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Inleiding

Beste lezer. Deze portefeuillestrategie
beschrijft in grote lijnen de strategie
voor ons bezit en is in 2017
vastgesteld. . Elk jaar opnieuw zal het
bestuur echter de afweging maken of
genoemde plannen ook echt
doorgaan. Bij een positieve bevestiging
zal er overleg plaatsvinden met
betrokkenen en bewoners.

Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting, hierna de WOV, is een actieve
vereniging met circa 3.400 leden, 1.000 huurders en 99 jaar historie als
volkshuisvester in de gemeente Oostzaan.
De WOV is een solide vereniging die kiest voor een eigen koers; een behoudende
koers die dicht bij de oorspronkelijke gedachte blijft van de klassieke volkshuisvester.
De WOV is daarbij trots op haar sociale, solide en heldere aanpak met persoonlijke
aandacht voor haar huurders en leden. Een aantal jaren geleden hebben we deze
rolopvatting nadrukkelijk neergezet in het krachtenveld van steeds groter groeiende
corporaties, steeds breder wordende taakopvattingen en een sector die
imagoschade op had gelopen door niet bij de kernopdracht te blijven.
In de voorbereidingen op ons nieuwe ondernemingsplan zijn keuzes gemaakt voor
een modernisering van deze rolopvatting. Juist als klassieke volkshuisvester met een
sterke positie in Oostzaan zijn we als geen ander in staat de actuele vraag naar
goede, betaalbare en duurzame woningen in Oostzaan te beantwoorden. Daarbij
willen we actiever worden met het verbeteren van de kwaliteit/verduurzaming van
onze voorraad en veel meer de mogelijkheden opzoeken tot herontwikkeling van
bestaande complexen waar nodig.
Het vastgoed van onze vereniging is daarbij een middel om aan onze
corporatiestrategie invulling te geven. In ons vastgoed is ons vermogen vastgelegd.
Teneinde aan onze doelstellingen te voldoen, staat ons een aantal middelen ter
beschikking, namelijk: sloop gevolgd door nieuwbouw, toevoegende nieuwbouw,
onderhoud, woningverbetering, reguliere exploitatie en het huurprijsbeleid. Wij
hebben met ons vastgoed een toegevoegde waarde ten opzichte van de markt. Die
meerwaarde ligt bij zowel lage inkomensgroepen als (lage) middeninkomens en bij
kwetsbare groepen.
Er zijn zeker de nodige beperkingen en obstakels aan te geven in de
accentverschuiving naar een actievere rolopvatting. Voor de WOV is de gemeente
Oostzaan haar werkgebied. Binnen de grenzen van Oostzaan zijn echter weinig
mogelijkheden om de woningvoorraad uit te breiden door te bouwen op nieuwe
locaties. Verder zijn de mogelijkheden voor het ontwikkelen van woningen beperkt
door landelijke en Europese regelgeving en lokale bouwbeperkingen. We zijn
geenszins van plan ons solide financieel beleid te verlaten; er zijn dan ook nog
logische beperkingen in onze mogelijkheden.
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In onze “missie en visie” van een aantal jaren geleden hebben we al aangegeven de
vernieuwing en verbetering van onze portefeuille ter hand te willen nemen. Met deze
portefeuillestrategie willen we meer concreet maken hoe we ons dus zullen richten
op de verbetering in kwaliteit en de verduurzaming van de huidige voorraad.
Daarnaast zetten we de koers uit inzake het meer gebruik gaan maken van de
inbreimogelijkheden.
Deze portefeuillestrategie is in een aantal opzichten een beginpunt voor
beleidsontwikkeling bij de WOV. Nog niet alles is perfect en er zijn ook nog
vervolgacties nodig om een steeds betere portefeuillestrategie te verkrijgen.
Er valt nog wat te wensen gelukkig. We kunnen nu echter wel met overtuiging en met
plezier onze visie en plannen delen met onze partners en van daaruit steeds verder
gaan met het beter maken van onze gezamenlijke aanpak voor Oostzaan.
Bestuur WOV 2017
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Leeswijzer

