
  

Werkgroep nieuwe woningmarktafspraken Haaglanden 

Terugkoppeling WnwH 28 maart aan voorzittersoverleg                   Bijlage 11 

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 
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. 

De werkgroep is op 28 maart voor de eerste maal bij elkaar gekomen. We zijn nog niet 
compleet, nog twee corporaties sluiten aan. Wel is de werkgroep te groot om slagvaardig te zijn 
(15 a 17 man), dus er zal naar alle waarschijnlijkheid een kernteam worden geformeerd. De 
volgende keer zal de governance en rolverdeling nadrukkelijk op de agenda staan. Het ligt voor 
de hand om sub-werkgroepen in te zetten op uitzoek-klussen.  

SHH is een volwaardig partner in de werkgroep. SVH bezinnen zich nog of ze mede-
opdrachtgever willen zijn. Hier dient wel een bestuurlijke uitspraak over te komen, maar dit 
hoeft nog niet bij het eerstvolgende bestuurlijke gesprek aan de orde te zijn.  

De sfeer in de werkgroep was goed. Er zijn over en weer verwachtingen uitgesproken. Provincie 
ZH heeft duiding gegeven over haar rol en instrumenten en SVH en SHH hebben aangegeven 
dat ze niet blij waren met het feit dat de gemeentelijke bestuurders al besluiten hadden 
genomen op belanghebbende onderwerpen terwijl er zo’n lange traditie van bestuurlijke 
samenwerking is. Een toelichting is gegeven op het doorgelopen proces, juist de gemeentelijke 
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verschillen willen we in de ongedeelde regio wat kleiner maken en daar moesten de 
gemeentelijke bestuurders beslissingen over nemen op basis van hun verantwoordelijkheid.  

In de werkgroep hebben we een aantal richtinggevende uitspraken gedaan naar aanleiding van 
de bestuurlijke besluiten. Op basis hiervan is het startdocument aangepast.  

Ten aanzien van de het verdiepende onderzoek zijn de volgende uitspraken gedaan:  
- De brief d.d. 17-10-2018 aan Provincie ZH en de genomen besluiten vormen de vaste 

kaders voor het onderzoek.  
- 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.  
- Recente onderzoeksgegevens uit de Woningmarktverkenning en WoOn zullen worden 

meegegeven als kaders voor de bureaus. (bv cijfers scheefwonen uit WoOn) 

Ten aanzien van de ontwikkeling van de doelgroep zal de werkgroep starten met een nadere 
uitwerking van een plausibele inkomensgroei. 

De werkgroep komt met een voorstel waarbij studenten met campuscontract en woningen onder 
een campuscontract niet in vraag en aanbod meegerekend worden.  

De werkgroep betitelt, om verwarring te voorkomen, de drie segmenten waar de doelgroep in 
woont voortaan als de doelgroepvoorraad. De doelgroepvoorraad bestaat uit drie elementen. 
DAEB, particuliere huur tot 720 (prijspeil nader te bepalen)  en particuliere koop (nader te 
bepalen grens). Dit zijn als het ware communicerende vaten. 

Ten aanzien van de betaalbaarheidsafspraken kijkt de werkgroep 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.  
Ook voor Beschikbaarheid maken we een eerste inventarisatie van hoe we ervoor staan per 
gemeente en de verschillen daartussen.  
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