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Hoofdstuk 1   

 

INLEIDING  
 

Dit document beschrijft de vastgoedstrategie van Woonstichting Land van Altena op hoofdlijnen. In dit 

document zijn de analyses van de nieuwe wet- en regelgeving, demografische ontwikkeling, 

woonwensen van huishoudens  en de vastgoedportefeuille samengevat. Daarnaast beschrijft het de 

veranderopgave voor de komende jaren voor Woonstichting Land van Altena en de resultaten van de 

complexbesprekingen op hoofdlijnen. Naast dit document is een Excel dashboard ontwikkeld. Het 

dashboard geeft inzicht in de prestaties van de complexen. Daarnaast geeft het de maatregelen op de 

complexen en op woningniveau weer.   
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Hoofdstuk 2   

OMGEVINGSANALYSE  

 

Met de invoering van de nieuwe Woningwet worden een aantal nieuwe regelingen van kracht die ook 

impact hebben op het huurbeleid en vastgoedstrategie van Wst. Land van Altena te weten: de 

passendheidstoets, 80-10-10 regeling en de huursombenadering. Hierna worden deze regelingen in 

het kort beschreven.   

  

2.1 Passend toewijzen  
In de herziene Woningwet is de regeling van passend toewijzen opgenomen. Dit betekent dat 

woningcorporaties bij toewijzing aan 95% van de huishoudens met potentieel recht op huurtoeslag
1
 

een woning dienen te verhuren met een huurprijs tot en met de aftoppingsgrenzen (in 2016: € 586,68 

voor een- en tweepersoonshuishoudens en € 628,76 voor meerpersoonshuishoudens).  

Vanaf 1 januari 2016 dient passend te worden toegewezen.   

Inzake passend toewijzen zijn er een aantal sturingsmogelijkheden:  

1. Huidig huurbeleid ongewijzigd voortzetten  

Geen wijzigingen in verdeling woningen onder aftoppingsgrenzen en liberalisatiegrens.  

Alleen toewijzen indien passende woning vrijkomt.  

  

Implicaties  

• Meest eenvoudig te communiceren.  

• Geen extra marktverstoring.   

• Mogelijk nadelig effect op zoektijd, wachttijd en slaagkans lage inkomensgroepen (afhankelijk 

opbouw portefeuille).   

2. Huurbeleid aanpassen  

a Afstemmen aantal woningen in verschillende huurprijscategorieën op omvang primaire, 

secundaire doelgroep en middeninkomens (vanaf €35.739) door vooraf een verdeling vast te 

stellen voor de woningen/complexen in huurprijzen.  

  

Implicaties   

• Nadelig effect voor huurinkomsten en investeringsruimte.  

• Duurzaamheidsinvesteringen mogelijk onder druk.  

  

b Bij iedere individuele toewijzing woning passend prijzen. De huurprijs ontstaat dan op het 

moment van toewijzing.  

  

Implicaties:  

Aantal woningen per huurcategorie ongewis.  

Adverteren woning met huurprijzen afhankelijk van inkomen.  

                                                                 
1
 De maximum-inkomensgrenzen zijn voor 2016 vastgesteld op € 22.100 voor eenpersoonshuishoudens, € 30.000 voor 

meerpersoonshuishoudens, € 22.100 voor eenpersoons huishoudens met pensioengerechtigde leeftijd en € 30.050 voor 

meerpersoonshuishoudens met pensioengerechtigde leeftijd.   
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2.2 Toewijzingsnorm (’80-10-10’ regeling)  
De toewijzingsnorm schrijft voor dat sociale huurwoningen (DAEB bezit) voor 80%  moeten worden 

toegewezen aan de sociale doelgroep (inkomen < €35.739; prijspeil per 1 juli 2016). Gedurende 5 jaar 

mag 10% worden verhuurd aan huishoudens met een inkomen tussen €35.739 en €39.874 (motie 

Monasch c.s.). Voorts is er 10% vrije toewijzingsruimte. Hierbij geldt dat er prioriteit gegeven moet 

worden aan specifieke doelgroep (psychische of lichamelijke beperkingen). Het beleid over de 10% 

vrije ruimte moet worden overlegd met huurdersorganisaties. Wanneer er een gemeentelijke 

huisvestingsverordening is, moeten corporaties zich voor de 10% vrije toewijzingsruimte daar aan 

houden.  

  

Vanaf 2020 geldt dat ten minste 90% in het DAEB bezit moet worden toegewezen aan huishoudens 

met een inkomen tot maximaal €35.739. 10% betreft vrije toewijzingsruimte. Ook voor deze vrije 

ruimte geldt dat voorrang gegeven moet worden aan specifieke doelgroepen.   

  

Wanneer sprake is van toewijzing op grond van de AWBZ met een indicatie van levering van wonen en 

zorg gelden deze inkomensgrenzen niet.   

  

In Figuur 1 zijn de passendheidstoets en de toewijzingsnorm in relatie tot elkaar weergegeven.  

 

 

  

Figuur 1 Passendheidstoets en toewijzingsnorm (prijspeil, 2016)  

 

  
  

.  
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2.3 Huursombenadering  
De overheid streeft er naar om per 1 januari 2017 de huursombenadering in te voeren

2
. Het 

wetsvoorstel sluit aan bij het sociaal huurakkoord dat Aedes en de Woonbond in juni 2015 hebben 

afgesloten. Met de invoering van de huursombenadering wordt beoogd de huurprijs en de kwaliteit 

van de woningen meer met elkaar in overeenstemming te brengen en daarmee een betere 

prijskwaliteitverhouding te krijgen. Het moet de ongelijkheid tussen lang zittende en nieuwe huurders 

verkleinen en bijdragen aan betere doorstroming. In de berekening van de gemiddelde maximale 

huursomstijging wordt meegenomen:  

• De huurstijging ten gevolge van reguliere huurverhoging  

• De huurstijging ten gevolge van harmonisatie.  

 

Dit is exclusief huurverhoging bij mutatie na woningverbetering/renovatie. Verder wordt de 

inkomensafhankelijke huurverhoging niet meegeteld in de berekening van de gemiddelde maximale 

huursomstijging indien de extra opbrengsten worden gebruikt voor investeringen.  

  

Voor de komende huurronde 1 juli 2016 geldt nog steeds de inkomensafhankelijke huurverhoging.  

Wanneer de wet tijdig wordt aangenomen gelden de volgende maximale percentages:  

 

  

Inkomen  Inflatie = 0,6%  Maximale huursomstijging  

Tot en met € 34.678,-  Inflatie + 1,5%  2,1%  

boven € 34.678,- maar niet boven € 

44.360,-  
Inflatie + 2%  2,6%  

boven € 44.360,-  Inflatie + 4%  4,6%  

Gemiddelde huurstijging  Inflatie + 0,4%  1%  

  

 

 

Buiten beschouwing in de berekening van de maximale huursomstijging per 1 juli 2016 blijven 

woningen:  

• Met op 1 juli 2016 een geliberaliseerd huurcontract.  

• Waarvan de huurprijs per 1 juli 2016 met meer dan 2,1% is verhoogd.  

• Waarvan de huurprijs per 1 juli 2016 wegens inkomensdaling na een of meer inkomensafhankelijke 

hogere huurverhoging(en) is verlaagd.  

• Die op 1 juli (op)nieuw zijn verhuurd.  

• Waarvan de huurprijs per 1 juli 2016 als gevolg van woningverbetering is verhoogd.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
2
 Het wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt 2015 is op 16 februari 2016 goedgekeurd door de Tweede Kamer.  
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Vanaf 1 januari 2017 gelden de volgende maximale percentages:  

  

Inkomen    Maximale huursomstijging  

Tot en met € 39.874,- (nog te indexeren)    Inflatie + 2,5%  

Boven € 39.874,- (nog te indexeren)    Inflatie + 4%  

 

  

 

Buiten beschouwing in de berekening van de maximale huursomstijging voor de periode 1 januari 

2017 tot 1 januari 2018 blijven woningen:  

• Die op 1 januari 2017 een geliberaliseerd huurcontract hadden.  

• Die in de periode 1 januari 2017 tot 1 januari 2018 voor het eerst of voor het laatst door de 

corporatie zijn verhuurd.  

• Waarvan de huurprijs in de periode 1 januari 2017 tot 1 januari 2018 is verhoogd als gevolg van 

woningverbetering/renovatie en die woningverbetering/renovatie maximaal een jaar voordat de 

huurprijs wegens woningverbetering/renovatie is verhoogd, is gerealiseerd.  

• Waarvan de huurprijs met een inkomensafhankelijke huurverhoging (meer dan inflatie + 2,5 

procentpunt) is verhoogd, mits in prestatieafspraken tussen de corporatie, gemeente en 

huurdersorganisatie(s) is afgesproken dat de daaruit voortvloeiende extra huuropbrengsten 

worden ingezet voor investeringen en voor zo ver deze extra opbrengsten de in die afspraken 

overeengekomen investeringsbedragen niet overschrijden.  

  

 

Vanaf 2017 worden twee groepen uitgezonderd van inkomensafhankelijke huurverhogingen: 

gepensioneerden met hoge inkomens en gezinnen met meer dan vier personen.   

  

Verder geldt dat:  

• Er jaarlijkse een inkomenstoets plaatsvindt.  

• De maximale huursomstijging wordt berekend per kalenderjaar.  

• De huuraanpassing blijft op 1 juli.  

• Voorgenomen  wijzigingen dienen te worden overlegd met huurdersorganisaties en 

bewonerscommissies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddelde huurstijging    Inflatie + 1%  
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Hoofdstuk 3   

WONINGMARKTANALYSE  
 

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van een op Woonstichting Land van Altena afgestemde 

woningmarkt- en omgevingsanalyse. Met deze analyse ontstaat zowel inzicht in de huidige klanten, de 

woningmarkt en de toekomstige ontwikkeling ervan. Achtereenvolgens worden de volgende thema’s 

behandeld:  

• Huishoudensontwikkeling naar typen en leeftijd  

• Verhuisbewegingen  

• Huurwens en huurcurve  

• Inkomensontwikkeling  

• Ontwikkeling sociale doelgroep  

  

3.1 Huishoudensontwikkeling  
  

3.1.1 Bevolkingsprognose gemeente Werkendam en Woudrichem  

In Figuur 2 en Figuur 3 is voor respectievelijk de gemeente Werkendam en Woudrichem de 

ontwikkeling van het aantal huishoudens weergegeven. Hierbij zijn een aantal prognose modellen 

tegen elkaar afgezet: Primos 2010, Primos 2013 en de prognose van de provincie Noord-Brabant
3
. 

