
  

Werkgroep nieuwe woningmarktafspraken Haaglanden 

Proces vooraf:                                        Bijlage 10
Twee processen zijn momenteel min of meer gelijktijdig gestart. 

1. De Regionale Prestatieafspraken.  
2. De nieuwe woningmarktafspraken 

Hieronder een korte beschrijving van beide trajecten, een korte duiding van de overlap en een 
pragmatisch voorstel.. 

De Regionale prestatieafspraken 
De gemeenten en woningcorporaties van de regio Haaglanden werken al vele jaren samen aan goed 
wonen in de regio. Zij hebben regionale prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2015 tot en met 
2018. Deze zijn verlengd tot dat er nieuwe afspraken zijn gemaakt. 
De partijen hechten onverminderd aan de regionale samenwerking en afstemming op het niveau van 
Haaglanden. Zij spreken dan ook de intentie uit om wederom regionale prestatieafspraken te maken 
voor de periode 2020-2023. Doel van de prestatieafspraken blijft een ongedeelde regio, waarin 
lagere inkomensgroepen in de hele regio Haaglanden terecht kunnen en een passende woning 
kunnen vinden in de gemeente van hun voorkeur.  
Uitgangspunt bij prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties is: ‘regionaal wat moet en 
lokaal wat kan’. Regionale prestatieafspraken borgen de realisatie van de ongedeelde regio. Er 
worden daarnaast regionale afspraken gemaakt over de thema’s waarbij regionale coördinatie 
meerwaarde heeft. Voor andere thema’s is er hooguit sprake van een lokale agendering. De 
regionale prestatieafspraken vormen een kader voor lokale prestatieafspraken waarin lokaal 
verschillende situaties tot uitdrukking kunnen komen. 
De partijen spraken in het convenant af om tot vervolgafspraken te komen over de evenwichtige 
spreiding van de voorraad sociale huurwoningen, over de sociaal conforme condities om dat 
mogelijk te maken en over de  
andere opgaven op het gebied van wonen. Deze vormen het uitgangspunt voor nieuw te vormen 
regionale prestatieafspraken. In de regionale prestatieafspraken worden prestaties uitgedrukt waar 
de regio gemiddeld aan moet voldoen. 

De nieuwe woningmarktafspraken 
De wethouders Wonen van regio Haaglanden hebben, in overleg met Provincie ZH, besloten om een 
traject in te zetten dat verder gaat dan het concretiseren van het convenant Gaten Dichten. Dit doen 
zij vanuit hun verantwoordelijkheid om voor iedereen in regio Haaglanden een plek te hebben. 
Bovendien wensen de gemeentelijke bestuurders de verschillen tussen de gemeenten enigszins te 
verkleinen, zonder de diversiteit binnen de regio aan te tasten. De provincie heeft aangedrongen op 
concretere afspraken naar aanleiding van het convenant, maar ook op concrete 
spreidingsafspraken.  

De wethouders Wonen hebben een brief gestuurd aan Provincie ZH d.d. 17-10-2018 met een 
beschrijving van het traject dat zij inzetten, Provincie ZH zal daar mede-opdrachtgever van zijn. Dit 
traject moet naar nieuwe woningmarktafspraken leiden die deel gaan vormen van de regionale 
woonvisie en uiteindelijk landen in nieuwe lokale prestatieafspraken. Dit betekent dat er geen 
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gemiddelden voor de regio worden vastgesteld, maar afspraken worden gemaakt waar iedere 
gemeente zich aan kan committeren. Vooralsnog is hier geen deadline op afgesproken. Ambtelijk zijn 
er drie sessies geweest om besluiten voor te bereiden voor de wethouders Wonen. Als resultaat is er 
nu een lijst besluiten waar de gemeentelijke bestuurders zich samen aan committeren.  Deze 
besluiten staan in dit document vermeld. Deze besluiten zijn vervolgens gedeeld met de SVH en 
SHH. De wethouders Wonen van regio Haaglanden hebben tevens besloten, in de 
vanzelfsprekendheid van een succesvolle traditie van samenwerken met SVH en SHH, om hen uit te 
nodigen om te participeren in het proces. De hoop is, dat SVH ook de rol van mede-opdrachtgever 
zal nemen.  