De basis voor deze portefeuillestrategie bestaat uit een portefeuilleanalyse en een
omgevingsanalyse. Dat is zeker nog geen perfect uitgekristalliseerd plaatje, we
hebben relatief veel tijd moeten besteden aan het, vaak voor het eerst, verzamelen
van relevante statistische informatie. Het begin is er, de verbeterde
managementinformatie
gaat
ons
zeker
ook
helpen
bij
toekomstige
beleidsontwikkeling en aanpassingen.
In de portefeuilleanalyse is naast diverse vastgoedkenmerken van de huidige
portefeuille ook in kaart gebracht wat de verhuringen ons zeggen over de doelgroep
voor onze woningen.
In de omgevingsanalyse zijn een aantal woningmarktontwikkelingen in kaart
gebracht. Daarmee proberen we meer grip te krijgen op de ontwikkelingen in en
rondom Oostzaan die van belang kunnen zijn voor eventuele aanpassingen in onze
voorraad.
De WOV maakt deel uit van een maatschappelijk krachtenveld waarbij er veel
partijen en belanghebbenden zijn die invloed hebben en moeten hebben op onze
aanpak in het strategisch voorraadbeheer. We schetsen in het hoofdstuk
maatschappelijk kader enkele ontwikkelingen die van belang zijn. Behalve rekening
houden met landelijke en politieke ontwikkelingen willen we bijvoorbeeld ook; dat de
portefeuillestrategie voldoet aan de te maken prestatieafspraken. Dat deze
portefeuillestrategie ook onderdeel is van toetsing door onze stakeholders.
In het hoofdstuk voor onze wensportefeuille zullen we het voorgaande omzetten in
een beschrijving in speerpunten voor onze toekomstige portefeuille. Daarbij
benoemen we onze doelstellingen. Wat willen we bereiken, welke aanpassingen
moeten en kunnen we doen. In het transitieprogramma maken we dit concreet in
plannen en acties.
Tot slot beschouwen we het financiële draagvlak voor het gewenste programma en in
ons geval is deze portefeuillestrategie ook de opmaat voor verdere financiële
doorrekeningen.
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De huidige portefeuille
Oostzaan is een plattelandsgemeente onder de rook van Amsterdam waar het
landelijke karakter onder druk staat door invloed vanuit de stedelijke regio.
De gemeente heeft een groen karakter, ingeklemd tussen de stedelijke bebouwing
van Amsterdam, Zaandam en Purmerend. De gemeente is gelegen in de Zaanstreek
in de provincie Noord Holland en maakt onderdeel uit van de regio Waterland.
Opvallend binnen de gemeentegrens is het grootschalige natuur- en recreatiegebied
Het Twiske.
Oostzaan is de vestigingsplaats van de WOV. De WOV is een kleine onafhankelijke
woningbouwvereniging die zich handhaaft in het stedelijke krachtveld.
De WOV bezit momenteel - dat wil zeggen: op 1 juli 2017 - 1.030 huurwoningen.
Het woningbezit van de vereniging ligt binnen de grenzen van Oostzaan en vormt
circa 25% van het totaal aantal woningen 1.

Bron: CBS 2017,WOV

De woningmarkt in Oostzaan wordt gedomineerd door koopwoningen waarbij voor de
huurwoningen duidelijk is dat de WOV het overgrote deel van de huurmarkt bedient.
Wanneer we dat in wat breder perspectief plaatsen dan is de volgende vergelijking
tussen de gemeente Oostzaan en de Zaanstreek2 aan de orde.

