
Memo Nieuwe woningmarktafspraken Haaglanden    Bijlage 12
Behandeld aan de Bestuurlijke Tafel Wonen d.d. 21 februari 2019  met eerste reactie vanuit SVH 

De Bestuurlijke Tafel heeft besloten te willen werken aan concretisering en verdieping van het convenant 
Gaten dichten. Ze heeft provincie Zuid-Holland van dit voornemen per brief op de hoogte gebracht. Er 
zijn een aantal inhoudelijke en procesmatige bestuurlijke besluiten nodig om het proces richting nieuwe 
onderlinge woningmarktafspraken in te kunnen zetten.  

Aanleiding 
Tijdens het eerste bestuurlijke overleg van de Bestuurlijke Tafel Wonen zijn de vervolgstappen rond het 
convenant Gaten dichten besproken. Aanleiding voor de totstandkoming van het convenant waren 
destijds de gevolgen van de scheidingsvoorstellen van corporaties, met name Vestia, op de voorraad 
sociale woningen. Alle gemeenten onderschrijven de regionale opgave van sociale woningen die er ligt. 
In de brief d.d. 17-10-2018 aan de provincie heeft de Bestuurlijke Tafel Wonen dan ook te kennen 
gegeven dat zij in de komende tijd de stap naar de concretisering van het convenant gaan maken.  

Uitwerking van onderlinge afspraken (o.a. afspraken over spreiding, locaties, sociale condities) is nog 
niet gedaan. Daarbij is met name de regionale spreiding van sociale woningen van belang. In de brief is 
een onderzoek aangekondigd naar de kwalitatieve woningbehoefte in de regio. Met in vervolg daarop 
een verdiepingsslag die zal worden gemaakt, waarbij een regionale streefvoorraad zal worden 
uitgewerkt in twee scenario’s. Een klassiek consumentgerichte streefvoorraad en een consumentgericht 
scenario dat inzichtelijk maakt wat de maximaal haalbare spreiding in de regio is in de huidige 
woningmarkt. Beide scenario’s zullen vertaald worden naar gemeentelijk niveau. Vervolgens zullen de 
gemeenten middels een gemeentelijk bod inzichtelijk maken wat voor hen haalbaar en realistisch is en in 
hoeverre zij kunnen bijdragen aan een meer evenwichtige spreiding van de sociale voorraad. Voorts 
zullen er afspraken worden gemaakt over de inzet van de corporatievoorraad op het gebied van 
betaalbaarheid en beschikbaarheid.  

Dit alles zal resulteren in concrete, meetbare en realistische afspraken tussen de gemeenten. En indien 
onderstaande adviezen over de definitie van sociale voorraad worden gevolgd, wordt er regionale 
eenheid gecreëerd in wat meegerekend wordt tot de sociale voorraad. Er zal vanzelfsprekend gebruik 
worden gemaakt van de onderzoeken die reeds gedaan zijn. Echter, begin 2019 komen ook de cijfers 
van het WoON 2019 beschikbaar. Een actualisatie van de cijfers ligt dus voor de hand.   

Bovenstaand proces betekent dat gemeenten inzichtelijk gaan maken welke bijdrage zij individueel 
kunnen leveren aan de regionale doelen op het gebied van o.a. streefvoorraad en spreiding. Dit betekent 
niet dat de gemeenten gaan streven naar een gelijksoortige voorraad. Men streeft niet naar 
“eenheidsworst”. De gemeenten hebben alle hun eigen historie en woondynamiek. Wel kunnen de 
regionale verschillen op het gebied van de percentages van de sociale voorraad, betaalbaarheid en 
beschikbaarheid verkleind worden.  

