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• De corporaties in West Betuwe 

• (Nieuwbouw) projecten 

• Kenmerken woningen en haar bewoners 

• Betaalbaarheid / Beschikbaarheid 

• Duurzaamheid 

• Leefbaarheid 

• Activiteit: Keuzes bij inzet maatschappelijk vermogen 

 

Programma 



Woningcorporaties in Nederland 



Woningcorporaties in het nieuws 



De Goede Woning Neerijnen (kantoor in Haaften) 
 

• Vereniging met Bestuur en RvC  

• 690 woningen in Waardenburg, Tuil, Haaften en Hellouw  

• Intensieve samenwerking met De Kernen 

• Bestuursvoorzitter - Piet Huijsman  

De Corporaties in West Betuwe 

De Kernen (kantoor in Hedel) 
 

• 4.500 (voornamelijk) eengezinswoningen 

• Werkzaam in 6 gemeenten, 36 dorpskernen 

• ca. 400 woningen in de gemeente West Betuwe 

• Directeur-bestuurder: Marinus Kempe 

KleurrijkWonen (kantoor in Tiel) 
 

• Werkzaam in 3 provincies, 6 gemeenten en 36 kernen 

• 16.000 Verhuureenheden waarvan 14.500 woningen 

• 3.320 woningen in West Betuwe 

• Directeur-bestuurders: Jaap van Dam en Tjapko van Dalen 



Bewonersraad 

De Kernen 

Bewonersraad  

De Goede Woning Neerijnen 

Huurders 

Belangenorganisatie 

Lingesteden 

HuurdersBelangenvereniging 

West Betuwe 

Huurdersorganisaties 



Hoeveel woningen hebben de drie 

woningcorporaties samen in West Betuwe? 

 

 A.  3.680 woningen 

 B. 4.410 woningen 

 C. 6.545 woningen 

 D. 7.820 woningen 

De Corporaties in West Betuwe 

• Waarvan 4.261 sociale huurwoningen (97%) 

• 21% van het totale woningbezit in de gemeente 



De Corporaties in West Betuwe 



Hoeveel % van ons woningaanbod is gestapeld? 

 

 

A.  gemiddeld 14% 

B. gemiddeld 24% 

C. gemiddeld 34% 

D. gemiddeld 44% 

 

De Corporaties in West Betuwe 



Hoeveel % van de hurende huishoudens bestaat uit 
gezinnen? (minderjarig kind thuiswonend) 

 

 

A.  ongeveer 20% 

B. ongeveer 30% 

C. ongeveer 40% 

D. ongeveer 50% 

 

De Corporaties in West Betuwe 



Hoeveel nieuwbouwwoningen hebben de drie 
woningcorporaties sinds 2012 opgeleverd? 
  
 
  A.  150 
  B. 254 
  C. 497 
  D. 627 



Gerealiseerde projecten 2012 t/m 2018 

Antwoord: 497 woningen 



Tricht – Rodenburgstraat 

16 sloop- 19 nieuwbouw (2022) 

Lopende/aanstaande projecten 



Hoeveel woningen verkopen wij gemiddeld per jaar? 
  
 
  A.  15 
  B. 34 
  C. 87 
  D. 125 

Verkoop woningen 



Waarom doen wij dat? 

• Financiële middelen genereren om investeringen mogelijk te maken 

• Woningbezit verjongen 

• Woningbezit dat beter aansluit bij doelgroepen 

• Diversiteit in buurten realiseren 

• Woningen die we verkopen blijven beschikbaar op de woningmarkt.  

• We bedienen meestal doelgroepen die (op basis van inkomen) nét 

niet voor een sociale huurwoning in aanmerking komen (lage 

middeninkomens, vaak starters) 

 

Hoe? 

• Verkoop aan zittende huurders en na huuropzegging 

• Geen complexgewijze verkoop aan ontwikkelaars 

Verkoop woningen 

Gemiddeld 34 woningverkopen per jaar 



  

Betaalbaarheid en 

Beschikbaarheid 

De Corporaties in West Betuwe 



Woongaard 
Woongaard is een samenwerkingsverband van corporaties uit de regio’s 

Alblasserwaard–Vijfheerenlanden, Bommelerwaard, Land van Heusden en 

Altena en Rivierenland. 
 

18 gemeenten 

14 woningcorporaties  

49.016 woningen* 

64.869 woningzoekenden* 

3.655 actief woningzoekenden* 
 

*Per 1-10-2019 



Er staan bij Woongaard 64.869 woningzoekenden ingeschreven. 
Hoeveel woningzoekenden wonen er in de gemeente West Betuwe? 
 
  A. 5.367 
  B. 4.265 
  C. 3.645 

Woningzoekenden gemeente West Betuwe 

Hoeveel procent daarvan is actief? 
  A. 1-10% 
  B. 10-20% 
  C. 20-30% 

9% van de woningzoekenden  

uit West Betuwe is actief op 

zoek naar een woning. 



Hoe lang is de gemiddelde inschrijftijd voor een woning in de 
gemeente West Betuwe? 
 