Wanneer we kijken naar de groei van het aantal huishoudens in de gemeente Werkendam is te zien 

dat alle modellen een zeer licht maar afvlakkende groei verwachten van het aantal huishoudens. De 

meer recente prognoses (Primos 2013 en prognose provincie Noord-Brabant) voorspellen eveneens 

een zeer beperkte groei voor de gemeente Woudrichem tot 2030. Deze groei lijkt na 2030 af te nemen 

en te gaan dalen. Wat wel opvalt is dat voor Woudrichem Primos 2010 afwijkt van de nieuwere Primos 

2013 prognose en de prognose van de provincie. De specifieke reden van deze afwijking is niet 

bekend. De nieuwste prognoses volgen een vergelijkbare trend.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                 
3
 Gegevens afkomstig uit het lopende woonvisietraject voor het Land van Heusden en Altena uitgevoerd door Smart Agent en 

Fakton. In dit onderzoek is alleen de perioden 2014 – 2030 bekeken.  
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Figuur 2 Bevolkingsprognose gemeente Werkendam  

 

 

  

 Figuur 3 Bevolkingsprognose gemeente Woudrichem  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Vastgoedstrategie Woonstichting Land van Altena, juni 2016    Pag: 8/49  

  

3.1.2 Huishoudensontwikkeling naar type huishouden per kern  

Voor het opstellen van de veranderopgave en wensportefeuille van Woonstichting Land van Altena 

voor 2030 is verder specifiek gekeken naar de toekomstige huishoudensontwikkeling in de kernen 

Nieuwendijk, Almkerk, Uitwijk en Waardhuizen. Dit zijn de kernen binnen de gemeenten Woudrichem 

en Werkendam waar Woonstichting Land van Altena bezit heeft. Voor het bepalen van de 

toekomstige huishoudensontwikkeling op kernniveau is gebruikgemaakt van Primos 2013.  

Voorts is de huishoudensontwikkeling naar typen huishouden in beeld gebracht (zie Figuur 4, Figuur 5 

en  Figuur 6). In grote lijnen valt op dat er een beperkte huishoudensgroei wordt verwacht in de vier 

kernen (Uitwijk en Waardhuizen worden in de CBS-wijkindeling samen genomen). In Nieuwendijk en 

Almkerk is een vergelijkbaar ontwikkelingspatroon te zien (zie Figuur 4 en Figuur 5). Het aantal 

gezinnen neemt er tussen nu en 2020 licht af, om vervolgens tussen 2020 en 2028 vrijwel gelijk te 

blijven en tussen 2028 en 2040 (met name in Nieuwendijk) weer enigszins toe te nemen. In alle 

kernen is te zien dat het aantal een- en tweepersoonshuishoudens van 75 jaar en ouder toeneemt (zie 

Figuur 4, Figuur 5 en Figuur 6). In relatieve zin is dit in Uitwijk en Waardhuizen het sterkst het geval.  

In Uitwijk en Waardhuizen neemt het aantal gezinnen sterk af en het aantal een- en 

tweepersoonshuishoudens van 55 jaar en ouder (waarvan met name 75+) toe. Het aandeel een- en 

tweepersoonshuishoudens tot 35 jaar is in alle kernen zeer beperkt. Deze groep daalt in alle kernen 

tot 2030. Ook het aandeel een- en tweepersoonshuishoudens tussen 35 en 55 jaar is in alle kernen 

beperkt (minder dan 10%).  

 

 

 

 

  

Figuur 4 Huishoudensontwikkeling Nieuwendijk  

  
Bron: Primos 2014  
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Figuur 5 Huishoudensontwikkeling Almkerk 

  
Bron: Primos 2014  

  

 

 

Figuur 6 Huishoudensontwikkeling Uitwijk en Waardhuizen  

  
Bron: Primos 2014  
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3.1.3 Huishoudensontwikkeling naar leeftijd  

Voor alle kernen wordt een toename van het aantal een- en tweepersoonshuishoudens van 75 jaar en 

ouder verwacht. Om te bekijken wat de trend is van de verschillende leeftijdsgroepen huishoudens is 

de ontwikkeling tussen nu en 2040 in 10-jaarscategorieën per kern uitgewerkt (zie Figuur 7, Figuur 8 

en Figuur 9). Voor Almkerk, Uitwijk en Waardhuizen wordt een substitutie verwacht van een deel van 

de huishoudens tot 65 door huishoudens van 65 jaar en ouder. Dit patroon is het sterkst aanwezig in 

de kernen Uitwijk en Waardhuizen; in 2040 behoort meer dan de helft van het totaal aantal 

huishoudens tot de groep 65 jaar en ouder. De huishoudensontwikkeling naar leeftijd in Nieuwendijk 

wijkt enigszins af van Almkerk, Uitwijk en Waardhuizen. Waar het aantal huishoudens tussen 15 en 24 

jaar in de laatstgenoemde kernen afneemt, neemt dit in Nieuwendijk de komende jaren toe.  

 

  

Figuur 7 Huishoudensontwikkeling Nieuwendijk  

  
Bron: Primos 2014  

  

 

Figuur 8 Huishoudensontwikkeling Almkerk  

  
Bron: Primos 2014  
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Figuur 9 Huishoudensontwikkeling Uitwijk en Waardhuizen  

 

   

  

3.2 Verhuisbewegingen  
Om te bekijken wat de eventuele druk op de lokale woningmarkt is ten gevolge van de 

verhuisdynamiek, is een analyse gemaakt van de verhuisbewegingen in de regio in de afgelopen jaren. 

Omwille van beschikbaarheid zijn de gegevens op gemeenteniveau geanalyseerd. Specifiek betreft het 

de gemeente Werkendam waar Nieuwendijk onderdeel van is en de gemeente Woudrichem waartoe 

de kernen Almkerk, Uitwijk en Waardhuizen behoren.  

  

Zoals Figuur 10 laat zien, kent de gemeente Werkendam veruit de meeste verhuisdynamiek met  

Woudrichem. In mindere mate is er verhuisdynamiek met de gemeenten Breda, Geertruidenberg, 

Hardinxveld-Giessendam, Utrecht en Rotterdam. Wanneer we kijken naar de richting van de 

verhuisstromen ten opzichte van de gemeente Werkendam (Figuur 11), is er alleen een positieve 

verhuisrelatie (van meer dan 30 personen in de periode 2011-2013) met Sliedrecht en Dordrecht te 

zien. De gemeente Werkendam ‘verliest’ voornamelijk inwoners aan Breda, Woudrichem, Utrecht en 

Geertruidenberg.  
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Figuur 10 Absolute verhuisstromen tussen Werkendam en andere gemeenten 2011-2013 

(exclusief relaties met minder dan 30 verhuisde personen)  

  
Bron: CBS-Statline 2014  

  

 

 

 

Figuur 11 Verhuissaldi tussen Werkendam en andere gemeenten 2011-2013 (exclusief 

relaties met minder dan 30 verhuisde personen)  

  
Bron: CBS-Statline 2014  
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Figuur 12 toont de absolute verhuisstromen tussen Woudrichem en andere gemeenten in de periode 

2011-2013. In tegenstelling tot de kaarten van Werkendam zijn hier de relaties van meer dan 20 

personen in beeld gebracht. Reden hiervoor is dat Woudrichem een beduidend mindere 

verhuisdynamiek kent dan Werkendam. In vergelijking met Werkendam verhuizen er absoluut gezien 

minder personen van en naar de gemeente Woudrichem.  

  

 

Figuur 12 Absolute verhuisstromen Woudrichem en andere gemeenten 2011-2013 

(exclusief relaties met minder dan 20 verhuisde personen)  

  
Bron: CBS-Statline 2014  

  

Woudrichem kent verreweg de meeste verhuisdynamiek met Werkendam, gevolgd door relaties met 

grote en/of nabije gemeenten. Wanneer we kijken naar de richting van de verhuisstromen ten 

opzichte van de gemeente Woudrichem (Figuur 13), is te zien dat er een positieve verhuisrelatie met 

Werkendam, Dordrecht, Zaltbommel, Hardinxveld-Giessendam en Tilburg is. De gemeente 

Woudrichem ‘verliest’ voornamelijk inwoners aan Heusden en (middel)grote steden.  

 

 

Figuur 13 Verhuissaldi tussen Woudrichem en andere gemeenten 2011-2013 (exclusief 

relaties met minder dan 20 verhuisde personen)  

  
Bron: CBS-Statline 2014  
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3.3 Huurwens, huurcurve en woonvoorkeuren  
Op basis van cijfers van CPB en WoON 2012 is de huurwens (huurcurve) voor Werkendam en 

Woudrichem in beeld gebracht (Figuur 14). Hierbij moet worden opgemerkt dat gekeken is naar het 

referentiegebied COROP Midden-Noord-Brabant. Dit is gedaan omdat WoON 2012 een 

steekproefonderzoek betreft waarbij helaas voor de gemeenten Werkendam en Woudrichem te 

weinig respondenten aan dit onderzoek hebben meegedaan om hier betrouwbare uitspraken over te 

kunnen doen. Het referentiegebied benadert de situatie in Woudrichem en Werkendam. De huidige 

en gewenste huurcurve zijn weergegeven in figuur 14.  

  

De blauwe staven geven het aandeel huishoudens dat een sociale huurwoning huurt weer. De rode 

staven geven het aandeel huishoudens dat in een huurwoning woont weer (zowel sociaal als 

commercieel). De gewenste huurcurve betreft de behoefte aan huur per huishoudenstype op basis 

van woonwensen verhuisgeneigden en huidige woonsituatie niet-verhuisgeneigden. De gewenste 

huurcurve geeft aan waar de totale huurvraag zich de komende jaren naar toe zal bewegen als 

huishoudens hun verhuiswensen realiseren. Te zien is dat er met name vanuit een- en 

tweepersoonshuishoudens van 75 jaar en ouder een huurwens is (meer dan 60%) gevolgd door jonge 

een- en tweepersoonshuishoudens tot 35 jaar (circa 45%) en jonge een- en tweepersoonshuishoudens 

van 35 tot 55 jaar (iets meer dan 40%).  

  

 

Figuur 14 Huidige en gewenste huurcurve op basis van COROP-regio Midden-Noord-Brabant 
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Met WoON 2012 kan niet expliciet de gewenste huurcurve voor alleen sociale huurwoningen in beeld 

worden gebracht. Wel kan op basis van inkomen inzicht verkregen worden in de gewenste sociale 

huurcurve in het referentiegebied COROP Oost-Zuid-Holland. Hiervoor is de behoefte per 

huishoudenstype uitgesplitst naar huishoudens tot € 34.000,- (Figuur 15) en huishoudens boven 

€34.000,- (Figuur 16).  

  

De behoefte van de huishoudens boven € 34.000,- aan een huurwoning is aanmerkelijk kleiner dan 

voor de sociale doelgroep. Onder gezinnen die behoren tot de sociale doelgroep is de behoefte aan 

een huurwoning laag (ca. 10%) zoals weergegeven in figuur 15. Doordat de behoefte aan huren onder 

ouderen met een inkomen tot € 34.000,- zo hoog is, zal de totale behoefte aan sociale huur als gevolg 

van de vergrijzing verder toenemen. Hierbij moet worden opgemerkt dat het feitelijk verhuisgedrag 

onder ouderen laag is. Uit eerder onderzoek
4
 blijkt dat de meeste ouderen (85%) beslist niet wil 

verhuizen. Zij verhuizen veelal pas wanneer problemen zich voor doen.  