Ook de provincie ziet dit als een gewenste ontwikkeling, De provincie heeft laten weten dat de Visie 
Ruimte en Mobiliteit een aantal eisen stelt waaraan de regionale woonvisie (en de uitvoering daarvan- het 
woningbouwprogramma) moet voldoen, waaronder dat ook op lokaal niveau op een evenwichtige wijze 
wordt bijgedragen aan de spreiding van de sociale woningvoorraad in de regio. Bovendien reikt de 
vraag van de Provincie verder dan alleen de corporatievoorraad. We moeten aantonen dat er voor de 
sociale doelgroep een plek is in de regio, nu en in de toekomst, en we moeten aantoonbaar werken aan 
de spreiding van de sociale voorraad in onderlinge afstemming binnen de regio. We zouden dus moeten 
redeneren vanuit de doelgroep, niet alleen vanuit sociale corporatiewoningen. Immers, onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid ligt bij de doelgroep en die woont niet alleen in  
corporatiewoningen.  
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De regionale afspraken zullen zich niet beperken tot afspraken ten aanzien van nieuwbouw. Ook 
afspraken ten aanzien van het behoud van de bestaande voorraad is bijvoorbeeld van belang. Verkoop, 
liberalisatie en huurbeleid heeft grote effecten op de omvang. Maar ook het efficiënt inzetten van de 
corporatievoorraad is in de praktijk van groot belang (betaalbaarheid en beschikbaarheid). In de 
Rotterdamse regio is gebleken dat de verschillen bij de startsituatie tussen de gemeenten aanzienlijk 
waren in de mate waarin de corporatievoorraad te betalen was en in de kansen die huurtoeslag-
gerechtigden hadden om in te stromen. Alle handelingsperspectieven ten aanzien van het behalen en 
inzetten van de streefvoorraad zullen worden meegenomen om voor iedereen een plek te borgen.  
Naast inzicht in de woningvoorraad in Haaglanden levert dit proces ook per gemeente concrete 
onderhandelingsstukken op voor het sluiten van lokale prestatieafspraken.  

Al met al veronderstelt deze bestuurlijke opdracht niet alleen een concretisering van het convenant, maar 
ook een actualisatie en harmonisatie van de cijfers en definities. Bovendien vraagt deze opdracht om 
een bredere focus dan het convenant.   

Reactie SVH: Alle gemeenten onderschrijven de regionale opgave van sociale woningen die er ligt. Dat 
is een goed vertrekpunt. Daarnaast is het prima om vanuit een breder perspectief naar deze opgave te 
kijken. In het eerdere onderzoek is het in kaart brengen van de particuliere huur en koop niet haalbaar 
gebleken. Uit het eerder door ABF uitgevoerde onderzoek blijkt dat de woningvoorraad in de regio uit 
507.000 woningen bestaat. Naast circa 162.000 woningen van corporaties bestaat de voorraad uit 
98.000 particuliere huurwoningen en 246.000 koopwoningen. De vijftien SVH-leden bezitten 159.000 
woningen, de overige 3.000 corporatiewoningen zijn in bezit bij een aantal in het hele land actieve 
corporaties. Op basis van aanvullend onderzoek kan de sociale opgave voor de corporaties wijzigen. 
Daarnaast geeft de Bestuurlijke tafel wonen aan dat de uitwerking van onderlinge afspraken (o.a. 
afspraken over spreiding, locaties, sociale condities) nog niet is gedaan. De vervolguitwerking moet op 
alle drie de aspecten worden ingezet. Voor de gemeenten is vooral de spreiding van belang. 

Gevraagde besluiten
Vraagstuk 1: Informatie 
Nog niet alle benodigde informatie is bekend. We gaan de onderzoeken van Gaten dichten niet over 
doen, maar we hebben wel onderstaande aanvullende actuele informatie nodig op het gebied van 
cijfers, beleidsruimte en monitoring.  

Cijfers 
• Streefvoorraad: Welke totale planvoorraad heeft Haaglanden nodig voor de huidige druk op de 

woningmarkt?  
• Streefvoorraad: Welke planvoorraad heeft Haaglanden nodig voor de sociale doelgroep?  
• Wat zijn de huidige percentages sociale woningen in de regio, per gemeente? (0-meting spreiding) 
• In hoeverre is er sprake van “scheef wonen” (duur en goedkoop) in de regio? Welke impact heeft dit 

op de planvoorraad van gemeenten?  
• Wat zijn de verschillen in betaalbaarheid in de regio? Dit betreffen de corporatiewoningen onder de 

640 euro.  
• Wat zijn de verschillen in beschikbaarheid in de regio?  Wat zijn de kansen voor instroom van 

huurtoeslaggerechtigden in de corporatievoorraad? 
• Hoe verhoudt de streefvoorraad zich met de beleidsvoornemens van de corporaties? 

Beleidsruimte 
• Welke handelingsperspectieven hebben de regiogemeenten om voldoende sociale woningen te 

realiseren? Het RIGO-rapport bij Gaten dichten bevatte hiervoor bouwstenen op basis van de dpi van 
2016. Deze moeten worden geactualiseerd.  