 A. 7,1 jaar 
 B. 3,5 jaar 
 C. 4,9 jaar 
 

Woningzoekenden gemeente West Betuwe 

Hoe lang zijn woningzoekenden daadwerkelijk op zoek, van de 
eerste reactie op een huurwoning tot een toewijzing? 
 
 A. 0 tot 1 jaar 
 B. 1 tot 2 jaar 
 C. 2 tot 3 jaar 

Precieze zoektijd is 0,9 jaar 



Op een woning in de gemeente West Betuwe reageren 
woningzoekenden uit de gemeente … 
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Altena Buren

Culemborg Druten

Gorinchem Hardinxveld-Giessendam

Maasdriel Molenlanden

Neder-Betuwe Tiel

Vijfheerenlanden West Betuwe

West Maas en Waal Wijchen

Zaltbommel Buiten samenwerkingsverband

Top 3 herkomst huurders bij woningtoewijzing (totaal 132): 

 

1. West Betuwe (69 toewijzingen) 

2. Buiten samenwerkingsverband (19 toewijzingen) 

3. Gorinchem (7 toewijzingen) 



Wie kan er reageren op deze woning? 

a. Een gezin van 4 personen 

met een bruto jaarinkomen 

van € 38.500. 

 

b. Een alleenstaande met een 

jaarinkomen van € 20.000,- 

 

c. Een stel met een jaarinkomen 

van € 32.000,- 

 

Stel: op Woongaard wordt onderstaande woning aangeboden. Het betreft een 

ééngezinswoning met een huurprijs van € 607,46. 

 

Wie kan voor deze woning in aanmerking komen? (meerdere opties zijn mogelijk) 



Wie kan er reageren op deze woning? 

a. Een gezin van 4 personen met een bruto 

jaarinkomen van € 38.500. Het inkomen is te 

hoog. 

 

 

b. Een alleenstaande met een jaarinkomen van 

€ 20.000. Dit kan, het inkomen geeft recht op 

huurtoeslag en daarom is deze persoon 

‘passend’ voor de woning. 

 

 

c. Een stel met een jaarinkomen van € 32.000 

Dit stel kan wel reageren op de woning, maar 

alle woningzoekenden met recht op 

huurtoeslag gaan voor. 

 

De juiste antwoorden zijn: 



Toewijzingsschema 

Toewijzingsregels: 

• (min.) 80% toewijzen tot € 38.035 

• (min.) 90% toewijzen tot € 42.436 

• 95% van mensen met laag 

inkomen naar woning met huur 

onder aftoppingsgrens 

• Max. inkomen voor huurtoeslag 

€30.826 

• Sociale huurwoning max. € 720,42 
 



 

Bron: loonwijzer.nl, fulltime met 10 jaar ervaring, peildatum 2015 

• Minimumloon bij 23 jaar of ouder: € 18.600 (€ 1.550 bruto / € 1.330 netto per maand) 

• Vrachtwagenchauffeur: € 27.000 (€ 2.260 bruto / € 1.760 netto per maand) 

• Verkoopmedewerker winkel: € 27.180 (€ 2.265 bruto / € 1.760 netto per maand) 

• Schilder:  € 29.300 (€ 2.440 bruto / € 1.850 netto per maand) 

• Timmerman:  € 30.240 (€ 2.520 bruto / € 1.910 netto per maand) 

• Administratief medewerker: € 31.200 (€ 2.600 bruto / € 1.947 netto per maand) 

• Verpleegkundige (MBO): € 35.000 (€ 2.925 bruto / € 2.150 netto per maand) 

• Accountmanager:  € 36.110 (€ 3.009 bruto / € 2.175 netto per maand) 

• Leerkracht basisonderwijs: € 37.200 (€ 3.100 bruto / € 2.225 netto per maand) 

• Verpleegkundige (HBO): € 38.000 (€ 3.165 bruto / € 2.260 netto per maand) 

• Docent MBO/VMBO:  € 39.400 (€ 3.280 bruto / € 2.325 netto per maand) 

• Projectleider IT:  € 43.000 (€ 3.600 bruto / € 2.500 netto per maand) 

 

Toewijzingsgrens sociale huurwoningen: inkomen van € 38.035 per jaar (2019)  

(In 2015 was deze grens: € 34.911 (10% van de toewijzingen tot € 38.000) 
 

Conclusie 
Huishoudens met iemand met een fulltime baan (of 2 parttime banen) komen 

vrij snel niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning 
 



Verhuringen 

Hoeveel % van de huurwoningen verhuren de 
woningcorporaties onder de € 651 ? 

 

 

 A. 35% 

 B. 55% 

 C. 64% 

 D. 80% 

 

De Corporaties in West Betuwe 



Duurzaamheid 



• Noodzaak 

– Earth Overshoot Day  
(1 augustus 2018, 29 juli 2019) 

– Iedereen levert op eigen manier,  

binnen eigen mogelijkheden 

bijdrage 

 

• Opgave 

– Energieverbruik 

– Materiaalgebruik 

– Gedrag en bewustzijn 

Duurzaamheid 



• Waar werken we naartoe? 