1

Hierboven ziet u een grafiek van het de verdeling van het woningbezit in Oostzaan naar type woning. De
bijbehorende teksttabel is te vinden in bijlage 1. In deze bijlage kunt u ook de tabellen vinden voor andere
grafieken.
2
De regio Zaanstreek CR 22, Wormerland en Zaanstad is als referentie gekozen en niet Groot Amsterdam CR 23
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In de vergelijking met de
Zaanstreek
heeft
de
gemeente
Oostzaan
verhoudingsgewijs
meer
koopwoningen en derhalve
ook een kleinere huurmarkt.
Het woningbezit van de WOV
zelf
bestaat
uit
665
eengezinswoningen;
375
etage woningen, waarvan 303
zonder lift en 72 met lift. Het
aantal
nultredenwoningen
bedraagt 282. De verschillen
in woontypologie met de regio
Zaanstreek (met Zaanstad)
en met Amsterdam zijn
natuurlijk significant. In de
stedelijke omgeving rond
Oostzaan zijn veel meer
appartementen. Zoals bij een
landelijk
woonmilieu
te
verwachten
valt
heeft
Oostzaan
slechts
17%
etagebouw (MGW). In het
bezit van de WOV is de
verhouding weer heel anders.
Hier is het
percentage
etagebouw 36%.
Van deze etegebouw is een
groot deel portiekflat met trap.

Bron: CBS 2017
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Bron: WOV 2017

Nu we een grof beeld
hebben
van
onze
woningvoorraad in Oostzaan
is het belangrijk verder in te
gaan op de kenmerken die
bepalend zijn voor de
toekomstwaarde van ons
bezit.

Die waarde wordt niet alleen bepaald door bijvoorbeeld prijsstelling en soort woning.
In de structuurvisie van de gemeente Oostzaan 2015 wordt al vastgesteld dat
Oostzaan een uniek dorps woonmilieu heeft te midden van een dynamisch
grootstedelijke omgeving. Deze kwaliteit zorgt ervoor dat Oostzaan een geliefde plek
is om te wonen. Tel daarbij op de over het algemeen groene en rustige buurten waar
onze woningen staan en het beeld van waarde(ontwikkeling) voor nu en in de
toekomst wordt al scherper.
Wanneer het om de woning zelf gaat zijn een aantal zaken hier verder uitgewerkt.
Woninggrootte, prijsstelling en energieprestatie (ook in de zin van bijkomende
kosten) zijn sterk bepalend voor de toekomstwaarde van het woningbezit van de
WOV.

Ons bezit in huurprijzen en huurklassen
Voor de indeling van de huurprijzen zijn de grenzen in de Wet Huurtoeslag genomen.
Per 1 januari 2017 gelden de onderstaande huurgrenzen:
€ 710,68
€ 414,02
€ 592,55
€ 635,05

De liberalisatiegrens (de grens die bepaalt of een woning in de sociale
of vrije sector valt). Dit bedrag is ook de maximale huurgrens om in
aanmerking te komen voor huurtoeslag.
de kwaliteitskortingsgrens voor huurtoeslag in 2017. Voor jongeren
onder 23 jaar geldt deze maximale grens om huurtoeslag te kunnen
krijgen.
de aftoppingsgrens voor huishoudens van 1 of 2 personen
de aftoppingsgrens voor huishoudens van 3 of meer personen.

De gemiddelde netto huurprijs in het woningbezit bedraagt € 514; dit is 65,3 % van
de
maximaal
toegestane
huurprijs
berekend
op
basis
van
het
woningwaarderingssysteem.
Daarbij hebben 23 woningen een huurprijs boven de liberalisatiegrens. De WOV
heeft altijd een gematigd huurbeleid gevoerd omdat wij de betaalbaarheid voor onze
huurders een belangrijk streven vinden. Dat komt goed tot uitdrukking in de grafieken
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die laten zien hoe de verdeling van ons bezit naar huurprijs en huurklasse er nu
uitzien.

Bron: WOV 2017

Bijna 98% van ons bezit is sociale huur en in overeenstemming met de komende
prestatieafspraken is iets meer dan 80% betaalbaar onder de 2 e aftoppingsgrens. De
totale voorraad corporatiewoningen in verhouding tot doelgroep huurtoeslag en
doelgroep sociale huurwoning is voor Oostzaan nog voldoende3 .Opvallend is het
relatief groot aandeel aan goedkope woningen onder de € 414,02 in de WOV
portefeuille. Dat zegt in dit geval niet zoveel over de aanwezigheid van kleine en
goedkope woningen maar meer over woonduur. Veel van onze huurders wonen
langer op hetzelfde adres en hun huren zijn in de jaren voorheen wel gestegen maar
niet zoveel als daar waar er sprake is geweest van huurharmonisatie. Logischerwijs
is dit wel een gegeven waar we rekening mee moeten houden in onze
portefeuillestrategie en plannen.