• Wat zijn de ruimtelijke en financiële mogelijkheden en beperkingen van de regiogemeenten om tot 
meer spreiding van de sociale voorraad te komen?  
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Monitoring 
• Bij het concretiseren van het convenant en het verbreden van de focus, wordt een stevig 

monitoringssysteem steeds belangrijker. Denk hierbij bv aan wachttijden en slaagkansen. Wat hebben 
we hiervoor nodig? 

Besluit: Formuleer een opdracht aan onderzoeksbureau(s) om de benodigde informatie te verkrijgen. En 
gebruik daarbij de cijfers van de woningmarktverkenning 2019 die (naar verwachting) in het eerste 
kwartaal 2019 bekend worden.  

Reactie SVH: Bij het beantwoorden van deze vragen kunnen het onderzoek gaten dichten van Rigo 
(2017), het ABF onderzoek naar de kwalitatieve woningvoorraad (2018) en het kwalitatieve woonbehoefte 
onderzoek van SVH (2018) als basis worden gebruikt. Is deze data actueel genoeg? 
Zijn er voorkeuren voor onderzoeksbureaus? 

Vraagstuk 2: De ontwikkeling van de doelgroep
Wat zijn de verwachtingen bij de ontwikkeling van de (sociale) doelgroep? Aan welk scenario van de 
woningmarktverkenning spiegelt de regio zich? In opdracht van de provincie maakt het 
onderzoeksbureau ABF Research elke drie jaar een Zuid-Hollandse woningmarktverkenning. Deze 
verkenning geeft een beeld van de vraag naar woningen en dient als uitgangspunt voor het gesprek over 
de regionale woonvisies. Daarin worden verschillende scenario’s geschetst. 

Scenario ‘Nul doelgroepgericht’ 
Het gebruikte scenario (‘Nul doelgroepgericht’) in de meest recente woningmarktverkenning (2016) gaat 
uit van zeer terughoudende cijfers over verhuisgeneigdheid en huurstijging. Het gaat tevens uit van nul 
procent inkomensstijging. Hier is de huidige regionale woonvisie op gebaseerd. 

Scenario Midden doelgroepgericht 
In verschillende tabellen en grafieken van de Woningmarktverkenning 2016 komt ook een ‘Midden 
doelgroepgericht’ scenario aan de orde, dat uitgaat van zeer gematigde inkomensgroei en een iets 
grotere verhuisgeneigdheid (percentage overgenomen uit het onderzoek WoON). Dat Middenscenario 
lijkt het meest waarschijnlijk, maar is dus niet de basis voor het rapport, want dat is het ‘Nul 
doelgroepgericht’ scenario. De primaire doelgroep en de EU-doelgroep groeien in het ‘Nul 
doelgroepgericht’ scenario, zoals hierboven weergegeven. In het ‘Midden doelgroepgericht’ scenario is 
eerst een lichte groei, later afname tot ongeveer het huidige niveau. Een Midden doelgroep gericht 
scenario is een stuk realistischer in het huidige economische klimaat. Geen enkele inkomensgroei zoals 
in het Nul doelgroepgerichte scenario is niet aannemelijk. 

In regio Haaglanden heeft nog geen discussie plaatsgevonden over de ontwikkeling van de 
doelgroepen. De voorkeur van de woningmarktverkenning is gevolgd, dus het 0-scenario.  
Figuur 1: ontwikkeling inkomensgroepen in Provincie Zuid-Holland, 2017-2030 (bron: 
woningmarktverkenning 2016)
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Besluit: Bezie de cijfers van het WoON 2019 en kies voor de ontwikkeling van doelgroepen een scenario 
waarbij sprake is van een plausibele inkomensgroei. 
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Vraagstuk 3: Wat wordt verstaan onder de doelgroep?
De wettelijke definities staan in bijlage 1. Echter, er is nog een aanvullend vraagstuk. In de regio wordt nu 
wisselend omgegaan met studentenhuisvesting, wat voor meet-verschillen en definitie-discussies kan 
zorgen. Delft, Den Haag en Rijswijk zouden gebaat zijn bij een gelijke meet-methodiek. In de regionale 
woonvisie is dit onderwerp benoemd als een herijkingspunt. Bij deze wordt een gedragen ambtelijk 
advies hiervoor gedaan. Het voorstel is om de studenten met campuscontract niet mee te rekenen in de 
doelgroep. Logischerwijs wordt studentenhuisvesting waarbij sprake is van campuscontracten dus ook 
niet meegerekend in de sociale voorraad.  