Bestuurlijke opdracht aan de werkgroep WnwH 
Voor het verdiepende onderzoek vormen de brief d.d. 17-10-2018 aan Provincie ZH en de genomen 
besluiten de vaste kaders. Naast deze kaders is de aanvullende onderzoeksvraag vrij in te vullen. 
Een eerste bijeenkomst van de werkgroep heeft reeds aanscherpingen en aanvullingen op de 
bestuurlijke opdracht opgeleverd.  

In aanvulling op de huidige afspraken die zijn vastgelegd in het convenant Gaten dichten in 
Haaglanden wordt aan deze werkgroep gevraagd om de opdracht aan het onderzoeksbureau, 
binnen de door gemeenten genomen besluiten, te formuleren en om het proces te begeleiden 
richting nieuwe woningmarktafspraken.  

Doel van het onderzoek is om nieuwe woningmarktafspraken met elkaar te kunnen maken m.b.t. 
voorraad, spreiding, betaalbaarheid en beschikbaarheid, die het belang van de regionale 
woningmarkt dienen.  

Het proces om tot de nieuwe woningmarktafspraken te komen wordt als volgt ingezet: 
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 zal iedere gemeente worden geadviseerd over de handelingsperspectieven die tot hun 
beschikking staan. Gesteund door deze bronnen, brengen de gemeenten een bod uit waarin ze laten 
zien wat voor hen realistisch is als bijdrage in het “Meer Evenwicht”. Daar worden analyses van 
gemaakt en zo nodig gesprekken over gevoerd om tot aangescherpte biedingen te komen. Er is dus 
een bureau nodig om de scenario’s te leveren en een bureau om de handelingsperspectieven te 
produceren en vervolg-analyses van gemeentelijke biedingen te maken. 

Overlap en pragmatisch voorstel
De RPA-werkgroep Voorraad gaat regionale afspraken maken en de werkgroep WnwH gaat een 
verdiepend onderzoek laten doen om tot nieuwe lokale prestatieafspraken te komen. Beide 
opdrachten hebben inhoudelijke raakvlakken zoals de voorraad-grootte, spreiding, de 
betaalbaarheid en beschikbaarheid van de corporatiewoningen etc. De werkgroep WnwH heeft een 
andere aanleiding, scope, tempo, samenstelling van opdrachtgevers en opdracht dan de RPA-
werkgroep Voorraad. Naar verwachting zijn de regionale prestatieafspraken vlotter af te ronden dan 
de nieuwe woningmarktafspraken.  

Voorgesteld wordt om hier pragmatisch mee om te gaan en bij beide werkgroepen dezelfde 
bezetting aan te houden. Het werk van de inhoudelijke experts zal zich dus toespitsen op de RPA EN 
de nieuwe Woningmarktafspraken. Naar alle waarschijnlijkheid zal het verdiepende onderzoek beide 
trajecten ondersteunen. Op deze wijze wordt de afstemming geborgd. Daarbij is het mogelijk om 
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stevige regionale prestatieafspraken te maken die ondersteunend werken op de te formuleren 
nieuwe woningmarktafspraken. 
De RPA zullen, indien nodig, makkelijk geactualiseerd/aangepast moeten kunnen worden aan de 
hand van de nieuwe woningmarktafspraken.  
Indien de SVH mede-opdrachtgeverschap wenst van de nieuwe woningmarktafspraken worden de 
posities van de participanten in de werkgroepen gelijk aan elkaar en kunnen de werkgroepen in 
elkaar schuiven.  

Deze oplossing is nog niet met de werkgroep afgestemd. 

Verslag  WnwH 28 maart

Aanwezigen: Werkgroep nieuwe woningmarktafspraken Haaglanden 
Piet Prudhomme van Reine (Den Haag), Paul Seitzinger (Zoetermeer), Anneke Allewijn (Staedion), 
Jurjen De klerk (Provincie ZH), Lida Garnier (Provincie ZH), Ruben Henderiks (Pijnacker-Nootdorp), 
Jozefine Hoft (SVH), Gijs Hoofs (Delft), Sandra Kruin (Westland), Andre Plooij (SHH), Sylvie Seubert-
Rühl (SHH), Koen van der Most (SVH), Sabine Verschoor (Bestuurlijke Tafel Wonen), Esther Van der 
Velden (Bestuurlijke Tafel Wonen) 