Bron: WOV 2017

3

Bron: CBS/WSW - Lokale Monitor Wonen (bewerking ABF) 2015
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Woninggrootte
Voor de woninggrootte is het vloeroppervlak genomen dat in het
woningwaarderingssysteem (of te wel: ‘puntensysteem’) wordt gebruikt. Dit systeem
bepaalt aan de hand van een puntentelling de maximaal toegestane huurprijs. Eén
onderdeel van de telling is woningoppervlakte.

e

Bron: WOV 20171 grafiek, Bron: CBS 2017
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Bron: WOV 2017

Bijzonder opvallend ten opzichte van Oostzaan en Zaanstreek is de 80% woningen
die vallen onder de categorie 50 t/m 75 m². Qua grootte hebben we een eenzijdig
bezit.

Energieprestatie
De energieprestatie van een woning is op de eerste plaats van belang in het streven
naar een duurzame samenleving. Landelijk zijn er afspraken gemaakt over het
behalen van een betere energieprestatie uitgedrukt in een energielabel per woning.
De WOV beziet het behalen van een betere energieprestatie ook in termen van het
beperken van de woonlasten.

Bron: WOV 2017
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De WOV heeft in haar bezit een redelijke spreiding van de verschillende
energielabels. Je ziet dat ook terug in de volgende vergelijkingsgrafiek. De lijn voor
de WOV is veel vlakker. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde en dat van de
Zaanstreek zijn er relatief meer woningen met een “goed” energielabel. Desondanks
zijn er veel woningen over waar verduurzaming nodig is, we komen daar later in deze
portefeuillestrategie uiteraard op terug.

Bron: CBS, WOV 2017

Bouwperiode
De woningen in het bezit van WOV hebben een leeftijd van gemiddeld 40 jaar. Dat is
daarmee niet gemiddeld een oud bezit maar wel zijn er deels verouderde complexen.
Veel woningen zijn ook voor de WOV van na de oorlog tot zo rond 2000 gebouwd. In
de laatste 17 jaren is er heel weinig aan de voorraad toegevoegd. Oostzaan blijft
daarbij achter bij het landelijke gemiddelde en in vergelijking met de Zaanstreek. Dit
valt goed te zien in de navolgende grafiek.
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Bron: CBS 2017

Verhuurbaarheid
Inleiding
De term verhuurbaarheid is in dit kader een containerbegrip. We proberen weer te
geven in een aantal kenmerken hoe ons bezit wordt gewaardeerd. Wat zijn populaire
woningen en complexen en hoeveel mensen reageren daar dan op. Mutatiegraad
zegt iets over de (mogelijkheid) tot verhuisbewegingen maar ook iets over de
populariteit van de woningen. We laten in de volgende grafieken ook zien welke
informatie we uit de verhuringen van de afgelopen jaren kunnen halen betreffende
onze doelgroepen. Binnen welke leeftijdsgroepen wordt er verhuurd, wat is het
inkomen en uit welke woonplaats komen ze. Tot slot beschouwen we de slaagkans
voor de actief woningzoekenden4.
Verhuurbaarheid
In algemene termen is er niets mis met de verhuurbaarheid van de woningen. Met
een relatief lage mutatiegraad van gemiddeld 6,7% per jaar in de periode 2012-2016;
een voldoende aantal reacties op nagenoeg alle aangeboden woningen/woningtypen
en géén structurele leegstand is de verhuurbaarheid van het woningbezit als goed te
karakteriseren.
4

Bij alle informatie dient wel te worden opgemerkt dat de WOV haar eigen toewijzing doet en dat er niet
automatisch een vergelijking kan worden gemaakt met verhuurbaarheid elders, bijvoorbeeld in de vorm van
samenwerkingsverband voor woonruimteverdeling. Meer en betere informatie in deze staat wel nog op het
wensenlijstje.
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Mutatiegraad
Met een lage mutatiegraad is in ieder geval duidelijk dat er relatief weinig woningen
van de WOV vrijkomen per jaar. Al jaren is het aantal woningen dat vrij komt voor
verhuring zo tussen de 50 en 70 op jaarbasis. Vorig jaar was er een trendbreuk in de
dalende lijn sinds 2012. Het nieuwbouwcomplex de Windjager (opgeleverd in 2015)
is niet meegenomen in de vergelijking.