   

Verder is op basis van WoON 2012 voor het referentiegebied COROP-regio Midden-Noord-Brabant 

gekeken naar het percentage verhuisgeneigden onder de middeninkomens. Ongeveer 22% blijkt te 

willen verhuizen.   

  

Figuur 15 Huidige en gewenste huurcurve van de sociale doelgroep op basis van COROP-
regio Midden-Noord-Brabant  
 

 
 

Bron: WoON 2012  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
4
 TNO (2012) Wonen, zorggebruik en verhuisgedrag van ouderen  
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Figuur 16 Huidige en gewenste huurcurve van de huishoudens boven € 34.000,- op basis 
van COROP-regio Midden-Noord-Brabant  
 

 
 

Bron: WoON 2012  

  

Wanneer we kijken naar het gewenste woningtype van verhuisgeneigde huishoudens dan zien we dat 

een- en tweepersoonshuishoudens van 55 jaar en ouder een sterke voorkeur hebben voor de kleinere 

meergezinswoningen. Verder valt op dat gezinnen en de een- en twee persoonshuishoudens van 55 

jaar en jonger een sterke voorkeur uitten voor de eengezinswoning.  

Waarbij gezinnen met name opteren voor de grotere eengezinswoning.  

  

Figuur 17 Gewenste woningtype naar huishoudens op basis van COROP-regio Midden Noord-

Brabant  
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3.4 Inkomensontwikkeling  
Wanneer we kijken naar de inkomensontwikkeling in de relevante kernen binnen de gemeenten 

Woudrichem en Werkendam, is te zien dat het gemiddeld inkomen per inwoner tussen 2009 en 2012 

licht gestegen is (zie Figuur 18). Het inkomen per inwoner en per inkomensontvanger ligt in 2012 in 

Nieuwendijk onder het Nederlandse gemiddelde. De andere kernen liggen wat betreft inkomen boven 

het nationaal gemiddelde. Het inkomen per inwoner en per inkomensontvanger is in Almkerk tussen 

2009 en 2012 constant gestegen. In Uitwijk en Waardhuizen is het gemiddeld inkomen na 2011 

afgenomen (Figuur 19).  

  

Figuur 18 Inkomensontwikkeling per inwoner (in duizenden €) voor 2009-2012  

 
 

 

Figuur 19 Inkomensontwikkeling per inkomensontvanger (in duizenden €) voor 2009-2012  
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Figuur 20 geeft een beeld van het aandeel huishoudens in de kernen met een inkomen van minder 

dan € 25.100,-. Deze inkomensgrens is door het CBS ontworpen om de laagste 40% 

huishoudensinkomens van Nederland weer te geven. In zowel Nieuwendijk, Almkerk en Uitwijk en 

Waardhuizen is het aandeel lage inkomens kleiner dan het nationale gemiddelde. Uitwijk en 

Waardhuizen kennen met 27% in 2012 van de kernen het laagste percentage lage inkomens. 

Opvallend is wel dat in 2012 het aandeel huishoudens met een laag inkomen in alle kernen gegroeid is 

ten opzichte van 2011.   

  

Figuur 20 Percentage huishoudens met een laag inkomen voor 2009-2012  

 

Bron: CBS-Statline 2013  
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3.5 Raming ontwikkeling sociale doelgroep  
  

Ten behoeve van de analyse van de lokale opgave is een raming gemaakt van de verwachtte omvang 

van de sociale doelgroep in het werkgebied van Woonstichting Land van Altena. Deze analyse bestond 

uit een aantal stappen:  

  

1. Vaststelling van de totale omvang van de huidige sociale doelgroep in het werkgebied en  

woonachtig in een corporatiewoning.  

2. Raming toekomstige omvang van de sociale doelgroep in 2030 in het werkgebied.  

3. Bepalen toekomstige theoretische kernvoorraad sociale huur in het werkgebied.  

4. Op basis van het huidige marktaandeel van Woonstichting Land van Altena is vervolgens de 

opgave van de organisatie in beeld gebracht.   

  

Ad 1. Om te bepalen wat het aandeel van de sociale doelgroep is dat woont in een corporatiewoning, 

is gebruik gemaakt van een onderzoek van CBS Bewoonde huurwoningen naar eigendom en inkomen 

bewoners per gemeente (2012). Dit onderzoek baseert zich op concrete cijfers per gemeente. Deze 

cijfers zijn geëxtrapoleerd naar 2015. Daarnaast woont een deel van de sociale doelgroep in een 

koopwoning. Om de omvang van dit deel te bepalen is gebruik gemaakt van WoON 2012 gegevens. 

Vanwege beperkt aantal respondenten voor Werkendam en Woudrichem is gebruik gemaakt van een 

referentiegebied. Dit referentiegebied sluit aan bij de gemeente Werkendam en Woudrichem wat 

betreft ligging (COROP-regio) en woonmilieus die tot dit gebied behoren. Uit eerdere analyses is 

gebleken dat dit een goede inschatting gemaakt van het deel van de sociale doelgroep dat in een 

koopwoning woont.   

  

3.5.1 De huidige omvang van de sociale doelgroep in Woudrichem en Werkendam in de 

huursector  

Het CBS heeft in juli 2012 statistieken gepubliceerd over de ‘Bewoonde huurwoningen naar eigendom 

en inkomen op 1 januari 2011’. Deze zijn voor de gemeente Werkendam en de gemeente 

Woudrichem weergegeven in Figuur 21. Hieruit blijkt dat Woudrichem en Werkendam samen op 1 

januari 2011 2.790 huurwoningen hadden met een huishouden die behoorde tot de sociale doelgroep. 

Dat is 51,2% van alle huurwoningen in de gemeente. In vergelijking met de gemiddelden in Nederland 

en de COROP-regio Midden-Noord-Brabant kennen Woudrichem en Werkendam in de huursector 

relatief minder huishoudens in de sociale doelgroep (respectievelijk 58,7% en 62,4%).  

  

Figuur 21 Bewoonde huurwoningen naar eigendom en inkomen op 1 januari 2011  

 
  



Vastgoedstrategie Woonstichting Land van Altena, juni 2016    Pag: 20/49  

  

3.5.2 De huidige omvang van de gehele sociale doelgroep in Woudrichem en Werkendam  

Om de omvang van de gehele sociale doelgroep in Woudrichem en Werkendam te achterhalen, 

maken we gebruik van het landelijke onderzoek WoON 2012. Daarin zijn inkomensgegevens 

opgenomen van alle respondenten. WoON 2012 betreft echter een steekproefonderzoek, waarbij 

helaas voor de gemeente Werkendam en de gemeente Woudrichem te weinig respondenten aan dit 

onderzoek hebben meegedaan om hier betrouwbare uitspraken over te kunnen doen. Daarom 

hebben we gekozen om allereerst de omvang van de sociale doelgroep te bepalen voor een 

referentiegebied: COROP-regio Midden-Noord-Brabant
5
.  

 

Hierbij is de omvang van de sociale doelgroep voor COROP-regio Midden-Noord-Brabant uitgesplitst 

naar leeftijd en huishoudenssamenstelling. Er is puur uitgegaan van het inkomen. Er is dus geen 

rekening gehouden met vermogen van huishoudens. Wanneer we ten slotte alle huishoudensgroepen 

optellen, dan blijkt dat er circa 93.300 huishoudens in COROP-regio MiddenNoord-Brabant zijn die tot 

de sociale doelgroep behoren.  

  

Voorafgaand aan de analyse is gekeken of het besteedbaar inkomen in Woudrichem en Werkendam 

vergelijkbaar is met het referentiegebied of hier van afwijkt. Uit de inkomensstatistieken van het CBS 

weergegeven in Figuur 22, blijkt dat het inkomen in Woudrichem en Werkendam aanmerkelijk hoger 

ligt dan in het referentiegebied. De laagste inkomensgroep is met name sterk ondervertegenwoordigd 

in Woudrichem en Werkendam en de hogere inkomensgroepen zijn ten opzichte van de COROP-regio 

licht oververtegenwoordigd.  

 

                                                                        

Figuur 22 Besteedbaar huishoudinkomen 2011 in Woudrichem en Werkendam en 

COROP Midden-Noord-Brabant  

  
Bron: CBS-Statline 2013  

  

Dit heeft te maken met het feit dat Woudrichem en Werkendam een andere 

huishoudenssamenstelling kennen dan de COROP-regio Midden-Noord-Brabant. Zo zijn er in 

Woudrichem en Werkendam relatief minder alleenstaanden en relatief meer gezinnen. Ook de 

woonmilieus in Woudrichem en Werkendam verschillen met die in COROP-regio Midden-

NoordBrabant als geheel. Dit komt met name omdat de middelgrote steden Tilburg en Waalwijk 

onderdeel uitmaken van de COROP-regio. In de gemeenten komen alleen de ABF-woonmilieus 

‘Centrum-Dorps’ en ‘Landelijk Wonen’ voor. Wanneer we in het referentiegebied alleen kijken naar 

deze twee woonmilieus dan blijkt dat er 33.800 huishoudens behoren tot de sociale doelgroep: 

ongeveer 36,9% van alle huishoudens.  

   

 

 

 
5
  Het betreft de gemeenten Aalburg, Alpen-Chaam, Baarle Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loop op  

Zand, Oisterwijk, Tilburg, Waalwijk, Woudrichem en Werkendam. Dit referentiegebied is gekozen, ten eerste omdat  

Woudrichem en Werkendam in dit COROP-gebied liggen, ten tweede omdat we hiermee voldoende respondenten in WoON 

2012 hebben en ten derde omdat we de inkomens van Woudrichem en Werkendam kunnen vergelijken met dit gebied.  
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Gezien het voorgaande zijn voor het bepalen van de omvang van de sociale doelgroep in de 

gemeenten Werkendam en Woudrichem de woonmilieus ‘Centrum-dorps’ en ‘Landelijk Wonen’ in 

COROP-regio Midden-Noord-Brabant gebruikt als referentiegebied.  

  

Om de omvang van de sociale doelgroep in de gemeente Werkendam en de gemeente Woudrichem te 

bepalen laten we de percentages ‘huishoudens in de sociale doelgroep’ per leeftijds- en 

huishoudenstype uit het referentiegebied los op de huishoudenssamenstelling in Woudrichem en 

Werkendam in 2013 volgens de Primosprognose 2014. In feite gaan we er dus van uit dat per leeftijds- 

en huishoudenstype het aandeel huishoudens in de sociale doelgroep tussen Woudrichem en 

Werkendam enerzijds en het referentiegebied anderzijds gelijk is. Wanneer we vervolgens alle 

huishoudensgroepen voor Woudrichem en Werkendam optellen, dan blijkt dat er circa 4.360 

huishoudens in de gemeente zijn die tot de sociale doelgroep behoren: 27,4% van alle huishoudens. 

Hiermee ligt het aandeel dat tot de sociale doelgroep behoort in Woudrichem en Werkendam dus 

beduidend onder dat in het referentiegebied.  