– Gem. label B in 2021 (Aedes)  

– Gelders Energie Akkoord 2030 

– CO2-neutraal in 2050 (‘Parijs’, Aedes) 

------------------------------------------------------------------- 

– Circulariteit? (materiaal-, grondstoffen- en 
energieneutraal, geen directe of indirecte belasting 
op het milieu) 

 Verkenningsfase… 

 

• Maatregelen die we treffen liggen in lijn met ons doel. 

 

• Handvat: Aedes Routekaart 

 

Duurzaamheid 



Hoeveel procent van de woningvoorraad van de 
woningcorporaties heeft een label A of B? 

 

  A.  28% 

 B.  44%  

 C.  62% 

 D.  86%  

 

 

Energielabels 

• 86% van de energie-labels (A t/m C) is groen 

• Afspraak: woningvoorraad eind 2020 gemiddeld energielabel B (Energie-

index <= 1,40); nu al gerealiseerd. 



Duurzaamheid 

• De corporaties 
– Als eigenaar van een groot deel van de woningen zijn we een 

belangrijke speler 

– We nemen onze verantwoordelijkheid 

– Haalbaar en betaalbaar!  ‘Duurzaamheid’ is niet onze enige 
opdracht! 

 

• Gemeente 
– ‘Woningbezit van corporaties’ als onderdeel van een veel grotere 

opgave 

– Regierol 

– Warmtetransitieplan 

 

• Samenwerking noodzakelijk 
– Op zoek naar kansrijke manieren om de opgave in te vullen 

– Experimenteren in pilots 

– Weloverwogen de volgende stappen zetten 



Leefbaarheid  



Leefbaarheid 

We maken onderscheid tussen drie componenten:  

 

• De fysieke omgeving (bebouwing, voorzieningen, uitstraling).  
 Onze rol: in goede staat brengen en houden van het eigen vastgoed en het 

stimuleren van een aantrekkelijke, toegankelijke en veilige omgeving;  

 

• De sociale omgeving (bewonerssamenstelling en sociale 

interactie tussen bewoners).  
Onze rol: signaleren, verwijzen, bemiddelen, ondersteunen en stimuleren 

(huurdersparticipatie en sociale cohesie);  

 

• Veiligheid (overlast, vervuiling, criminaliteit en bedreigende 

situaties).  
Onze rol: de directe omgeving van ons bezit schoon, heel en veilig maken en 

houden.  

 



Leefbaarheid 

Welke ontwikkelingen zien we? 

 

• Steeds meer mensen met een hulp(vraag) 

(bijvoorbeeld vanwege een heel laag inkomen, omdat 

mensen de taal niet spreken, vanwege een fysieke 

beperking, vanwege verslaving, uitstroom GGZ, etc.) 

• Toename arbeidsmigranten (andere taal & achtergrond) 

• Steeds groter beroep op eigen netwerk 

• Onze (benodigde) inzet verandert 

• De (benodigde) inzet van onze partners verandert. 
 

 



Leefbaarheid 
Wat we in de praktijk zien gebeuren. Woningtoewijzing bij nieuwbouw van een 

complex van 15 woningen (2018, De Kernen). 

 
Herstructurering 

Justitie 

Werkzaak 

Verslavingszorg 

Schuldhulp 

Jeugdzorg 

 

Arbeidsmigrant 

Vroeg erop af 

Alleenstaand 

ouder 

 

Statushouder 

Vluchtelingenwerk 

<23 jaar 

Werkzaak 

 

 

Arbeidsmigrant 

<23 jaar 

 

Regulier WZ 

Alleenstaand 

ouder 

 

Regulier WZ 

 

Regulier WZ 

Alleenstaand ouder 

 
Regulier WZ 

Alleenstaand ouder 

Arbeidsmigrant 

 

Statushouder 

Vluchtelingenwerk 

<23 jaar 

Werkzaak 

 

 Regulier WZ 

Alleenstaand ouder 

 
Regulier WZ 

Alleenstaand 

ouder 

 

Regulier WZ 

 
Regulier WZ 

Arbeidsmigrant 

 

Regulier WZ 

 
Regulier WZ 

 



“Keuzes bij de inzet  

maatschappelijk vermogen” 



Uitleg “Keuzes bij inzet maatschappelijk vermogen” 

U bent bestuurder van 
“De Goede woningen en Kleurrijke Kernen” 
U heeft naast alle verplichtingen jaarlijks nog  

7,6 miljoen te besteden.  
 

Wat zou u morgen als eerste doen en  
hoe zou u het budget verdelen?  

  

 Eerst individueel nadenken over de keuzes en prioritering (5 min.) 
 Vervolgens discussie in 7 groepen in 4 rondes (45 min.) 
 Korte plenaire terugkoppeling    





Terugkoppeling 

 

“Keuzes bij inzet maatschappelijk vermogen” 

 

Welke keuzes zijn er (niet) gemaakt? 

In welke volgorde? 

Welke dilemma’s waren er? 

Hoe hebben jullie die opgelost? 





Dank u wel 

voor 

uw aandacht! 