Bron: WOV 2017

Aantal reacties op woningaanbod
Voor de jaren 2014 en 2015 valt op dat het aantal reacties op het woningaanbod
gelijk was en zo rond de 330 lag. Ook hier is 2016 een afwijkend jaar geworden met
535 reacties op het woningaanbod.

Bron: WOV 2017

In de grafiek en bijbehorende tabel 7 (te vinden in de bijlage 1 en wat beter leesbaar)
is te zien welke complexen over de afgelopen jaren de meeste reacties per woning
kregen. Het percentage is een gemiddeld aantal reacties op de vrijkomende
woningen per complex. Het geeft zicht op de gewildheid van de woningen in een
bepaald complex. Over de afgelopen jaren zijn veel reacties binnengekomen op
zowel eengezinswoningen als meergezinswoningen. Conclusies trekken over de
gewildheid van een bepaald type woning is op basis van deze gegevens lastig. Wel
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zijn populaire complexen aan te wijzen en zijn de huurprijzen over het algemeen
onder de eerste aftoppingsgrens gelegen. Die combinatie van gegevens is bruikbaar
voor verdere planvorming.
Het gemiddeld aantal reacties per woning is vergeleken met de omliggende
woonruimteverdelingsgebieden5 relatief laag. Dat is natuurlijk mede verklaarbaar
door de specifieke Oostzaanse woonruimteverdeling waarbij een aparte inschrijving
bij de WOV vereist is.

Kenmerken van verhuringen
Leeftijd

De
grafieken
zijn
qua
leeftijdsopbouw niet helemaal
met elkaar vergelijkbaar en
niet elke verhuring is gedaan
aan
een
inwoner
van
Oostzaan. Desondanks geeft
het voldoende houvast voor
de constatering dat op onze
huurwoningmarkt
relatief
meer
jongere
woningzoekenden actief zijn
dan dat de leeftijdsopbouw in
Oostzaan zou aangeven.
Voor velen is een huurwoning
een eerste stap in de
wooncarrière.

e

Bron: WOV 2017 en 2 grafiek Bron: CBS 2017

Huurprijsklasse
De huurprijzen die gevraagd zijn bij de aangeboden woningen zijn volgens
onderstaande grafiek in huurklassen opgebouwd. Ruim 56% van de verhuurde
woningen in aangegeven periode kende een huurprijs tussen de € 414,02 en €
592,55.

5

Jaarverslag Woonservice 2016, ervaringscijfers Woningnet
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Inkomen
Bij elke nieuwe verhuring wordt het inkomen getoetst aan de inkomensgrenzen voor
toewijzing door woningcorporaties. Ten minste 80% moet worden toegewezen aan
huishoudens met een inkomen tot € 36,165 volgens het Besluit Toegelaten
Instellingen Volkshuisvesting (BTIV).
Hoewel de getoonde grenzen zijn gebaseerd op prijspeil 2017 en bijbehorende
grenzen geeft de grafiek toch met terugwerkende kracht een redelijk goed beeld van
de inkomensverdeling bij nieuwe verhuringen.

Bron: WOV 2017
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Woonplaats
Er wordt maar beperkt verhuurd aan inwoners van omliggende gemeentes. Ruim
76% van de verhuringen is voor inwoners van Oostzaan.