  

Figuur 23 Woningvoorraad Werkendam en Woudrichem in 2011 en raming sociale 

doelgroep 

 

  

 

Eerder bleek dat circa 3.180 huurders in de gemeenten Woudrichem en Werkendam tot de sociale 

doelgroep behoren (zie Figuur 21). Dat betekent dat er dus ongeveer 1.180 huishoudens in de 

koopsector tot de sociale doelgroep behoren (zie Figuur 23).  

  

3.5.3 De toekomstige ontwikkeling van de sociale doelgroep in het referentiegebied  

Nadat we de huidige omvang van de sociale doelgroep in kaart hebben gebracht, ramen we de 

ontwikkeling van deze doelgroepen voor de komende jaren. Ook hierbij is het COROP-gebied Midden-

Noord-Brabant (woonmilieus Centrum-dorps en Landelijk Wonen) in WoON 2012 het vertrekpunt.   

Op basis van economische ramingen van het Centraal Planbureau over de verwachte 

koopkrachtontwikkeling en de verwachte huishoudensontwikkeling volgens de Primosprognose 2014 

is de ontwikkeling van de sociale doelgroep in het referentiegebied in kaart gebracht. De economische 

ramingen die zijn gebruikt voor de ontwikkeling van de koopkracht, zijn de Macro Economische 

Verkenningen. Op korte termijn (2012, 2013 en 2014) wordt voor alle typen huishoudens een flinke 

daling van de koopkracht voorspeld, om op middellange termijn te stabiliseren.   

  

Zo wordt een beeld verkregen van de inkomens van de toekomstige huishoudens in de COROPregio 

Midden-Noord-Brabant. Vervolgens is, net zoals bij de huidige situatie, de omvang van de sociale 

doelgroep in 2020 en 2030 voor de COROP-regio Midden-Noord-Brabant uitgesplitst naar leeftijd en 

huishoudenssamenstelling en gewogen naar de verwachte huishoudenssamenstelling in 2020 en 2030 

volgens de Primosprognose 2014.  
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3.5.4 De verwachte ontwikkeling van de sociale doelgroep in Werkendam en Woudrichem  

Om de toekomstige omvang van de sociale doelgroep in Woudrichem en Werkendam te bepalen, 

kijken we naar Primos 2013, de koopkrachtraming van het CPB tot 2020 en de inkomensgegevens 

uitgesplitst naar huishoudenstype uit WoON 2012. We gaan ervan uit dat de verhoudingen naar 

huishoudenstypen constant blijven. Tevens houden we de koopkrachtontwikkeling tussen 2020 en 

2030 constant. Wanneer we vervolgens alle huishoudensgroepen voor Woudrichem en Werkendam 

optellen, dan blijkt dat er voor 2020 circa 4.810 huishoudens in de gemeenten zijn die tot de sociale 

doelgroep behoren: ongeveer 28,7% van alle verwachte huishoudens in 2020. En voor 2030 5.380 

huishoudens: 30,5%. De sociale doelgroep neemt naar verwachting toe als gevolg van enerzijds de 

economische omstandigheden en anderzijds de vergrijzing.  

  

De gemeente Werkendam en de gemeente Woudrichem kennen momenteel een relatief kleine 

sociale doelgroep in vergelijking met het referentiegebied. Van alle huishoudens in de gemeenten 

verdient momenteel 27,4% niet meer dan € 34.911,- per jaar. In het referentiegebied ligt dit aandeel 

op 36,9%.   

  

De komende jaren neemt de sociale doelgroep in Werkendam en Woudrichem naar verwachting toe. 

De sociale doelgroep zal aanmerkelijk harder groeien dan het totaal aantal huishoudens in de 

gemeente (respectievelijk 23,8% en 11,3% voor 2030).   

  

In absolute zin wordt tot 2030 een toename van de sociale doelgroep in Werkendam en Woudrichem 

met circa 1.040 huishoudens verwacht; een groei van 23,8% (zie figuur 4). Deze groei komt voor het 

grootste deel op het conto van de een- en tweepersoonshuishoudens van 75 jaar en ouder, tevens 

speelt een voorspelde groei van dit type huishoudens in de leeftijdscategorie 55-75 een rol. Het aantal 

gezinnen en het aantal jonge een- en tweepersoonshuishoudens daalt in omvang. Het aantal een- en 

tweepersoonshuishoudens tussen 35 en 55 jaar oud blijft constant. De sociale doelgroep groeit in 

Werkendam en Woudrichem naar verwachting minder hard dan gemiddeld in de COROP-regio 

Midden-Noord-Brabant.  

  

Figuur 24 Geraamde ontwikkeling omvang sociale doelgroep naar huishoudenstype  

 2013 2020 2030 groei 

1 en 2p tot 35 jaar 586 617 542 -7%

1 en 2p 35 tot 55 jaar 485 506 492 1%

gezin 940 832 812 -14%

1 en 2p 55 tot 75 jaar 1.369 1.571 1.662 21%

1 en 2p 75 jaar e.o. 968 1.284 1.874 94%

Totaal Woudrichem en Werkendam 4.348 4.810 5.382 23,8%

Bron: CPB, WoON 2012, Primos Prognose 2013, bewerking Atrivé  

  

Uit figuur 20 bleek dat bijna 2.800 (64%) van de sociale huurwoningen in de gemeente Werkendam en 

de gemeente Woudrichem ook daadwerkelijk bewoond worden door huishoudens in de sociale 

doelgroep. Ongeveer 1.550 huishoudens in de sociale doelgroep woont momenteel niet in een sociale 

huurwoning. Dat is ruim een derde (36%) van de sociale doelgroep. 9% in de particuliere huursector 

en 27% in de koopsector. Wanneer we uitgaan dat ook in 2030 ruim een derde van de sociale 

doelgroep elders woonruimte vindt, dan is een sociale voorraad van circa 3.450 woningen voldoende 

om ongeveer 64% van de sociale doelgroep in de gemeente Werkendam en de gemeente 

Woudrichem te kunnen huisvesten.  
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3.5.5 De verwachte ontwikkeling van de sociale doelgroep naar marktaandeel van 

Woonstichting Land van Altena.  

  

Voor het bepalen van de toekomstige opgave is allereerst het marktaandeel van Woonstichting  

Land van Altena in beeld gebracht. Woonstichting Land van Altena deelt de opgave namelijk met 

Woonservice Meander en Woonlinie.   

  

Hiervoor is op basis van de gegevens uit het primaire systeem gekeken naar de huidige verdeling van 

de huurders naar huishoudenstype (zie Figuur 25 ).  

  

Figuur 25 Huidige huurders Wst. Land van Altena naar huishoudenstype  

Huishoudenstype N % 

1&2p <35 135 14% 

1&2p 35-54 162 16% 

gezin 180 18% 

1&2p 55-75 292 30% 

1&2p 75+ 216 22% 

Totaal 985 100% 

  

In Figuur 23 hebben we gezien dat het percentage huishoudens in het werkgebied dat in een sociale 

huurwoning woont en tot de sociale doelgroep behoort circa 60% is (2790/4610). De overige 40% 

heeft een hoger inkomen (woont volgens de definitie scheef). Wanneer we deze gegevens vertalen 

naar de situatie voor Woonstichting Land van Altena dan worden momenteel circa 600 (985*60%) 

woningen binnen de portefeuille verhuurd aan de sociale doelgroep.   

  

Wanneer we deze gegevens projecteren op de ontwikkeling van de sociale doelgroep ontstaat het 

volgende beeld:  

  

Figuur 26 Ontwikkeling sociale doelgroep  Wst. Land van Altena  

 2014 2020 2030 groei 

1 en 2p tot 35 jaar 82 87 76 -7% 

1 en 2p 35 tot 55 jaar 99 103 100 1% 

gezin 110 97 95 -14% 

1 en 2p 55 tot 75 jaar 178 204 216 21% 

1 en 2p 75 jaar e.o. 131 174 254 94% 

Totaal Woudrichem en Werkendam 600 665 741 24% 

  

Er vanuit gaande dat de sociale doelgroep van Woonstichting Land van Altena eveneens groeit met 

23,8% tot 2030 kan geraamd worden, dat er in 2030 circa 741 woningen nodig zijn om te kunnen 

voldoen aan de vraag van de sociale doelgroep.   

  

Figuur 27 Cijfers uit database Wst. Land van Altena  

 Absoluut in % 
Kwaliteitskortingsgrens (tot € 403,06) 189 19%

Tot 2e aftoppingsgrens (€ 403,06 tot € 618,24) 687 70%

Tot liberalisatiegrens (€ 618,24 tot € 710,68) 109 11%

Boven liberalisatiegrens (vanaf € 710,68) 0 0%

Totaal 985 100%

Bron: gegevens uit primaire systeem Wst. Land van Altena  
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3.5.6 Bandbreedte van ontwikkeling  

In de voorgaande analyse is nog geen rekening gehouden met overheidsbeleid en onzekerheden. Zo 

houdt de raming geen rekening met de 90-10 toewijzingsnorm. Verder gaat de raming alleen uit van 

de sociale doelgroep. Er wordt dus geen rekening gehouden met eventuele scheefwoners. Om te 

komen tot een bandbreedte van de benodigde kernvoorraad in de toekomst zijn de volgende 

scenario’s berekend:  

  

Scenario 90-10 toewijzingsnorm  

Als we uitgaan van een situatie in 2030 waarin de regelgeving is dat 90% van de woningen bewoond 

dient te worden door de sociale doelgroep en 10% van de middeninkomens komt dit neer op een 

totale portefeuille van minimaal 823 woningen. Dit betekent een afname van circa 162 woningen.  

Ten opzichte van de huidige omvang van Woonstichting Land van Altena van circa 980 woningen (zie 

Figuur 27) zou dit tot 2030 een afname van het aantal woningen betekenen.  

  

Scenario scheefbewoning  

Het tweede scenario gaat uit van een afname van het aandeel ‘scheefwoners’ in de sociale voorraad. 

Op basis van de analyse blijkt dat ca. 40% van de huurders op dit moment ‘scheef woont’ (circa 400 

huishoudens). Wanneer dit aandeel naar 2030 voor de helft afneemt, betekent dit een voorraad van 

circa 1.015 woningen.  

  

Het voorgaande resulteert in een bandbreedte van ontwikkeling van de benodigde omvang in 2030 

van tussen de ca. 800 en 1.000 woningen (zie Figuur 28).  

Opgemerkt moet worden dat de raming een richting voor 2030 geeft. Externe factoren, zoals het 

beleid van BZK ten aanzien van het uitvoeren van de kerntaak door corporaties, de huisvesting van 

statushouders, de economische ontwikkeling en niet te vergeten de inkomensontwikkeling van 

zittende huurders, hebben een belangrijke rol in waar binnen de bandbreedte de sociale voorraad  in 

2030 uitkomt. Daarnaast bepalen beleidskeuzes ten aanzien van scheefwoners en de doorstroming 

van scheefwoners de benodigde kernvoorraad binnen deze bandbreedte. Bovendien wordt de groei 

van de sociale doelgroep vooral veroorzaakt door de toename van de oudere een- en 

tweepersoonshuishoudens. De vraag is echter hoe deze groep zich gaat bewegen op de woningmarkt. 