Besluit: In de doelgroep worden studenten met een campuscontract niet meegerekend.  

Reactie SVH: In de gemeente Den Haag worden studentenwoningen wel meegeteld voor de 
kernvoorraad. Door deze keuze blijven er verschillen in aantallen. En naast het specificeren van de 
studenten is het nuttig om de doelgroep in de breedte opnieuw te definiëren.  

Vraagstuk 4: Wat verstaat regio Haaglanden onder “de sociale voorraad”? Welke segmenten vallen 
hieronder?
Het geniet de voorkeur om voor de definitie sociale voorraad, de bewoner centraal te stellen en rekening 
te houden met de nieuwe woningwet (splitsing). De bewoner van een sociale woning zal over het 
algemeen niet geïnteresseerd zijn van wie de woning is die hij huurt. Wel in de huur/hypotheek die hij 
betaalt. De sociale doelgroep woont in verschillende segmenten: corporatiewoningen, particuliere 
huurwoningen en particuliere koopwoningen. Deze segmenten waarin de doelgroep woont kunnen 
gezien worden als “communicerende vaten”. De segmenten dienen goed gemonitord te worden omdat 
marktontwikkelingen en huurbeleid van corporaties grote invloed hebben op de segmenten.  

Besluit: In de sociale voorraad vallen de segmenten waar de doelgroep woont, zijnde de 
corporatiewoningen (zowel in SVH als in niet-SVH verband), particuliere huurwoningen en particuliere 
koopwoningen. Deze drie segmenten dienen goed gemonitord te worden. Studentenhuisvesting waarbij 
sprake is van een campuscontract wordt niet meegerekend in de sociale voorraad. 

Reactie SVH: Bij deze definitie blijft onduidelijkheid bestaan. Bepaalt de portemonnee van de bewoner 
nu of de woning sociaal is? Bovendien is het inkomen dynamisch en de voorraad veel minder. 
Voorstel: definitie hanteren die gestoeld is op de voorraad. 

Vraagstuk 4A: Welke corporatiewoningen tellen mee in de sociale voorraad? 
In de nieuwe Woningwet wordt onderscheid gemaakt tussen DAEB-woningen en niet-DAEB-woningen. 
In beginsel zijn DAEB-woningen, woningen voor ‘Diensten van Algemeen en Economisch Belang’ en dus 
‘sociale voorraad’. In de DAEB voorraad en in de niet-DAEB voorraad zijn woningen onder en boven de 
liberalisatiegrens te vinden. DAEB-woningen die tijdelijk boven de liberalisatiegrens worden verhuurd, 
vallen bij mutatie (verhuizing) doorgaans terug onder de liberalisatiegrens en blijven dus beschikbaar 
voor de doelgroep. In beginsel zijn niet-DAEB-woningen ’commerciële’ woningen. Niet-DAEB-woningen 
die (tijdelijk) onder de liberalisatiegrens worden verhuurd, worden doorgaans bij mutatie boven de 
liberalisatiegrens gebracht en blijven dus niet beschikbaar voor de doelgroep.  

Besluit: De volledige Daeb-voorraad wordt gerekend tot de sociale voorraad, ook de woningen die 
tijdelijk een hogere huur hebben, op voorwaarde dat deze woningen bij mutatie in verhuur gebracht 
worden met een huurprijs onder de liberalisatiegrens. Voor de niet-Daeb woningen geldt dat de 
woningen onder de liberalisatiegrens bij mutatie boven de liberalisatiegrens worden geplaatst. Deze 
woningen tellen dus niet mee. Dit is conform het convenant. 

Reactie SVH: Tegenstrijdig met de definitie van de sociale voorraad, bij besluit 4, waarbij van de 
bewoner wordt uitgegaan. 
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Vraagstuk 4B: Welke particuliere huurwoningen tellen mee in de sociale voorraad?
De meeste gemeenten hebben wel inzicht in de WOZ-waarden van particuliere huurwoningen, maar niet 
in de huurprijzen. Eén van de voordelen van het bepalen van een regionale streefvoorraad en informatie 
van onderzoekbureaus, is dat er inzicht komt in de hoeveelheid particuliere huurwoningen onder de 
liberalisatiegrens. Beredeneerd vanuit huur in plaats vanuit WOZ-waardes. Verschuivingen in dit 
segment door stijging van WOZ-waarden (en indirect dus huren) bepalen mede de opgave van 
corporaties.  

