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verslag van Themabijeenkomst betaalbaarheid en 
beschikbaarheid  

vergaderdatum 28 januari 2019 

 

1. Opening 

Nathalie opent om 19.00 uur de bijeenkomst en heet iedereen welkom. Ze licht ieders rol 

kort toe. Van de bijeenkomst w o r d t  een verslag gemaakt dat samen met de 

presentaties van vanavond naar alle aanwezigen wordt gestuurd. 

 
2. Toelichting proces 
 De themabijeenkomsten zijn bedoeld om huurders te informeren en de thema’s 
 samen met de gemeente verder te verdiepen, zodat huurders de materie beter 
 begrijpen en zo beter beslagen ten ijs kunnen komen bij het opstellen van een 
 advies t.b.v. de prestatieafspraken. Deze themabijeenkomst is de eerste in een rij van 
 vier; hierna volgt er nog een op het thema betaalbaarheid en beschikbaarheid   
 (6 februari a.s.). Deze gaat over de huurverhoging 2019, de woningvoorraad en de 
 financiële gevolgen bij verschillende keuzes. Op 18 februari is de themabijeenkomst over 
 wonen en zorg en op 4 maart gaat het over duurzaamheid. De eerste bijeenkomst over 
 een thema is een startbijeenkomst met een brede groep huurders. Vervolgens gaat er 
 een werkgroep aan de slag bestaande uit 2 tot 4 huurders, de gemeente en  
 de Woningstichting. Deze werkgroep komt 2 tot 3 keer bij elkaar. Vervolgens komt de 
 brede groep huurders weer bijeen in een tussentijdse themabijeenkomst (juni). Dan wordt 
 met elkaar gecheckt  of we op de juiste weg zijn. Vervolgens komt de werkgroep, indien 
 nodig, weer bij elkaar om evt. nog bij te sturen. Een laatste keer (september) komt de 
 brede groep huurders bij elkaar om het advies te bespreken ten behoeve van de 
 prestatieafspraken. 
 
3. Woonlastenonderzoek 

Jeroen Wissink van Companen geeft een presentatie van de resultaten van het 
woonlastenonderzoek (presentatie is bijgevoegd). Huurders Lidy Toonen en Mien van 
Rennes zijn betrokken geweest bij het onderzoek. Doel was om inzicht te krijgen in de 
woonlasten van huurders om daar waar nodig passende maatregelen te nemen om de 
betaalbaarheid van het wonen te verbeteren. 
De belangrijkste conclusies zijn: 

 
Belangrijke aandachtsgroepen: 
• Huishoudens rond sociaal minimum: 

- Jongeren tot 25 jaar 
- Tweepersoonshuishoudens tot AOW 
- Gezinnen  

• Gezinnen met kinderen tot € 36.700  huurprijs boven € 640 is risicovol 
 

Aandachtspunt komende jaren 
• Ouderen hebben doorgaans lager inkomen  laatste jaren ook nauwelijks geprofiteerd 

van koopkracht 
• Energielasten gaan komende jaren sterk stijgen 

 
 
De aanbevelingen uit het onderzoek: 

• Zorg voor voldoende aanbod tot kwaliteitskortingsgrens 
• Houdt bij besteedbare woonruimte een ruimere marge aan om risico’s te voorkomen 
• Huisvesting van gezinnen met inkomen tot € 36.700 blijft aandachtspunt 

- Probeer aanbod tot eerste aftoppingsgrens aan te bieden 
  



pagina 2 

 

 

 

 
• Investeren in duurzaamheid levert belangrijke bijdrage aan verbeteren woonlasten 

- Energielasten vormen belangrijke component totale woonlasten 
- Gericht plaatsen van zonnepanelen? 
- Inzet van energiecoaches? 
- Goed en flexibel incassobeleid werkt preventief 

 
Vragen 
 
Is er ook gekeken naar wat mensen kunnen betalen? 
Dit is niet mogelijk met deze data, dan zou je enquêtes moeten uitzetten. 
 
Is het mogelijk om de groep huurders die net boven de inkomensgrens van het sociaal 
minimum zitten (dus die niet in aanmerking komen voor (gemeentelijke) toeslagen) in 
beeld te brengen? 
Dit is zeer complex. Vorig jaar zijn we hierover in overleg geweest met de gemeente 
Wageningen, maar dit is stil komen te liggen door vertrek van betreffende medewerker. 
Inmiddels is door de gemeente aangeven dat ze hier weer naar gaan kijken.  
 