Over het algemeen is deze groep minder verhuisgeneigd en verhuist meestal pas wanneer er een 

zorgvraag is.  

 

 

Figuur 28 Bandbreedte van ontwikkeling theoretische wensvoorraad 2030  
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3.6 Conclusie  
De belangrijkste resultaten samengevat:  

  

 � Zeer lichte, afvlakkende groei aantal huishoudens Werkendam en Woudrichem.  

 �  In alle kernen een toename van het aantal een- en tweepersoonshuishoudens van 

75+.  

 �  Het aantal gezinnen lijkt naar 2040 in Nieuwendijk enigszins toe te nemen.  

       In Uitwijk en Waardhuizen lijkt dit af te nemen.  

 �  Het aandeel een- en tweepersoonshuishoudens tot 35 jaar blijft in alle kernen 

beperkt en neemt enigszins af.  

  

 �  Er verhuizen meer mensen vanuit Sliedrecht en Dordrecht naar Werkendam dan 

andersom. De gemeente Werkendam ‘verliest’ voornamelijk inwoners aan Breda, 

Woudrichem, Utrecht en Geertruidenberg.  

 � Er verhuizen meer mensen van Werkendam naar Woudrichem dan andersom.  

  

 �  Er is met name een huurwens onder een- en tweepersoonshuishoudens van 75 jaar 

en ouder en een- en tweepersoonshuishoudens tot 35 jaar en van 35 tot 55 jaar.  

 � De huurwens met name onder mensen met een inkomen onder de €34.000.  

  

 �  Het inkomen per inwoner en per inkomensontvanger ligt in 2012 in Nieuwendijk 

onder het Nederlandse gemiddelde. De andere kernen liggen boven het nationaal 

gemiddelde.  

  

 �  Circa 741 woningen benodigd om in 2030 te kunnen voldoen aan vraag van de 

sociale doelgroep.  

 �  Bandbreedte van ontwikkeling benodigde omvang woningen tussen ca. 800 – 1.000 

 woningen.  
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Hoofdstuk 4   

PORTEFEUILLEANALYSE  
 

Dit hoofdstuk beschrijft de analyse van de portefeuille van Woonstichting Land van Altena. Allereerst 

wordt de huidige portefeuille in beeld gebracht naar woningtypen, bouwjaar, energielabels en 

huurstellingen. Vervolgens wordt ingegaan op diverse prestatie-indicatoren van de verschillende 

complexen. Tot slot vindt er een korte reflectie plaats van de resultaten in relatie tot de woningmarkt 

en omgevingsanalyse.  

  

4.1 Kenmerken van het bezit  
  

4.1.1 Woningtypen, bouwjaar en energielabels  

In Figuur 29 is de verdeling van de portefeuille naar woningtypen. Te zien is dat circa 80% van de 

totale portefeuille bestaat uit grondgebonden woningen. 22% van de portefeuille is momenteel 

aangemerkt als seniorenwoning. Bijna 70% van de portefeuille bestaat uit eengezinswoningen. 10% 

van de portefeuille bestaat uit HAT-woningen welke niet beschikken over een lift.  

 

 

  

Figuur 29 Verdeling portefeuille naar woningtypen  
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In Figuur 30 is het woningbezit weergegeven naar plaats. Te zien is dat het meeste woningbezit 

gelegen is in Nieuwendijk (54%) gevolgd door Almkerk (43%).  

 

  

Figuur 30 Verdeling portefeuille naar plaats  

 
  

 

 

De ouderdom van de portefeuille is weergegeven in Figuur 31. Te zien is dat 64% van de portefeuille 

gebouwd is in de periode tot 1980. De gemiddelde ouderdom van het woningbezit is 40 jaar. Hier ligt 

een belangrijke toekomstige opgave in termen van het op peil houden van het onderhoud en 

kwaliteitsniveau dan wel eventuele vernieuwing van het bezit. Circa 20% van de woningen is in de 

afgelopen 25 jaar gebouwd.   

 

  

Figuur 31 Verdeling portefeuille 

naar bouwjaarklasse  

< 1960 

1960-1970 

1970-1980 

1980-1990 

1990-2000 

2000 > 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

428 
43 % 

527 
54 % 

26 
3 % 

4 
0 % 

ALMKERK NB 

NIEUWENDIJK NB 

UITWIJK 

WAARDHUIZEN 

162 

16 % 

185 

19 % 

287 

29 % 

158 

16 % 

144 

15 % 

49 

5 % 



Vastgoedstrategie Woonstichting Land van Altena, juni 2016    Pag: 28/49  

  

Splitsen we de portefeuille uit naar bouwperiode en woningtypen dan ontstaat het beeld zoals 

weergegeven in Figuur 32. Wat opvalt is dat het nieuwer bezit (vanaf 1990) voornamelijk bestaat uit 

niet grondgebonden woningen (respectievelijk seniorenappartementen en hat-woningen). Het ouder 

bezit betreft met name eengezinswoningen.  

 

  

Figuur 32 Portefeuille naar bouwjaarklasse en woningtypen  

 

 

In Figuur 33 is de verdeling van de portefeuille in energielabels weergegeven. Te zien is dat 79% van 

het bezit een label C of hoger heeft. Wanneer we energielabels naar bouwjaarklassen bekijken is te 

zien dat met name woningen met lagere energielabels gebouwd zijn voor 1980 (Figuur 34). Met name 

voor het bezit gebouwd voor 1960 ligt nog een energetische opgave. Het betreft vooral 

eengezinswoningen (Figuur 35).  

  

Figuur 33 Verdeling energielabels  
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Figuur 34 Verdeling energielabels naar bouwjaarklasse  

 
  

  

Figuur 35 Verdeling energielabels naar woningtype  

 
  

  

Om een indruk te krijgen van in welke tijdvakken veel woningen uit exploitatie gaan, is gekeken naar 

de resterende levensduur op basis van de bedrijfswaarde. Het is een indicatie voor de omvang van de 

te nemen beslissingen en of deze behapbaar is voor de organisatie. Daarnaast geeft het een beeld hoe 

te komen tot de vernieuwingstransitie in de tijd.   
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In Figuur 36 is verdeling van de portefeuille naar resterende levensduur weergegeven in 

vijfjaarstijdvakken. Tot 2030 bereiken 44 woningen de einde levensduur. Dit zijn allemaal 

eengezinswoningen. Dit is een belangrijk zoekgebied voor verkoop of eventuele vernieuwing van het 

bezit.  

 

Figuur 36 Verdeling portefeuille naar einde levensduur  

  

4.1.2 Huurstellingen en WOZ-waarde  

De gemiddelde huurprijs van het totale woningbezit bedraagt € 495 en de gemiddelde maximaal 

redelijk huurprijs op basis van het huidige WWS is € 773. Het gemiddeld aantal WWS-punten betreft 

152. In Figuur 37 zijn de netto maandhuur en de maximaal redelijke huur op basis van WWS-punten 

weergegeven voor de gehele portefeuille en afgezet tegen de verschillende huurtoeslaggrenzen 

(prijspeil 2015).  

  

Figuur 37 Vergelijking huidige huurprijs en maximaal redelijke huurprijs (prijspeil 2015)  
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Te zien is dat relatief veel woningen worden verhuurd onder de eerste aftoppingsgrens (80% van de 

gehele woningportefeuille). Verder valt op dat voor een groot aantal woningen de maximaal redelijke 

huurprijs op basis van het geldende woningwaarderingsstelsel net onder of boven de liberalisatiegrens 

ligt. Op basis van het aantal WWS punten en daaraan gekoppeld maximaal redelijke huur zou voor 

veel woningen een hogere huur gevraagd kunnen worden. Een kans is dus huurharmonisatie bij 

mutatie. Om te bekijken hoe groot het theoretisch potentieel is van woningen die geharmoniseerd 

kunnen worden, is de huidige netto maandhuur in huurklassen afgezet tegen de maximaal redelijke 

huur in huurklassen (zie Tabel 1).  

  

Tabel 1 Huidige netto maandhuur en maximaal redelijke huur naar huurklassen1  

   

   < € 403,06  

 Max. red huur       

€ 403,06 –  

€ 576,87  
€ 576,87 –  

€ 618,24  
€ 618,24 –  

€ 710,68  € 710,68 >  Totaal  
Huidige netto maandhuur                 

 

  

Te zien is dat circa 5% van de woningen in de portefeuille (49 woningen) een huurstelling heeft dat de 

maximaal redelijke huur benaderd (grijs gearceerd). Verder valt op dat veel woningen momenteel een 

lagere huurstelling hebben (in een lagere huurklasse vallen) dan wat op basis van het aantal WWS-

punten gevraagd mag worden (groen, blauw en oranje gearceerd). Het gaat om 95% van het totale 

bezit. Wanneer als streefhuur de maximaal redelijke huur wordt gehanteerd dan zouden 936 

woningen in aanmerking komen voor huurharmonisatie. Dit zou echter betekenen dat een groot 

aantal woningen (636 woningen) een huurprijs boven de liberalisatiegrens zouden krijgen en daarmee 

dus in het niet-DAEB segment vallen.  

  

Wanneer de liberalisatiegrens als maximale huurgrens wordt gehanteerd dan zouden in totaal circa 87 

woningen (9%) na harmonisatie in de huurklasse tot de eerste aftoppingsgrens komen te vallen. 43 

woningen (4%) zouden na harmonisatie in de huurklasse tussen de eerste en tweede aftoppingsgrens 

vallen. Circa 86% van het totale bezit zou na harmonisatie een huur krijgen binnen de huurklasse 

tussen de tweede aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens. De gemiddelde huurpotentie (verschil 

liberalisatiegrens en huidige huurstelling) voor het totale bezit is €216.  
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In Tabel 2 is voor de eengezinswoningen in de portefeuille de huurklassen van de huidige huurprijs en 

de maximaal redelijke huurprijs tegen elkaar afgezet. Rekening houdend met de maximaal redelijke 

huur en passende toewijzing is er voor een groot aantal eengezinswoningen ruimte is om huren te 

verhogen tot de tweede aftoppingsgrens.   

  

Tabel 2 Huidige maandhuur en maximaal redelijke huur naar huurklassen1 

(eengezinswoningen)  

 Eengezinswoningen  

   

  Max. red huur       

< € 403,06  
€ 403,06 –  

€ 576,87  
€ 576,87 –  

€ 618,24  
€ 618,24 –  

€ 710,68  € 710,68 >  Totaal  
Huidige netto maandhuur          

< € 403,06 10  15  56  13  94  

 

  

Kijken we naar de HAT-woningen dan is te zien dat het merendeel een huurprijs onder de 

kwaliteitskortingsgrens heeft (Tabel 3). Dit product is met name geschikt voor jonge een- en 

tweepersoonshuishoudens  (<35 jaar) in het bijzonder voor jongeren onder de 23 jaar. Derhalve is er 

voor dit type woningen weinig ruimte om eventueel aanwezige huurpotentie extra te benutten.  