Besluit: Particuliere huurwoningen met een huur tot de liberalisatiegrens worden meegerekend in de 
sociale voorraad. 

Reactie SVH: Er wordt hier voorgesteld om te kijken naar de huidige huur, terwijl bij corporaties, volgens 
besluit 4A, wordt gekeken naar de toekomstige huur.  

Vraagstuk 4C: Welke particuliere koopwoningen tellen mee in de sociale voorraad?
De regio Haaglanden hanteert een definitie voor de WOZ-waarde voor “goedkope koop” op basis van de 
volgende systematiek: Jaarinkomen x 1,5 x 4,2. Echter, de goedkope koop heeft nooit eerder meegeteld 
in de sociale voorraad. Om een deel van dit segment mee te kunnen tellen in de sociale voorraad, is het 
van belang dat dat segment daadwerkelijk betaalbaar is voor de doelgroep. Dus de factor waarmee het 
jaarinkomen vermenigvuldigd wordt, dient te worden aangepast. 

Er zal onderzocht worden wat de doelgroep aan hypotheek kan krijgen. Op basis daarvan wordt de 
vermenigvuldigingsfactor van het jaarinkomen vastgesteld. Een voordeel van deze methodiek is dat er 
een automatische indexeringsmethodiek in zit. Het inkomen wordt geïndexeerd in de rijksystematiek, de 
maximale WOZ-waarde stijgt dan automatisch mee. De bovengrens van de particuliere koopwoningen 
die meegeteld kunnen worden als sociale voorraad wordt vervolgens bestuurlijk voorgelegd.  

Besluit: Particuliere koopwoningen worden meegerekend in de sociale voorraad. Ambtelijk wordt een 
voorstel uitgewerkt welke particuliere koopwoningen mogen worden meegerekend. Leidraad daarbij is 
dat de woningen daadwerkelijk bereikbaar zijn voor de doelgroep. 

Vraagstuk 5: Wat verstaat regio Haaglanden onder betaalbaarheid?
Met afspraken over de betaalbaarheid is het mogelijk om regionale balans te krijgen in het percentage 
sociale huurwoningen onder de 640 euro. (Op gemeentelijk niveau een sociale huurvoorraad die voor ten 
minste X% bestaat uit woningen met een huurprijs tot de bovenste aftoppingsgrens). Ter vergelijking: 
regio Rotterdam 70%. Het regionaal gemiddelde en de stand van zaken per gemeente wordt bepaald op 
basis van de informatie uit onderzoek. Vervolgens wordt dit gewogen aan de hand van de ontwikkelingen 
van de corporatievoorraad en tot slot wordt er een streefpercentage bestuurlijk voorgelegd. 

Besluit: Er komen afspraken over de betaalbaarheid van de corporatievoorraad waar iedere gemeente 
zich aan gaat houden. De definitie van betaalbaarheid is het minimale percentage sociale huurwoningen 
onder de 640 euro. Er komt een bestuurlijk advies over het minimum percentage. 

Reactie SVH: Er zijn in de huidige RPA-afspraken gemaakt over de betaalbaarheid van het aanbod van 
corporatiewoningen.  
Om de beschikbaarheid van betaalbare woningen voor woningzoekenden (waaronder minima en BBSH-
doelgroep) met lage inkomens te garanderen, maken partijen met betrekking tot de vrijkomende 
voorraad de volgende afspraken:  
- Corporaties houden bij vrijkomen regionaal minimaal 70% van de zelfstandige sociale huurwoningen 
(die voor sociale verhuur bestemd blijven) “betaalbaar”. Onder “betaalbaar” wordt verstaan een 
subsidiabele huur die eventueel door een energiecorrectie onder de tweede aftoppingsgrens van de 
Huurtoeslag valt. 
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- Corporaties houden bij vrijkomen regionaal minimaal 85% van de zelfstandige woningen (die voor 
verhuur bestemd blijven) “sociaal”. Wanneer de financiële situatie of (wijzigend) Rijksbeleid een hoger 
aantal te liberaliseren woningen vereist, treedt de SVH opnieuw in overleg met de gemeenten. Onder 
“sociaal” wordt verstaan een huur die onder de Rijksregelgeving m.b.t. de definiëring van de sociale 
huurvoorraad van corporaties valt.  