Bron: WOV 2017

Specifieke doelgroepen
Door de gemeente Oostzaan is al enige jaren geleden een Woningmarktverkenning 6
gedaan waarbij een aantal zaken ook nu nog van belang zijn voor onze
portefeuillestrategie. Uit deze verkenning kwamen een aantal zich manifesterende
doelgroepen naar voren die relevant zijn voor de Oostzaanse woningmarkt. Niet alle
onderscheiden doelgroepen zijn voor onze huurmarkt interessant, toch willen we er
hier twee uithalen die we ook in onze praktijk veel tegenkomen met hun specifieke
wensen.
De Terugkeerder/ lokale starter. Jongeren die naar de stad trekken en later
terugkeren; Jongeren die bij hun ouders wonen en als starters de markt willen
betreden. Hebben behoefte aan een klein appartement, nabijheid centrum, 50- 75
m2 GBO.
Verzilveraar. Senioren woonachtig in koopwoning die kleiner wil wonen; Senioren
woonachtig in sociale huurwoning. Gelijkvloerse huurwoning, 50-75 m2 GBO, in de
nabijheid van (zorg)voorzieningen.
In dit kader is het huisvesten van statushouders ook op te vatten als het vinden van
woonruimte voor een specifieke doelgroep. Zeer afhankelijk overigens van
huishoudsamenstelling of de verwachtingen hieromtrent proberen we samen met de
gemeente hier passende oplossingen voor te vinden.

6

Actualisatie Woonvisie Oostzaan 14 maart 2013
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Slaagkans woningzoekenden
Het aantal actief woningzoekenden geeft aan hoeveel ingeschrevenen daadwerkelijk
op zoek zijn naar een woning. Het aantal actief woningzoekenden is bij de WOV al
jaren redelijk stabiel zo tussen de 120 en 150 woningzoekenden. Wachtduur is
gemiddeld 9,4 jaar.
De kans die een woningzoekende heeft om een woning te bemachtigen, wordt
uitgedrukt in slaagkans. Deze slaagkans wordt berekend door het aantal verhuringen
te delen door het aantal woningzoekenden dat minimaal één goede reactie heeft
ingezonden op het verhuurde aanbod.

Sinds 2014 is er sprake van een flinke afname van de slaagkans. Zoals hierboven
geconstateerd is het aantal actief woningzoekenden de laatste jaren redelijk stabiel.
Wanneer we bijvoorbeeld 2016 er uit halen als verklarend voorbeeld voor deze
dalende trend dan valt op dat het aantal vrijgekomen woningen weliswaar is
toegenomen maar het aantal reacties ook zeer sterk is gestegen. Komt nog bij dat
niet elke vrijgekomen woning opgenomen is geweest in ons aanbodmodel en dat
daarmee de slaagkans verder onder druk is komen te staan.

Kwaliteit woningen
Ons bezit staat er wat onderhoud betreft goed bij. Er zijn echter in de eerste
gebouwde complexen na de oorlog wel wat problemen die niet alleen met regulier
onderhoud zijn op te lossen.
Zo is er soms gebruik gemaakt van slechte materialen en heeft de bouwwijze geleid
tot vochtproblemen en aanwezigheid van koudebruggen/warmtebruggen. In zijn
algemeenheid valt het vaak afwezig zijn van goede isolatie op. Het betreft hier de
afwezigheid van vloerisolatie, dakisolatie en gevelisolatie. Ook zijn er daarmee
samenhangend problemen met de geluidsisolatie. Deels wordt er nog gestookt met
een gaskachel. Logischerwijs zijn dit ook de complexen die een slechter energielabel
hebben. En groot aantal woningen in deze oudere complexen zijn tot op zekere
hoogte te renoveren. Niet allemaal, omdat er ook complexen zijn met woningen
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waarbij de indeling in ruimtes en het wooncomfort ook na een ingreep niet echt op
hedendaags kwaliteitsniveau zijn te krijgen.

Kwaliteit woningen, conditiemeting
We weten heel veel over onze woningen en hun conditie. We kennen de
tekortkomingen en pluspunten van de woningen. Gedaan en nog komend onderhoud
is bekend. Behalve opgetekend in de meerjarenonderhoudsbegroting zit veel van de
kennis echter in de hoofden van de medewerkers. Dat is te begrijpen uit het karakter
van de vereniging, het intensieve contact met de leden en kennis van de woningen
die door de jaren is opgebouwd.
De behoefte is desondanks ontstaan onze aanpak verder te rationaliseren door
middel van een regelmatige conditiemeting. Dat zal gaan gebeuren met behulp van
een extern bureau, de benodigde opdracht is reeds verstrekt. In het wensprogramma
een korte omschrijving wat we proberen te bereiken met de conditiemeting.