 

 

Tabel 3 Huidige maandhuur en maximaal redelijke huur naar huurklassen1  (hat-woningen)  

hat-woningen  

   

  Max. red huur       

< € 403,06  
€ 403,06 –  

€ 576,87  
€ 576,87 –  

€ 618,24  
€ 618,24 –  

€ 710,68  € 710,68 >  Totaal  
Huidige netto maandhuur              
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44% van de seniorenappartementen heeft een huurprijs tot de eerste aftoppingsgrens, 25% een 

huurprijs tussen de eerste aftoppingsgrens en de tweede aftoppingsgrens en 31% een huurprijs boven 

de tweede aftoppingsgrens en tot de liberalisatiegrens (Tabel 4). Hier zal in het kader van het passend 

toewijzen en het voldoende aanbod hebben voor de primaire doelgroep mogelijk huurafslag wenselijk 

zijn. Uiteraard is dit afhankelijk van de vraag in de markt.  

  

Tabel 4 Huidige maandhuur en maximaal redelijke huur naar huurklassen1  (seniorenwoning 

app.)  

seniorenwoning app.  

   

  Max. red huur       

< € 403,06  
€ 403,06 –  

€ 576,87  
€ 576,87 –  

€ 618,24  
€ 618,24 –  

€ 710,68  € 710,68 >  Totaal  
Huidige netto maandhuur              

 
1
Prijspeil 2015  

  

In Tabel 5 is te zien dat 87% van de grondgebonden seniorenwoningen een huurprijs heeft tot de 

eerste aftoppingsgrens. Verder is te zien dat circa 26% nog een huurprijs heeft onder de 

kwaliteitskortingsgrens. Gezien de maximaal redelijke huur ligt hier een mogelijkheid om de 

huurpotentie meer te benutten.  

    

Tabel 5 Huidige maandhuur en maximaal redelijke huur naar huurklassen1  (seniorenwoning 

ggb.)  

seniorenwoning ggb.  

   

  Max. red huur       

< € 403,06  
€ 403,06 –  

€ 576,87  
€ 576,87 –  

€ 618,24  
€ 618,24 –  

€ 710,68  € 710,68 >  Totaal  
Huidige netto maandhuur              

 
1
Prijspeil 2015  
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De gemiddelde WOZ-waarde van het bezit is €163.156 (zie Tabel 6). Verder is te zien dat de 

gemiddelde WOZ-waarde voor woningen in Almkerk en Nieuwendijk relatief dicht bij elkaar liggen. De 

gemiddelde WOZ-waarde voor woningen in Uitwijk is hoger dan van de woningen in de andere 

plaatsen.  

  

Tabel 6 WOZ-waarde woningbezit naar plaats  

 Plaats  
Aantal  Gemiddelde  Minimum  Maximum  

Almkerk (NB)  428  € 160.998  € 67.000  € 267.000  

Nieuwendijk (NB)  527  € 161.892  € 92.000  € 239.000  
Uitwijk  26  € 222.500  € 175.000  € 310.000  
Waardhuizen  4  

  

€ 175.000  

  

€ 175.000  

  

€ 175.000  

  

  

Totaal  985  € 163.156  € 67.000  € 310.000  

  

 

 

4.1.3 Aanbiedingen, reacties en weigeringen  

Figuur 38 laat het aantal aanbiedingen, verhuringen en gemiddeld aantal reacties van de afgelopen 5 

jaar zien. Het aantal verhuringen is stabiel gebleken en ligt rond de 60 per jaar. Wat opvalt is dat het 

aantal weigeringen de laatste twee jaren iets zijn toegenomen. Mogelijk hangt dit samen met het 

aantal aanbiedingen dat eveneens de afgelopen twee jaar is  toegenomen (van circa 80 tot ruim 100 

aanbiedingen per jaar). De mutatiegraad is de afgelopen jaren relatief stabiel en schommelt tussen 

7,5% en 6,5% per jaar.   

  

Figuur 38 Aanbiedingen, verhuringen en reactiegraad  

  
Woonstichting Land van Altena is aangesloten bij het woonruimteverdelingssysteem Woongaard. In 

totaal staan 51796 woningzoekenden ingeschreven. Hiervan zijn 3622 actief woningzoekend; zij 

hebben in 2015 op 1 of meer woningen gereageerd. Het totaal aantal actief woningzoekenden in 2015 

in de gemeente Werkendam en Woudrichem bedraagt 203 (zie Tabel 7).  
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Tabel 7 Aantal actief woningzoekenden in Werkendam en Woudrichem  

Plaats  
Aantal actief woningzoekenden  

Gemeente Werkendam  

Dussen  

  

10  

Hank  10  

Nieuwendijk Nb  22  

Sleeuwijk  16  

Werkendam  56  

Totaal  114  

Gemeente Woudrichem 

Almkerk  
  

26  

Andel  11  

Giessen  8  

Rijswijk Nb  14  

Uitwijk  1  

Woudrichem  29  

Totaal  89  

  

Wanneer we de actief woningzoekenden uitsplitsen naar leeftijd en huishoudensgrootte ontstaat het 

beeld zoals gepresenteerd in Tabel 8. Te zien is dat de meerderheid van de actief woningzoekenden 

alleenstaand is (53%). Het betreft voornamelijk jongeren tot met een leeftijd tot 35 jaar (52%).  

  

Tabel 8 Actief woningzoekenden naar leeftijd en huishoudensgrootte  

Huishoudens grootte  

(personen)  

<35 jaar  35 - 54 jaar  55 - 74 jaar  75 jaar ≥  Totaal  

Aantal  %  Aantal  %  Aantal  %  Aantal  %  Aantal  %  

1  71  35%  10  5%  21  10%  6  3%  108  53%  

2  24  12%  11  5%  17  8%  8  4%  60  30%  

3  8  4%  15  7%  2  1%      25  12%  

4  2  1%  7  3%          9  4%  

6      1            1    

Totaal  105  52%  44  22%  40  20%  14  7%  203  100%  

  

In Tabel 9 is te zien dat het gemiddeld inkomen van de actief woningzoekenden uit de gemeente  

Werkendam lager is in vergelijking met het gemiddeld inkomen van de actief woningzoekenden uit 

Woudrichem. Het gemiddeld inkomen voor de totale groep woningzoekenden bedraagt € 19.207.  

  

Tabel 9 Gemiddeld inkomen actief woningzoekenden naar huidige woonplaats  

Gemeente  Aantal  Gem. inkomen  Minimum  Maximum  

Werkendam  114  € 17.908  € 760  € 37.000  

Woudrichem  89  € 20.818  € 900  € 46.000  

Totaal  203  € 19.207  € 760  € 46.000  
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In Tabel 10 is het gemiddeld inkomen van de actief woningzoekenden uit de gemeenten Werkendam 

en Woudrichem naar huishoudensgrootte weergegeven. Wanneer we kijken naar het gemiddeld 

inkomen voor alleenstaanden en meerpersoonshuishoudens is te zien dat deze onder de 

huurtoeslaggrenzen liggen. Dit blijkt ook uit Tabel 11. Uit deze tabel volgt dat het merendeel van de 

actief woningzoekenden recht heeft op huurtoeslag (77%).   

  

Tabel 10 Gemiddeld inkomen actief woningzoekenden naar huishoudensgrootte  

Huishoudens grootte  

(personen)  
Aantal  Gem. inkomen  Minimum  Maximum  

1  108  € 17.812  € 760  € 32.507  

2  60  € 23.026  € 900  € 43.000  

3  25  € 15.068  € 1.400  € 33.039  

4  9  € 23.149  € 8.471  € 46.000  

6  1  € 19.000  € 19.000  € 19.000  

Totaal  203  € 19.207  € 760  € 46.000  

  

 

Tabel 11 Huurtoeslag gerechtigde actief woningzoekenden naar huishoudensgrootte  

Huishoudens grootte  

(personen)  

Recht op huurtoeslag  Geen recht op huurtoeslag  Totaal  

Aantal  %  Aantal  %  Aantal  %  

1  80  39%  28  14%  108  53%  

2  45  22%  15  7%  60  30%  

3  24  12%  1  0%  25  12%  

4  7  3%  2  1%  9  4%  

6  1  0%    0%  1  0%  

Totaal  157  77%  46  23%  203  100%  
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4.2  Conclusie  

De belangrijkste conclusies samengevat:  

  

 � 70% van de portefeuille betreft eengezinswoningen.  

 � 64% van de woningen is gebouwd in de periode tot 1980.   

 � Het nieuwer bezit (vanaf 1990) bestaat voornamelijk uit niet grondgebonden 

woningen. Het ouder bezit betreft voornamelijk eengezinswoningen.  

  

 � 79% van het bezit heeft een label C of hoger.  

 � Met name voor de woningen gebouwd voor 1960 ligt nog een energetische opgave.   

  

 � 80% van alle woningen heeft een huurprijs onder de eerste aftoppingsgrens.  

 � Voor een groot aantal eengezinswoningen is er nog ruimte om de huren te 

verhogen tot de tweede aftoppingsgrens.  

 � Voor de HAT-woningen is weinig ruimte om de huurpotentie te benutten.  

 � 56% van de seniorenappartementen heeft een huurprijs boven de eerste 

aftoppingsgrens en onder de liberalisatiegrens. In het kader van passend toewijzen 

is hier mogelijk een huurafslag wenselijk.  

 � 87% van de grondgebonden seniorenwoningen heeft een huurprijs tot de eerste 

       aftoppingsgrens. 26% tot de kwaliteitskortingsgrens. Mogelijkheid om deze huren 

       te verhogen tot de eerste aftoppingsgrens.  

  

 � Het aantal verhuringen is stabiel gebleken en ligt rond de 60 per jaar.  

 � Aantal actief woningzoekenden in 2015 in de gemeenten Werkendam en 

Woudrichem bedraagt 203.  

 � De meerderheid van de actief woningzoekenden is alleenstaand (53%).   

 � Het betreft veelal jongeren tot 35 jaar (52%).  

