inmiddels is 

gedaald, kunnen een verzoek doen tot huurverlaging.  

 

Vanwege de toenemende nadruk op betaalbaarheid in de discussie over wonen, heeft GroenWest in 2016 de 

huur oor haar doelgroep i ko e  tot € 44.360) niet verhoogd. Woningbouwstichting Kamerik heeft voor 

huishoude s et ee  i ko e  o der de € .  de huur erhoogd et , % i flatie . Voor huishoudens met 

een inkomen tussen € .  en € .  is de huur erhoogd et , %. De groep et ee  i ko e  o e  de 
€ 44.360 heeft bij beide corporaties de maximale huurverhoging gekregen. 

Gemiddeld 25% sociale nieuwbouw 

In 2015 zijn er 63 woningen opgeleverd in de sociale huursector. In 2016 worden er - naast de 52 tijdelijke 

wooneenheden voor statushouders - geen woningen opgeleverd in de sociale huursector. De locatiemonitor 

woningbouw bevat wel gemiddeld 30% sociale woningbouw (huur en koop) voor de komende jaren tot en met 

2020. Vanaf 2018 staan er weer nieuwbouw sociale huurwoningen in de planning. Om de druk op de sociale 

huurwoningmarkt op korte termijn te verlichten wil het college dat er in 2017 versneld 180 huurwoningen 

gerealiseerd worden via (semi)permanente sociale huurwoningen of transformatie (zie ook: toelichting op de 

strategische woningbouwplanning).  

 

Wij blijven inzetten op 25% sociale woningbouw bij het opstellen van het woningbouwprogramma in geheel en 

bij de grotere woningbouwlocaties. 

4 Resultaten woonruimteverdeling sociale huurwoningen 2015-2016  

De verwachting is dat het aantal aangeboden woningen in 2016 fors lager ligt dan vorig jaar. Deels komt dit 

doordat er geen nieuwbouw wordt opgeleverd. Ook zien de corporaties over de gehele linie een iets lagere 

mutatiegraad. Daarnaast zien we ook nog eens dat in toenemende mate woningen door middel van urgentie 

en bemiddeling worden toegewezen: Gemiddeld het afgelopen jaar ruim 20% (voorheen was dit 16%). In abso-

lute zin is het aantal woningen dat toegewezen is aan urgenten en via bemiddeling gelijk gebleven (30 wonin-

gen in het eerste tot en met derde kwartaal, zowel in 2015 als in 2016).  

 

Tot en met het derde kwartaal van 2016 zijn minder dan 190 woningen aangeboden. Als deze lijn doorgetrok-

ken wordt, komen we voor heel 2016 uit op iets meer dan 250 woningen. Dat is een stuk minder dan de 300 

woningen van 2015. De woningen worden door de corporaties verdeeld op basis van de regelgeving in de Huis-

vestingsverordening 2015. 

 

In het afgelopen jaar
2
 is 80% van de sociale huurwoningen in Woerden toegewezen aan starters. Dat is hoger 

dan het regionaal gemiddelde. Regionaal wordt 76% van de sociale huurwoningen toegewezen aan een starter.  

 

De wacht- en zoektijden laten een wisselend beeld zien. De wachttijd voor starters is nagenoeg gelijk gebleven. 

Die voor doorstromers is iets gedaald. De zoektijden zijn toegenomen, vooral voor doorstromers. De wachttij-

den in de regio (U16) zijn vergelijkbaar: 10,3 jaar voor doorstromers en 8,2 jaar voor starters. De zoektijden zijn 

in Woerden in tegenstelling tot vorig jaar iets hoger dan in de regio. 

 

 % toewijzing  

afgelopen jaar (2015) 

Wachttijd 2016 (2015) 

(=inschrijfduur bij Woningnet)      

Zoektijd 2016 (2015)  

(=de actieve zoektijd naar een woning)   

Starters 80% (80%) 7,8 jaar (7,7 in 2015) 4,1 jaar (3,6 in 2015) 

Doorstromers 20% (20%) 10 jaar (11,5 in 2015) 5 jaar (3,7 in 2015) 

Wacht- en zoektijden 2015 starters en doorstromers 

 

Bij de woningtoewijzing naar woningtypen is er een duidelijk verschil te zien. Voor een bovenwoning is de zoek-

tijd 2,3 jaar. De zoektijd voor een eengezinswoning is 5,2 jaar.  

Splitsingsvoorstel DAEB / niet-DAEB woningbezit GroenWest 

Met de i erki gtredi g a  de ieu e o i g et op  juli  oete  orporaties zi h eperke  tot 
a ti iteite  op het ge ied a  de olkshuis esti g. Groe West oet ee  heldere s heidi g aa re ge  tusse  
die ste  a  alge ee  e o o is h ela g DAEB= so iale huur  aar oor ze staatssteu  o t a ge  e  a dere 

iet-DAEB= rije se torhuur  a ti iteite  aar oor ze gee  staatssteu  o t a ge . De ijze aarop ze deze 
s heidi g or ge e , oet goedgekeurd orde  door de i ister. Bela grijk o derdeel a  de eoordeli g 

                                                                 
2 Het afgelopen jaar betreft de periode vanaf het vierde kwartaal 2015 tot en met het derde kwartaal 2016. 
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or e  de zie s ijze  a  ge ee te  e  huurdersorga isatie op het s heidi gs oorstel.  
Het ollege heeft ee  positie e zie s ijze gestuurd aa  Groe West. Deze staat ter i for atie i  de ijlage.   

BIJLAGEN 

Bijlage 1: Strategische woningbouwplanning 2016-2020 

Bijlage 2: Toelichting op strategische woningbouwplanning 2016-2020, Monitor 2016 

Bijlage 3: Jaarmonitor 2015 Prestatieafspraken 

Bijlage 4: Actiepunten Prestatieafspraken 2017 

Bijlage 5: Brief aan GroenWest 'Zienswijze scheidingsvoorstel DAEB / niet-DAEB aan GroenWest' 
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