Er wordt nu voorgesteld om ook voorraadafspraken te maken. Dit is niet wenselijk omdat dit zeer 
bepalend is voor de huuraanpassingen en daarmee de investeringsruimte van de corporaties. 

Vraagstuk 6: Wat verstaat regio Haaglanden onder beschikbaarheid?
Er zijn regionale verschillen in de beschikbaarheid van de corporatievoorraad (de kansen van 
woningzoekenden). Deze verschillen kunnen verkleind worden door hier afspraken over te maken. Hoe 
groot de regionale verschillen in regio Haaglanden zijn, is nog niet bekend. Met afspraken over de 
beschikbaarheid is het mogelijk om regionale balans te krijgen in de instroom van 
huurtoeslaggerechtigden. (X % van de vrijgekomen huurwoningen van corporaties met een huurprijs 
onder de liberalisatiegrens wordt toegewezen aan huurtoeslaggerechtigden). Ter vergelijking: regio 
Rotterdam 75%. 

We volgen dan de volgende redenering: ‘omdat X% van de actieve woningzoekenden in de regio tot de 
huurtoeslaggerechtigde doelgroep behoort, hanteren we als uitgangspunt dat in alle gemeenten 
minimaal Y% van de vrijgekomen woningen aan huurtoeslaggerechtigden wordt verhuurd.’  In de 1

onderzoeksvraag wordt een analyse gemaakt van de huidige stand van zaken per gemeente en het 
regionaal gemiddelde. Als uitgangspunt nemen we dan minimaal het aantal actieve woningzoekenden in 
de sociale huursector in de regio Haaglanden. Op basis van het regionaal gemiddelde en het % primaire 
doelgroep en de ontwikkelingen in de corporatievoorraad, wordt bestuurlijk een streefpercentage 
voorgelegd.  

Figuur2: Verhuringen van de sociale voorraad naar inkomen

 Figuur 3: Actief woningzoekenden
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 Verhuringen 2018 Regio Haaglanden        

Primaire doelgroep (= huurtoeslaggerechtigden) 55%

Secundair  (= niet-huurtoeslaggerechtigde doelgroep) 27%

Overig (=boven EU-grens) 18%

Onbekend 0,4%

Totaal actieve woningzoekenden incl. directe bemiddeling 100%

 Hierbij worden de studenten met een campuscontract niet tot de doelgroep gerekend. 1
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Besluit: Er komen afspraken over de beschikbaarheid van de corporatievoorraad waar iedere gemeente 
zich aan gaat houden. De definitie van beschikbaarheid is het minimum percentage van de vrijgekomen 
huurwoningen van corporaties met een huurprijs onder de liberalisatiegrens dat wordt toegewezen aan 
huurtoeslaggerechtigden. Daarbij wordt als leidraad aangehouden dat een huurtoeslaggerechtigd 
huishouden minimaal een gelijke slaagkans moet hebben op een vrijgekomen sociale huurwoning als 
een niet-huurtoeslaggerechtigd huishouden dat gehuisvest wordt. Er komt een bestuurlijk advies over het 
minimum percentage. 

Reactie SVH: Niet alleen kijken naar voorraad maar ook naar slaagkansen. De groep met een inkomen 
boven de EU-grens wordt verondersteld ook elders te kunnen wonen. 
Vraagstuk 7: Wie zijn onze samenwerkingspartners in dit proces?
Het is aan te bevelen om de corporaties en de provincie intensief te betrekken om te komen tot nieuwe 
onderlinge woningmarktafspraken. De kennis en de betrokkenheid van deze partijen zijn zeer welkom in 
een traject als deze. Er is een slagvaardig kernteam nodig waarbij de verschillende “bloedgroepen” de 
inhoudelijke adviezen en vervolgstappen voorbereiden voor het AO en BO. Grote en kleine gemeenten 
moeten zich gerepresenteerd zien in het kernteam.  

Ook huurdersverenigingen moeten worden betrokken in het proces. Daar kunnen afspraken over worden 
gemaakt met SVH. Het advies is om de huurdersverenigingen goed aangehaakt te houden, maar niet in 
de projectgroep deel te laten nemen. De projectgroep is echt een team van inhoudelijke experts.  