 � Het merendeel van de actief woningzoekenden heeft recht op huurtoeslag (77%).  
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Hoofdstuk 5   

WENSPORTEFEUILLE EN 

TRANSITIE 2030  
 

5.1 Vorig Strategisch Voorraadbeleid 2010  
In het strategisch voorraadbeleid 2010 zijn een aantal strategische keuzes gemaakt in termen van 

behouden (met eventuele kwalitatieve ingrepen) of afstoten door ofwel sloop (en vervangende 

nieuwbouw) of door verkoop. Per kern zijn de volgende keuzes gemaakt:  

  

Nieuwendijk  

• Doorexploitatie van 497 woningen  

• Investeren in woonkwaliteit bij mutatie  

• Afname aantal goedkope woningen; in 2025 nog 15 goedkope woningen voor een- en 

tweepersoonshuishoudens  

• Toename aantal betaalbare woningen voor gezinnen en een- en tweepersoonshuishoudens en 

afbouw voor senioren  

• Toename aantal dure seniorenwoningen naar 61 in totaal  

  

Almkerk  

• Doorexploitatie van 415 woningen  

• Sloop van 4 eengezinswoningen en vervangende nieuwbouw van 8  

• Instandhouding van 2 eengezinswoningen en verbouw van 2 eengezinswoningen  

• Investeren in woonkwaliteit bij mutatie  

• Afname aantal goedkope woningen; in 2025 nog 86 goedkope woningen. Geen goedkope woningen 

voor gezinnen  

• Toename aantal betaalbare woningen naar 286 in 2025  

• Toename aantal dure seniorenwoningen naar 55 in totaal  

  

Uitwijk  

• Doorexploitatie van 26 eengezinswoningen  

• Investeren in woonkwaliteit bij mutatie  

• Afname aantal goedkope woningen; in 2025 geen goedkope woningen voor gezinnen • Toename 

aantal betaalbare woningen naar 22 in 2025  

  

Waardhuizen  

• Doorexploitatie van 4 grondgebonden seniorenwoningen  

• Investeren in woonkwaliteit bij mutatie 

•   
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5.2 Nieuwe kwantitatieve veranderopgave  
Vanuit de demografische ontwikkelingen en raming van de sociale doelgroep (zie paragraaf 3.5) 

ontstaat de kwantitatieve omvang van de veranderopgave. Zoals in de betreffende paragraaf is 

beschreven, komt de benodigde voorraad voor Woonstichting Land van Altena in 2030 uit tussen de 

circa 800 en 1.000 woningen. Hoe zich dit precies gaat ontwikkelen is afhankelijk van veel factoren en 

zal door de tijd heen goed gemonitord moeten worden. Belangrijk hierin is het aandeel scheefwoners 

op termijn. Door gericht beleid kan dit afnemen. Daarnaast moet rekening worden gehouden met het 

feitelijk verhuisgedrag van de groep oudere een- en tweepersoonshuishoudens. Uit onderzoek is 

gebleken dat deze groep over het algemeen beperkt verhuisgeneigd is. Het blijkt dat deze groep veelal 

in de huidige koopwoning blijft wonen ook al komt men op basis van het inkomen in aanmerking voor 

sociale huurwoning.  

  

Gezien de huidige omvang van Woonstichting Land van Altena en de hiervoor beschreven 

ontwikkelingen gaat de nieuwe strategie uit van een lichte afname van het aantal verhuureenheden. 

De strategie is er op gericht om in 2030 een portefeuille te hebben van circa 840 woningen. Hierbij 

wordt ingezet op woningen die geschikt zijn voor een- en tweepersoonshuishoudens van 75 jaar en 

ouder en in mindere mate geschikt voor een- en tweepersoonshuishoudens  van 55 – 75 jaar.   

  

 

 

Figuur 39 Kwantitatieve opgave  
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5.3 Nieuwe kwalitatieve veranderopgave  
De waardering van de producten (woningtypen) door de huurders in samenhang met de 

demografische ontwikkelingen en de kwaliteit van de producten vormt een belangrijke indicator voor 

de eventuele (toekomstige) kwetsbaarheid van de producten. Door het in beeld brengen van de 

waardering ontstaat inzicht in het risicoprofiel van de vastgoedportefeuille van Woonstichting Land 

van Altena en daarmee de kwalitatieve opgave.   

  

De waardering van de producten door de huurders is op basis van ervaringen in beeld gebracht. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat het niet zo is dat een huishoudenstype de voorkeur heeft voor 

slechts één woningtype (product-markt-combinatie). Per huishoudenstype kunnen meerdere 

woningtypen zijn die hetzelfde worden gewaardeerd (zie onderstaande figuur).   

  

Figuur 40 Kwalitatieve opgave  

 

  

5.3.1 Sterke producten  

De meergezinswoning met lift (met name drie kamers of meer) is een sterk product mede gelet op 

toename van de een- en tweepersoonshuishoudens van 75 jaar en ouder. Verder is dit product relatief 

nieuw, heeft relatief lage energielabels en ligt goed in de markt. De kleinere eengezinswoningen 

worden goed gewaardeerd door meerdere doelgroepen. Daarmee is dit een sterk product.  

  

5.3.2 Kwetsbare producten  

De grotere eengezinswoningen met vier kamers of meer zijn enigszins kwetsbaar gezien:  

• de afname van het aandeel gezinnen.  

• het toenemende aandeel een- en tweepersoonshuishoudens van 75 jaar en ouder en hun 

waardering voor dit product.   

• het aandeel binnen dit product dat voor 1970 is gebouwd (332 woningen) en de energetische 

opgave die met name in dit product ligt (172 woningen met label D of lager).  

  

Een belangrijk zoekgebied voor eventuele verkoop ligt in de oudere eengezinswoningen met lagere 

energielabels waarvan de einde levensduur tot 2030. Verder zit hier nog een Daarnaast is dit het een 

zoekgebied voor aanvullende energetische opgave.   

  

De meergezinswoningen zonder lift (HAT-woningen) worden over het algemeen vooral door jonge 

een- en tweepersoonshuishoudens en in beperkte mate door een- en tweepersoonshuishoudens van 

35 tot 55 jaar gewaardeerd. De meergezinswoningen zonder lift (HAT-woningen) liggen nog goed in de 

markt. Bijna twee derde deel is gebouwd na 1990 (56 woningen) en een derde deel is gebouwd tussen 

1980 en 1990. Het merendeel van deze woningen bereikt de einde levensduur na 2040.  
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5.4 Wensportefeuille 2030  
De strategie richting 2030 is er voor een belangrijk deel gericht op een afname van het aantal 

kwetsbare woningen in de portefeuille. Investeringen vinden vooral plaats in de bestaande voorraad. 

Het staand beleid draagt daar voor een belangrijk deel aan bij met de verkoop van 145 woningen 

opgenomen in het segment van eengezinswoningen.  

  

Figuur 41 Wensportefeuille 2030  

 

Woningtype 

Huidige portefeuille Wensportefeuille 2030  Additionele investering 

2015 (N) 2015 (%) 2030 (N) 2030 (%) ∆ (N) ∆ (% ) Verkoop 
renovatie voegen / 

spouwisolatie kozijnrenovatie 

mgw znd lift 1/2k 

83 8% 83 10% 0 0% 
   

mgw znd lift 3k of meer 17 2% 17 2% 0 0%   6 

mgw met lift 1/2k 

29 3% 29 3% 0 0% 
   

mgw met lift 3k of meer 

60 6% 60 7% 0 0% 
   

egw klein (< 4 k) 

85 9% 85 10% 0 0% 
 

102 2 
egw groot (>=4 k) 580 59% 435 52% -145 -25% 145 332 95 
ggb seniorenwoning 131 13% 131 16% 0 0%    

Totaal 985 100% 840 100% -145 -15% 145 434 103 

  

5.5 Effecten op de complexen  
Na het vaststellen van de toekomstige omvang en wensportefeuille is gekeken naar de maatregelen 

op complexniveau. Per complex is bekeken hoe deze in de markt liggen. In het dashboard zijn de 

maatregelen op de complexen weergegeven. Hierna zullen de resultaten van de vastgoedstrategie op 

hoofdlijnen worden besproken. In de onderstaande tabel is de gehele woningportefeuille van 

Woonstichting Land van Altena weergegeven, uitgesplitst naar strategie (doorexploiteren versus 

verkoop), huidige huur en streefhuur bij toewijzing in huurklassen (kwaliteitskortingsgrens, eerste en 

tweede aftoppingsgrens; prijspeil 2016).  

 

  

Gehele portefeuille 

Huidige huur 

   Huur bij toewijzing    

Eindtotaal

  Doorexploiteren   Verkoop 

€409,92 en 

 minder 

van 

€409,92  

t/m 

€586,68 

van 

€586,68  

t/m 

€628,76 

van 

€628,76  

t/m 

€710,68 

Huur  

handhaven 

Totaal 

Huur  

handhaven 

€409,92 en minder 70 56   6 132 32 164

van €409,92 t/m 6 461   9 476 92 568

van €586,68 t/m  112 1  1 114 3 117

van €628,76 t/m  86  28  114 7 121

Eindtotaal 76 715 1 28 16 836 134 970
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Almkerk 

Huidige huur 

   Huur bij toewijzing    

Eindtotaal

  Doorexploiteren   Verkoop 

€409,92 en 

 minder 

van 

€409,92  

t/m 

€586,68 

van 

€586,68  

t/m 

€628,76 

van 

€628,76  

t/m 

€710,68 

Huur  

handhaven 

Totaal 

Huur  

handhaven 

€409,92 en minder 33 33   6 72 15 87

van €409,92 t/m 2 195   9 206 29 235

van €586,68 t/m  61 1  1 63 2 65

van €628,76 t/m  31    31 5 36

Eindtotaal 35 320 1  16 372 51 423

 
 

 

Nieuwendijk 

Huidige huur 

   Huur bij toewijzing    

Eindtotaal

  Doorexploiteren   Verkoop 

€409,92 en 

 minder 

van 

€409,92  

t/m 

€586,68 

van 

€586,68  

t/m 

€628,76 

van 

€628,76  

t/m 

€710,68 

Huur  

handhaven 

Totaal 

Huur  

handhaven 

€409,92 en minder 33 23    56 17 73

van €409,92 t/m 4 258    262 47 309

van €586,68 t/m  51    51 1 52

van €628,76 t/m  55  28  83 2 85

Eindtotaal 37 387  28  452 67 519

 

   

 

Uitwijk 

Huidige huur 

   Huur bij toewijzing    

Eindtotaal

  Doorexploiteren   Verkoop 

€409,92 en 

 minder 

van 

€409,92  

t/m 

€586,68 

van 

€586,68  

t/m 

€628,76 

van 

€628,76  

t/m 

€710,68 

Huur  

handhaven 

Totaal 

Huur  

handhaven 

€409,92 en minder 4     4  4

van €409,92 t/m  4    4 16 20

van €586,68 t/m       

van €628,76 t/m       

Eindtotaal 4 4    8 16 24

 

 

 

Waardhuizen 

Huidige huur 

   Huur bij toewijzing    

Eindtotaal

  Doorexploiteren   Verkoop 

€409,92 en 

 minder 

van 

€409,92  

t/m 

€586,68 

van 

€586,68  

t/m 

€628,76 

van 

€628,76  

t/m 

€710,68 

Huur  

handhaven 

Totaal 

Huur  

handhaven 

€409,92 en minder       

van €409,92 t/m  4    4  4

van €586,68 t/m       

van €628,76 t/m       

Eindtotaal  4    4  4
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5.5.1 Strategie  

Te zien is dat naar de toekomst toe 134 woningen worden verkocht. Het betreft hier vrijstaande en 

twee-onder-een-kapwoningen. Hiermee wordt antwoord gegeven op de huishoudensontwikkeling en 

de ontwikkeling van de sociale doelgroep. Bovendien worden hiermee financiële middelen 

gegenereerd waarmee geïnvesteerd kan worden in duurzaamheid en kwaliteit. Voor alle overige 

woningen is de strategie doorexploiteren.  