Weten we hoe groot de groep is die in aanmerking zou komen voor huurtoeslag, maar die 
het niet aanvragen? 
Jeroen geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat deze groep niet groot is, dat deze mensen 
doorgaans de weg naar de toeslagen wel weten te vinden. Het is niet helemaal duidelijk 
of dit representatief is.  
Actie: Wendy Thissen van de gemeente vraagt bij schuldhulpverlening na of hier cijfers 
van zijn. 
 
Waarin wijkt Wageningen af? 
Jeroen geeft aan dat Wageningen eigenlijk niet echt afwijkt van andere gemeenten. 
Wendy zegt dat uit het onlangs gehouden schaarste-onderzoek komt dat Wageningen 
een grote groep met hoge inkomens heeft en een grote groep met lage inkomens. Het 
zijn dus juist de mensen met de lage inkomens die afhankelijk zijn van de toeslagen. Er is 
maar een hele kleine tussengroep. 
 
Aedes heeft kritiek geuit op de methode van het Nibud, die de huur als een soort restpost 
ziet. Waar valt verder nog winst te behalen? 
Jeroen geeft aan dat naar de gemeentelijke lasten kunnen worden gekeken. Ook is het 
goed samen met maatschappelijke/welzijnsorganisaties te kijken naar signalering. 
 
Kunnen de aanwezigen het onderzoeksrapport ontvangen? 
We sturen deze met dit verslag mee. 
 
Voorstel voor opnemen in nieuwe Prestatieafspraken: 

- Monitoring ontwikkeling resultaten door inplannen nieuw onderzoek over een 
aantal jaar. 

- Met de gemeente onderzoeken of er optimaal gebruik gemaakt wordt van 
bijzondere bijstand en toeslagen. 

-  
Hoe verder? 
De resultaten van het onderzoek en conclusies en aanbevelingen nemen we mee in het 
huurbeleid. Na de tweede themabijeenkomst van volgende week volgt er een werkgroep 
waarvoor 2 tot 4 huurders zich kunnen aanmelden om hiermee verder te gaan. 
 

4. Evaluatie huurbeleid 
 Marion licht de evaluatie van het huurbeleid toe (de presentatie is bijgevoegd).  

De belangrijkste punten uit het huidige huurbeleid (sinds 1 januari 2016) zijn:  
– Passend toewijzen van kracht (tenminste 95% van de huishoudens die recht hebben 

op huurtoeslag moet een woning toegewezen krijgen onder de aftoppingsgrens) 
– In 2016 en 2017 zijn de streefhuren aangepast 
– In  2017 hebben we een aantal vrije sector woningen overgeheveld naar duur 

sociaal ivm de scheiding DAEB (sociale huur) /Niet DAEB (vrije sector huur) 
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– 80% van de woningen toewijzen aan huurders inkomen< € 36.798.  
– 1

e
 10% vrije ruimte voor huurders inkomen tot € 41.056 

– 2
e
 10% voor bijzondere doelgroepen en voor gezinnen/meerpersoonshuishouden tot 

€ 44.715.  
– Toewijzingsselectie op basis van inkomen, huishoudsamenstelling (evt leeftijd bij 

seniorenwoning) en inschrijftijd. 
  
 De belangrijkste aandachtspunten bij de evaluatie zijn: 

• Gekte op de woningmarkt in 2018 leidt landelijk tot langere wacht- en zoektijden 
• Aandacht voor de groot groeiende groep 1 persoonshuishoudens.  
• Monitoren dat er voldoende aanbod is/blijft  voor elke doelgroep 
• Kwalitatieve vraag, passende woning voor 65+ 

  
 Voorstel voor veranderingen in 2019: 

• Aanbod lotingwoningen vergroten door woningen met 2 slaapkamers toe te voegen 
• doorstroombeleid voor ouderen intensiveren, meer onder de aandacht brengen en 

transparanter maken(max 25 per jaar) 
• Pilot in 2019 om doorstroomregeling voor gezinnen zijnde huurder van dW voorrang te 

geven (woning die vrijkomt uit ouderenproject) 
 

Vragen 
 
Zijn er afspraken met de gemeente om bij nieuwbouw de woningen toe te wijzen aan 
huurders uit Wageningen? 
Hierover is de Woningstichting in gesprek met de gemeente. 
 

5.  Sluiting 
Nathalie bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid. Ze schetst het proces zoals hierboven 
omschreven en geeft aan dat de huurders die interesse hebben om deel te nemen in de 
werkgroep, zeker volgende week op 6 februari moeten komen, waar de huurverhoging 
wordt besproken, wat nauw samenhangt met de inhoud van vandaag. Er worden daarna 
snel vervolgafspraken gemaakt, omdat het adviesproces voor de huurverhoging wettelijk 
vóór 1 april moet zijn afgerond. 