In de werkgroep hebben we de besluiten van de wethouders Wonen voor de eerste maal besproken, 
aangescherpt en aangevuld en er zijn procesmatige afspraken gemaakt. Hieronder worden beide 
uitgelicht. Als verslag van de werkgroep worden de gemeentelijke besluiten en de aanvullingen 
daarop hieronder geschetst. De besluiten die door de wethouders Wonen zijn genomen zijn in het 
blauw gedrukt. De aanscherpingen en aanvullingen van de werkgroep zijn dikgedrukt.  

Bestuurlijke besluiten van wethouders Wonen, aangevuld met eerste 
richtinggevende uitspraken WnwH 

1. Formuleer een opdracht aan onderzoekbureau(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.  

- Het wordt in zijn algemeenheid niet gewaardeerd dat de gemeentelijke bestuurders reeds een 
aantal besluiten hebben genomen. Juist de bestuurlijke samenwerking wordt altijd zo 
gewaardeerd. Sabine licht toe dat het in dit traject gaat om het verkleinen van de gemeentelijke 
verschillen en dat het daarom nodig was dat juist de gemeentelijke bestuurders daar uitspraken 
over deden op basis van hun verantwoordelijkheid voor de huisvesting en de doelgroep.  

- De brief d.d. 17-10-2018 aan Provincie ZH en de genomen besluiten vormen de vaste kaders 
voor het onderzoek. In de brief aan de provincie heeft de Bestuurlijke Tafel Wonen 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 
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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 zal iedere gemeente worden geadviseerd 
over de handelingsperspectieven die tot hun beschikking staan. Esther heeft in de werkgroep 
toegelicht hoe het proces dan verder kan gaan. De gemeenten brengen een bod uit waarin ze 
laten zien wat voor hen realistisch is als bijdrage in het “spreidings-scenario”. Daar worden 
analyses van gemaakt en zo nodig gesprekken over gevoerd om tot aangescherpte biedingen te 
komen. Er is dus een bureau nodig om de scenario’s te leveren en een bureau om de 
handelingsperspectieven te produceren en vervolg-analyses van gemeentelijke biedingen te 
maken. 

- Naast bovenstaande kaders is de aanvullende onderzoeksvraag vrij in te vullen. 
- We moeten de informatie die al aanwezig is benutten. We brengen eerst thematisch in kaart 

wat we nodig hebben, dan bezien we of we actuele informatie hebben op gemeentelijk 
niveau en wat er nog ontbreekt. En op basis daarvan bepalen we de aanvullende 
onderzoeksvraag. 

- Ook de midden-huur zal onderdeel zijn van de aanvullende onderzoeksvraag. Van belang en 
actueel, helemaal als “scheefwonen” aanzienlijk blijkt te zijn. 

- Provincie ZH licht op verzoek toe waar hun prioriteiten liggen en wat hun 
handelingsperspectieven zijn. Provincie ZH wil regionale afspraken die worden vertaald naar 
lokaal niveau en afspraken om te kunnen checken of gemeenten het daadwerkelijk doen. Ze 
beoordelen het eindproduct ook per individuele gemeente, hebben sommige gemeenten in de 
regio Rotterdam geen aanvaarding gegeven. Niet aanvaarden door Provincie ZH betekent dat 
iedere gemeente voor ieder plan apart een aanvraag moet indienen, daarnaast kan de provincie 
pro-actieve aanwijzingen geven om bij bijv nieuwbouw minimaal een x % sociaal op te nemen, of 
zelf een beleidsregel opnemen in de provinciale  omgevingsvisie aan welke voorwaarden de 
gemeenten moeten voldoen.  

2. Bezie de cijfers van het WoOn van 2018 en kies voor de ontwikkeling van 
doelgroepen een scenario waarbij sprake is van een plausibele inkomensgroei.  

- Het WoOn2018 wordt op 4 april gepubliceerd, dit gaat om behoefte. Van de werkgroep zal advies 
geven over de doelgroepontwikkeling.  Nadere definiëring/uitwerking is nodig van WnwH. 