  

De sloop van 4 eengezinswoningen en vervangende nieuwbouw van 8 in Almkerk uit het vorige 

strategisch vastgoedbeleid is komen te vervallen. Aangezien het vrijstaande woningen betreft zijn 

deze in het verkoopprogramma opgenomen.  

  

5.5.2 Passend toewijzen en huurbeleid  

In het kader van het passend toewijzen is per complex gekeken naar de huidige huurstellingen. 

Gekeken is of de huren gehandhaafd kunnen blijven of dat er huuraanpassing plaats moet vinden. In 

de afweging is rekening gehouden met de kwaliteit van de woningen (grootte, type, gerenoveerd of 

niet), de verhuurbaarheid en potentiële doelgroep. Voor 418 woningen is de bepaalde streefhuur 

hoger dan de huidige huur. Hiervan zullen 56 woningen met momenteel een huur onder de 

kwaliteitskortingsgrens bij toewijzing in een hogere huurklasse terecht komen. Bij 264 woningen vindt 

bij toewijzing huurafslag plaats. Hiervan worden van 198 woningen de huren bij toewijzing afgetopt 

tot de eerste aftoppingsgrens. Per saldo heeft het aanpassen van het huurbeleid geen 

noemenswaardige effecten op de financiële kasstromen. Het passend toewijzen vraagt wel om 

voortdurende monitoring van de slaagkans.   

  

5.5.3 Onderhoud, kwaliteit en duurzaamheid  

Voor de woningen die worden verkocht wordt een basis onderhoudskwaliteit gehanteerd. Met 

uitzondering van de twee relatief nieuwe woningen aan de Fabriciusstraat 9 en 9a wordt voor al deze 

woningen de onderhoudsnorm verhoogd met circa 300 euro per woning extra. Dit ten behoeve van 

het klachtenonderhoud.  

  

Voor 434 woningen is woningverbetering opgenomen in de vorm van renovatie voegen / 

spouwisolatie. Dit ter verbetering van de energetische kwaliteit van de woningen. Daarnaast zijn er 

nog 103 woningen waarvoor kozijnrenovatie is opgenomen. Zoals gezegd is de doelstelling om met de 

introductie van het verkoopprogramma van woningen voldoende financiële ruimte te creëren. 

Derhalve zullen de kwaliteitsverbeteringen tussen 2018 en 2025 worden uitgevoerd wanneer weer 

voldoende financiële ruimte is gecreëerd.  
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5.6 Financiële toets SVB- maatregelen op de financiële continuïteit  
Om te bekijken wat het effect is van de SVB-maatregelen op de financiële continuïteit van 

Woonstichting Land van Altena, is een financiële toets uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar de effecten 

op de Interest Coverage Ratio (ICR) en Debt Service Coverage Ratio (DSCR). De solvabiliteit en de Loan 

to Value (LTV) zijn buiten beschouwing gelaten aangezien de effecten van de maatregelen op deze 

ratio’s en dus de kasstromen op de langere termijn naar verwachting beperkt is.    

De toets is gebaseerd op de financiële ontwikkeling zoals opgenomen in de financiële 

meerjarenbegroting (2016) en de dPi 2015.  

  

5.6.1 Maatregelen  

Ten behoeve van de financiële toets zijn een aantal scenario’s doorgerekend. De volgende scenario’s 

zijn onderscheiden:  

 

Scenario   Omschrijving 

0 Geen verkoop   In dit scenario is uitgegaan van een situatie waarbij woningen niet 

    verkocht worden, er geen aanvullende kwaliteitsingrepen in de 

    woningen worden uitgevoerd en er geen huuraanpassingen in het 

    kader van passend toewijzen plaatsvinden. 

 

 

Scenario   Omschrijving 

1 Verkoop   In dit scenario wordt uitgegaan van het verkopen van 134 woningen.  

2 Isolatie   In dit scenario zijn de isolatiemaatregelen meegenomen zoals  

ingerekend in het jaarplan 2016. 

3 Verkoop + isolatie  In dit scenario zijn de scenario’s 1 en 2 meegenomen. 

4 Kozijnrenovatie   In dit scenario is de kozijnrenovatie van 103 woningen ingerekend.  

5 Verkoop + kozijnrenovaties  In dit scenario zijn de scenario’s 1 en 4 meegenomen.  

6 Huurverhogen/verlagen  In dit scenario zijn de huurverhogingen en verlagingen bij mutatie  

 meegenomen in het kader van het passend toewijzen. 

7 Alle maatregelen  In dit scenario zijn alle maatregelen meegenomen (verkoop, 

isolatiemaatregelen, kozijnrenovaties en huuraanpassingen).  

  

Ad scenario 2 en 4. In deze twee scenario’s zijn respectievelijk de maatregelen op het terrein van 

isolatie en kozijnrenovatie opgenomen als uitgaven ten laste van de kasstroom operationele 

activiteiten. Dit om het (theoretisch) effect van deze maatregelen op de ratio’s in beeld te brengen.  

  

Uiteraard kunnen deze maatregelen ook als investeringsactiviteiten beschouwd worden indien hier 

opbrengsten tegenover staan (waardevermeerdering) en hier ruimte voor is op het betreffende 

complex volgend uit de bedrijfswaardeberekening. Deze maatregelen komen dan ten laste van de 

kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten.   
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5.6.2 Uitgangspunten 

Ten behoeve van de doorrekening van de scenario’s zijn volgende uitgangspunten gehanteerd:  

Scenario   Uitgangspunten 

0 Geen verkoop   Voor dit scenario zijn enkele correcties uitgevoerd op de gegevens 

uit de financiële meerjarenbegroting aangezien hier de verkoop van  

woningen al zijn ingerekend.  

• Het aantal VHE dat jaarlijks afneemt door verkoop is gelijkgesteld aan 0.  

• Een correctie op de operationele kasstroom voor de huurinkomsten voor 

de vhe’s die niet worden verkocht: 

� Uitgegaan van de jaarlijkse gem. huurprijs van de woningen die 

verkocht zouden worden.  

� Jaarlijkse huursomstijging van 1% + inflatie (prijsindex). 

• Een correctie op de operationele kasstroom voor de uitgaven t.b.v.  

   planmatig- en klachtenonderhoud: 

� Planmatig onderhoud €500,- per vhe per jaar (peil 2015). 

� Klachtenonderhoud €275,50 per vhe per jaar (peil 2015). 

� De bedragen zijn geïndexeerd met de onderhoudsindex.  

1 Verkoop    Voor dit scenario is aangesloten bij de gegevens uit de financiële  

    meerjarenbegroting.  

Scenario   Uitgangspunten 

2 Isolatie   Voor dit scenario is aangesloten bij de gegevens uit de financiële 

meerjarenbegroting. Hierin zijn de uitgaven voor de 

isolatiemaatregelen ingerekend als 72% van de uitgaven voor de 

woningverbeteringen. 

 

3 Verkoop + isolatie  Zie uitgangspunten scenario 1 en 2  

4 Kozijnrenovatie   De investering is vastgesteld op €18.000 per woning.  

� Uitgegaan is van 5 kozijnrenovaties per jaar exploitatie.  

� De investeringskosten voor de kozijnrenovaties zijn per jaar  

    geïndexeerd met de bouwkostenindex zoals opgenomen in de  

 financiële meerjarenbegroting.  

 

5 Verkoop + kozijnrenovaties Zie uitgangspunten scenario 1 en 4  

6 Huurverhogen/verlagen  • Per woning met label ‘huurverhogen/-verlagen’ is de jaarlijkse 

    verhoging/verlaging vastgesteld.  Daarbij zijn de volgende 

     aannamen gedaan:  

� Jaarlijkse huursomstijging van 1% + inflatie (prijsindex).  

� Jaarlijkse stijging vastgestelde streefhuur van 1% + inflatie 

(prijsindex).  

� Jaarlijkse verhoging/verlaging van streefhuur minus netto 

huurprijs.  

• Op basis van het voorgaande is de gemiddelde 

huurverhoging/verlaging per woning per jaar berekend.  

• Het aantal mutaties per jaar sluit aan bij de financiële 

meerjarenbegroting (ca. 50 per jaar).  

• Bekeken is wat de verdeling van de woningvoorraad is van de 

woningen met label 'huur handhaven', 'huur verhogen' en 'huur 

verlagen'. Dit is respectievelijk 17%, 51% en 32%. Deze verhouding 

is vervolgens geprojecteerd op het aantal mutaties per jaar.  

• Op basis van de gemiddelde huurverhoging/-verlaging per woning 

per jaar en het aantal mutaties per categorie is het jaarlijks bedrag 

aan huurverhoging en –verlaging berekend.  

  

7 Alle maatregelen  Zie uitgangspunten scenario 1, 2, 4 en 6. 
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5.6.3 Effect op kasstromen en ratio’s  

In Figuur 42 tot en met Figuur 46 zijn de effecten van de verschillende scenario’s op de ICR en DSCR 

over de periode 2016 – 2024 weergegeven.  

In Figuur 42 is het scenario 2 ‘verkoop’ vergeleken met het scenario 0 ‘geen verkoop’. Te zien is dat in 

beide gevallen wordt voldaan aan de door het WSW gestelde normen.  

Voor zowel de maatregelen op het terrein van isolatie (scenario 2) als de kozijnrenovaties (scenario  

4) geldt dat de DSCR in 2017 onder de WSW-norm van 1,0 of hoger uitkomt (zie Figuur 43 en Figuur 

44). De DSCR in scenario komt in scenario 2 uit op 0,96 en in scenario 4 op 0,99. Wanneer in beide 

gevallen aanvullend woningen worden verkocht dan blijft de DSCR binnen de WSW-norm.  

 

Figuur 42 Scenario wel/geen verkoop  

 

 

 

  

Figuur 43 Scenario wel/geen isolatiemaatregelen  

 

Scenario 0 = geen verkoop, Scenario 2 = isolatiemaatregelen, Scenario 3 = isolatiemaatregelen incl. verkoop  
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Figuur 44 Scenario wel/geen kozijnrenovaties  

 

Scenario 0 = geen verkoop, Scenario 4 = kozijnrenovaties, Scenario 5 = kozijnrenovaties incl. verkoop  

  

In Figuur 45 is het effect van de huuraanpassingen in het kader van het passend toewijzen 

weergegeven. Te zien is dat deze maatregel vrijwel geen effect heeft op zowel de ICR als de DSCR 

wanneer we dit vergelijken met het scenario 0 ‘geen verkoop’.  

 

 

 

 

  

Figuur 45 Scenario huuraanpassingen  

 

Scenario 0 = geen verkoop, Scenario 6 = huurverhogingen/-verlagingen  
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Wanneer we alle voorgestelde maatregelen meenemen dan kan gesteld worden dat Woonstichting 

Land van Altena naar verwachting blijft voldoen aan de normen van het WSW aangaande de ICR en de 

DSCR (zie Figuur 46). Wel moet worden opgemerkt dat in 2017 de DSCR gelijk is aan de grens van de 

WSW-norm namelijk 1,0.  

  

Figuur 46 Scenario alle maatregelen  

 

Scenario 0 = geen verkoop, Scenario 7 = alle maatregelen  

  