De samenwerking met provincie en SVH is van belang bij het formuleren van een gezamenlijke opdracht 
aan onderzoekbureau(s), het opstellen van een plan van aanpak en het maken van regionale afspraken 
in algemene zin. Met SVH is al gedurende lange tijd een intensieve samenwerking en de provincie hecht 
er vanuit hun verantwoordelijkheid ook aan betrokken te zijn. Hun expertise is goed in te zetten en 
bovendien zal de Knelpuntenpot (i.o.) hoogstwaarschijnlijk ruimte laten voor de inzet van provinciale 
middelen of formatie. In de provinciale Knelpuntenpot (i.o.) zal ca 23 mln. euro beschikbaar worden 
gesteld voor de provincie. 

Besluit: Na verwerking van de besluitpunten in dit memo wordt een projectgroep opgericht met de 
provincie Zuid-Holland en SVH. Er zal een gezamenlijke opdracht aan onderzoeksbureau(s) en een plan 
van aanpak worden geformuleerd. Huurdersverenigingen worden geïnformeerd en betrokken bij het 
proces. 
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Bijlage 1: Relevante definities en wet -en regelgeving

Doelgroepen  
Inkomenstoets: welke maximale huur- en inkomensgrenzen gelden voor toewijzing van een sociale 
huurwoning? 
Huurders met een inkomen boven € 41.056 (prijspeil 2018) komen in principe niet in aanmerking voor 
een huurwoning met een huurprijs onder € 710,68 (prijspeil 2018). Een corporatie mag tot tien procent 
van het aantal woningen nog toewijzen aan een huurder met een inkomen boven deze gestelde 
inkomensgrens. Deze toewijzingsregel van 90% is tot 1 januari 2021 gewijzigd in de 80-10-10-regel:  
• 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan huurder(s) met een inkomen tot € 

36.798 (de primaire doelgroep); 
• 10% van de woningen toewijzen aan huurder(s) met een inkomen van € 36.798 tot € 41.056 (de 

middeninkomens); 
• 10% van de woningen vrij toewijzen, met voorrang voor urgenten.  
De 80-10-10-regel geldt tot 1 januari 2021. 

Huurprijzen
Woningcorporaties mogen hun huren in 2019 gemiddeld met maximaal 2,6 procent verhogen. Sinds 
2017 geldt de huursombenadering. Dat betekent dat de gemiddelde huursom voor zelfstandige 
woningen van corporaties slechts met een beperkt percentage mag stijgen: de inflatie + 1 procent. In 
2019 is dat 2,6 procent (1,6 procent inflatie + 1 procent). Het optrekken van de huur na een verhuizing 
telt daarin mee. 
Voor individuele huurders is een hogere huurstijging mogelijk. Die stijging hangt af van het 
inflatiepercentage en het huishoudinkomen. Voor huishoudens met een inkomen: 
• tot en met 42.436 euro stijgt de huur maximaal 4,1 procent (de inflatie + 2,5 procent); 
• boven 42.436 euro stijgt de huur maximaal 5,6 procent (de inflatie + 4 procent). 
De huurverhogingen die corporaties hanteren zijn in 2019 naar verwachting lager dan toegestaan. Dat 
spraken Aedes de Woonbond af in het Sociaal Huurakkoord. 

Huurtoeslag 
• De pensioengerechtigde leeftijd gaat sinds 2013 stapsgewijs omhoog. Dat heeft gevolgen voor de 

leeftijd waarop huurtoeslagontvangers te maken krijgen met de regeling voor gepensioneerden. In 
2019 is die leeftijd 66 jaar en 4 maanden. 

• Het maximale inkomen waarop een huishouden nog in aanmerking kan komen voor huurtoeslag is 
verhoogd. Dat inkomen is afhankelijk van de grootte van het huishouden en de leeftijd. De bedragen 
voor 2019 zijn: 

• Vanaf 2020 komen de inkomensgrenzen voor de huurtoeslag te vervallen. Voor passend toewijzen 
blijven deze echter wel bestaan. 

Toewijzingsgrens 
• Woningcorporaties moeten ten minste 80 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen 

aan huishoudens met een inkomen tot 38.035 euro. 
• Maximaal 10 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen mogen worden toegewezen aan 

huishoudens met een inkomen tot 42.436 euro. 
• Maximaal 10 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen mogen corporaties vrij toewijzen. 