- Uit het WoON komt de scheefheid. Meegeven aan ABF 

3. In de doelgroep worden studenten met een campuscontract niet meegerekend. 
  
- Het is van belang dat er consistentie zit in het wel/niet meerekenen aan vraag en aanbod kant. Er 

is een eenduidige wijze van rekenen nodig. Leidend aan de aanbod kant is of de woning 
beschikbaar is.  Een sub-werkgroep zou dit verder moeten uitwerken. Nadere definiëring nodig 
van WnwH.  

4. In de sociale voorraad vallen de segmenten waar de doelgroep in 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.  
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- Deze tekst is niet duidelijk genoeg en zorgt voor verwarring. De drie segmenten noemen we de 
doelgroepvoorraad.  

- Doelgroepvoorraad bestaat uit drie elementen. DAEB, particuliere huur tot 720, en 
particuliere koop (nader te bepalen grens). Dit zijn als het ware communicerende vaten.

A. 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. 

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

- Welke peildatum hanteren we daarbij? Nadere definiëring nodig/ meer uitwerking nodig van 
WnwH. 

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

- Nadere definiëring nodig van WnwH, welke gaan we meerekenen?

5. Er komen afspraken over de betaalbaarheid van de corporatievoorraad. De definitie 
van betaalbaarheid is het minimale percentage sociale huurwoningen onder de 640 
euro.  
Er komt een bestuurlijk advies over het minimum percentage. 

- De vraag rijst of een afspraak over Beschikbaarheid niet genoeg is? Het gaat over de 
betaalbaarheid van de voorraad. Dat is ingrijpend voor het investeringsvermogen van de 
corporaties. Hierbij is door verschillende ambtenaren gedeeld dat de gevolgen van dit besluit 
voor de investeringscapaciteit van corporaties niet in ogenschouw zijn genomen bij het nemen 
van dit besluit. Ook is er gemeld dat er reeds rijksregelgeving is voor de huurverhoging; 
waaronder de inkomensafhankelijke huurverhoging. Het is niet de bedoeling om de corporaties 
klem te zetten. We kijken eerst hoe we ervoor staan wat de betaalbaarheid betreft per 
gemeente. Dat bezien we op de verschillende segmenten. (kaartje maken van eerste en 
tweede aftoppingsgrens en op 720 euro niveau.) Indien de verschillen tussen gemeenten 
te verwaarlozen zijn, kan de WnwH de bestuurders altijd nog adviseren om anders met dit 
besluit om te gaan. 

6. Er komen afspraken over de beschikbaarheid van de corporatievoorraad. 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. 
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- Ook voor Beschikbaarheid maken we een eerste inventarisatie van hoe we ervoor staan 
per gemeente en de verschillen daartussen. 

7. Na verwerking van deze besluitpunten wordt een projectgroep opgericht met de 
provincie Zuid-Holland en de SVH. Er zal een gezamenlijke opdracht aan 
onderzoekbureau(s) en een plan van aanpak worden geformuleerd.  
Huurdersverenigingen worden geïnformeerd en betrokken bij het proces.  

- Bestuurlijk is ondertussen afgesproken dat SHH niet zozeer betrokken wordt, maar 
volwaardig partner van het proces is. “Niet volgens de letter van de wet, maar volgens de 
geest van de wet”.  

- SVH wil sowieso meedraaien, maar bezinnen zich nog op hun rol in het traject. Hier dient 
wel een bestuurlijke uitspraak over te komen, maar dit hoeft nog niet bij het eerstvolgende 
bestuurlijke gesprek aan de orde te zijn. 

Procesmatige afspraken
- Esther past startdocument aan door  

o Toevoeging van bestuurlijke opdracht en de aanvullingen/uitspraken van de eerste 
bijeenkomst. 

o Aanpassing op het stuk zodat duidelijk wordt dat deze werkgroep een ander proces 
volgt. 

- Aangepaste startdocument wordt morgenochtend rondgestuurd. Groep reageert maandag 
voor 11.00. 

- Volgende keer agenderen: de rolverdeling en de governance (kernteam? sub-werkgroepen?) 
van de WnmH.  

- Sabine nodigt uit voor 10 april, 09.00. 
- Sabine organiseert structurele afspraak. 
- Nog twee mensen van corporaties zullen aansluiten.  
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