Bevindingen huidige portefeuille









De kans dat actief woningzoekenden in Oostzaan een huurwoning kunnen
krijgen neemt sterk af.
De huurwoningen worden voornamelijk verhuurd aan inwoners van Oostzaan
De verhuringen vinden met name plaats in de leeftijdsgroep tot 35 jaar en met
een inkomen tot € 36.165
Het aantal reacties op het woningaanbod is relatief laag
De woningmarkt voor huurwoningen van de WOV is redelijk gesloten; een
lage mutatiegraad, een hoge woonduur en weinig nieuwe woningen
bijgebouwd.
De WOV bezit een relatief groot aandeel aan goedkope woningen
In de oudere complexen is er sprake van tekortkomingen in kwaliteit die een
aanpak vragen.
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Woningmarktontwikkelingen
Zo rond 1300 ontwikkelde de bewoning zich langs oude dijken uit de tijd van de
ontginning en ontstond de voor Oostzaan kenmerkende lintbebouwing.
Inmiddels is Oostzaan een levendige groene en landelijke gemeente en bestaat uit
ongeveer 9.700 inwoners en heeft ongeveer 4.0687 woningen. De nabijheid van
Amsterdam en Zaanstad brengt alle stedelijke voorzieningen onder handbereik..
Hoewel ook dit onderdeel voor de WOV redelijk nieuw is 8 proberen we toch een
aantal relevante ontwikkelingen te beschrijven die van invloed kunnen zijn op de
keuzes voor ons wensprogramma.
Bevolkingsontwikkeling, leeftijdsopbouw

Bron: CBS 2017

7
8

Voorraad woningen; woningtype, oppervlakteklasse, regio CBS 2017
Geschikt cijfermateriaal moet ook hier voortaan blijvend verzameld worden
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Wanneer we de leeftijdsopbouw zien en bijbehorende CBS prognoses dan zal
anders dan vaak voorspeld is, het inwoneraantal van Oostzaan nog groeien. In het
rapport van de ontwikkeling van het aantal huishoudens per (Corop)regio9 wordt
deze trend bevestigd.10
Daarbij is voor Oostzaan zeker sprake van vergrijzing maar weer niet van de vaak
bijbehorende ontgroening en stijging van de gemiddelde en de mediane leeftijd van
de bevolking. De leeftijdsgroep van 20 jaar tot 65 jaar groeit wel iets maar niet
significant.
Met enige voorzichtigheid kan er al wel een verbinding worden gemaakt met een
aantal gegevens uit de beschrijving van onze huidige portefeuille in vorig hoofdstuk.
We komen daar in de bevindingen aan het einde van dit hoofdstuk op terug.
Bevolkingsontwikkeling, samenstelling huishouden
Behalve de leeftijdsontwikkeling willen we natuurlijk ook weten wat er valt te
verwachten inzake de ontwikkeling van het huishouden naar samenstelling.
Huishoudensverdunning is al langer een thema waar we rekening mee willen
houden. Voor Oostzaan lijken geen echt goede cijfers voorhanden maar landelijk
gezien is de groei in het aantal eenpersoonshuishoudens een duidelijke trend die
significant afwijkt ten opzichte van de ontwikkeling bij andere type huishoudens.

Bron: CBS 2017

9

Een COROP-gebied is een regionaal gebied binnen Nederland dat deel uitmaakt van de COROP-indeling. Deze
indeling wordt gebruikt voor analytische doeleinden. De naam COROP komt van Coördinatie Commissie
Regionaal Onderzoeks Programma
10
Bron: CBS/PBL, bewerking RIGO
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Wanneer we met beschikbaar materiaal wat verder inzoomen op Oostzaan dan wordt
bovenstaande grafiek deels ondersteund met de constatering dat er voor Oostzaan
een groei valt te verwachten van 300 eenouderhuishoudens en 400 huishoudens met
of zonder kinderen in de vorm van een paar.