Eenpersoons 22.700 euro 

Meerpersoons 30.825 euro 

Eenpersoons - ouderen 22.675 euro 

Meerpersoons - ouderen  30.800 euro 
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Liberalisatiegrens en aftoppingsgrenzen 
• De liberalisatiegrens (de grens die bepaalt of een woning in de sociale of vrije sector valt) wordt vanaf 

2019 weer geïndexeerd. De grens ligt in 2019 op 720,42 euro. Dit was 710,68 euro. 
• Dit bedrag is ook de maximale huurgrens om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. 
• Voor jongeren onder 23 jaar mag de maandhuur in 2019 maximaal 424,44 euro zijn om huurtoeslag te 

kunnen krijgen. In 2018 was dat 417,34 euro. 
• Is de huur hoger dan 424,44 euro? Dan hangt het af van de leeftijd en huishoudenssamenstelling van 

een huurtoeslagontvanger wat hij boven dat bedrag nog vergoed krijgt. Daarbij hanteert de overheid 
de zogenaamde aftoppingsgrenzen. De lage aftoppingsgrens voor een- en 
tweepersoonshuishoudens bedraagt 607,46 euro per 2019 (was 597,30 euro in 2018). De hoge 
aftoppingsgrens voor drie- of meerpersoonshuishoudens wordt 651,03 euro (was 640,14 euro in 
2018). 

Passend toewijzen
1. Wat is passend toewijzen? 
Huishoudens met recht op huurtoeslag moeten sinds 1 januari 2016 in principe een woning toegewezen 
krijgen met een huur onder de zogenaamde aftoppingsgrenzen (rond 600 euro). Corporaties zijn daartoe 
verplicht in ten minste 95 procent van de gevallen. Ze hebben een marge van 5 procent voor 
uitzonderingssituaties. 
Deze passendheidsnorm is onderdeel van de Woningwet die op 1 juli 2015 inging. De regels gelden 
voor nieuwe huurcontracten voor woningen met een huur tot en met 720,42 euro (liberalisatiegrens 
2019). Overigens is de passendheidsnorm niet helemaal nieuw: in het verleden was eenzelfde soort 
regeling van kracht. Die werd in 2008 afgeschaft. 

2. Waarom is dit passend toewijzen ingevoerd?   
Huishoudens krijgen zo een woning met een huur die aansluit bij hun inkomen. Het moet voorkomen dat 
huurders snel in betalingsproblemen komen en dat het bedrag dat het Rijk moet uitgeven aan 
huurtoeslag te hoog oploopt. 

3. Hoe werkt de inkomenstoets bij passend toewijzen? 
Daarvoor wordt dezelfde inkomenstoets gebruikt die ook geldt voor het toewijzen van sociale 
huurwoningen. Daarvoor verstrekt de Belastingdienst inkomensverklaringen, maar dit kan ook op basis 
van een bijstandsbewijs. Als het inkomen onder de huurtoeslaggrens ligt, moet een passende woning 
worden toegewezen. Bij het passend toewijzen wordt niet getoetst op het vermogen; het inkomen van 
inwonende kinderen telt niet mee. 

4. Gelden er uitzonderingen voor bepaalde doelgroepen?  
Jongeren krijgen slechts huurtoeslag als ze een woning hebben met een huur tot de 
kwaliteitskortingsgrens (424,44 euro in 2019). Toch geldt ook voor hen dat een woning passend is als die 
een huur heeft tot de aftoppingsgrens. De passendheidsnorm geldt ook voor toewijzingen aan studenten 
en statushouders. Zij hoeven geen inkomen op te geven, maar hebben wel een verklaring van 
inschrijving aan een instelling voor hoger onderwijs nodig respectievelijk een verklaring van het COA. 
Mensen met een zware zorgindicatie hebben en houden toegang tot de sociale huursector, ongeacht de 
hoogte van het inkomen. Wel vindt er een inkomenstoets plaats om te zorgen dat de lagere inkomens 
betaalbaar gehuisvest worden. 

5. Hoe wijzen corporaties passend toe?   
Een aantal corporaties regelt dat huishoudens met recht op huurtoeslag automatisch voorrang krijgen op 
de goedkoopste woningen. Een aantal corporaties verlaagt de huren van woningen om zo voldoende 
woningen beschikbaar te hebben voor deze doelgroep. Verder zijn er corporaties die de huur tot de 
aftoppingsgrens verlagen van sommige woningen als daar een huurtoeslaggerechtigde op reageert.   
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