Bron: CBS 2017

Woonkwaliteit
Bekend is dat bij groei van inkomens van huishoudens een deel van de groei
besteed wordt aan het wonen. Er wordt meer woonkwaliteit gevraagd, wat zich vooral
uit in groter wonen. Binnen de bestaande woningvoorraad komt dit mede tot
uitdrukking in de trend van ‘gezinsverdunning’. Die component zit daarmee in de
huishoudensprognoses. Begin jaren 1950 woonden veel gezinnen bijvoorbeeld in
appartementen van 60 m2. Nu worden die woningen ook in ons bezit bewoond door
een of twee personen11
Inkomens en ontwikkeling (grafiek Bron: CBS 2014)

11

Bevolkingsontwikkeling en woningbouw tot 2040, RIGO oktober 2015
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In zijn totaliteit heeft de inwoner van Oostzaan een wat hoger besteedbaar inkomen
dan inwoners van de Zaanstreek of Nederland. Ook wanneer we naar de met name
voor ons belangrijke woonsituaties (huurwoning, 65 jaar of ouder, huurtoeslag) kijken
dan is het besteedbaar inkomen iets hoger in de vergelijking.
Van besteedbaar inkomen naar gestandaardiseerd inkomen (=koopkracht) zien we
dat de Koopkracht gemiddeld genomen niet op middellange termijn (2018-2021) gaat
stijgen.12
Bevindingen woningmarktontwikkelingen













12
13

In Oostzaan zal de komende jaren nog sprake zijn van bevolkingsgroei.
Daarbij valt zowel een groei in iets meer grijs en iets meer groen op. Dit leidt
tot een veranderende vraag naar woningen. Voor de WOV geeft dat een
indicatie voor de noodzakelijkheid van toevoeging en aanpassingen aan de
voorraad.
Gezien de redelijk gesloten (huur)woningmarkt van Oostzaan zal de druk om
toevoegingen te doen aan de voorraad toenemen en de behoefte om
doorstroming op gang te brengen groeien.
Onze verhuringen vinden vooral in de leeftijdsgroep tot 35 jaar plaats, zoals in
vorig hoofdstuk staat beschreven. De verhuisgeneigdheid in deze groep is
hoger en vaak zijn onze huurwoningen in eerste stap in de wooncarrière.
De vergrijzing die we signaleren zorgt echter voor minder dynamiek op de
woningmarkt. Gecombineerd met het langer thuis (moeten en willen) wonen
zien we dat de grote groep senioren in Oostzaan niet snel van woning wisselt.
Uit diverse marktonderzoeken13 is gebleken dat voor ouderen nieuwbouw in
de eigen buurten en eigen woonomgeving de voorkeur heeft wanneer een
verhuistap wordt overwogen.
Een ander aspect aan de vergrijzing is de toename van de behoefte aan
woningen met aanpassingen ten behoeve van het zo lang mogelijk zelfstandig
kunnen blijven wonen al of niet in combinatie met zorg.
De ontwikkeling in de huishoudsamenstelling geeft aanleiding naar passende
oplossingen te streven voor 1 en 2 persoonshuishoudens.
De inkomensontwikkeling is voor Oostzaan is nog onvoldoende geanalyseerd
maar geeft gezien de meerjarenprognose ook geen aanleiding ons huurbeleid
aan te passen.

MLT-verkenning 2018-2021, CPB
Planbureau voor de Leefomgeving, vergrijzing en woningmarkt 2013

| PORTEFEUILLESTRATEGIEDOCUMENT

23

Maatschappelijk kader
De omgeving is de laatste jaren sneller en diepgaander veranderd dan de jaren
daarvoor. Het werkterrein van de corporaties moet terug naar de kerntaak. Die
veranderingen zorgen voor een ander kader waarin wij onze werkzaamheden
uitvoeren. Voor de WOV als kleinschalige corporatie, dicht bij haar cliënten en met
een sterk sociaal gezicht zijn de veranderingen ook een bevestiging van onze eerder
ingezette koers. Zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar
kunnen wonen was en is onze kerntaak.
Het wettelijk kader en het toezicht hierop, wat in de afgelopen jaren is herzien, geeft
een kleine vereniging ook de nodige uitdagingen. We willen en zullen prestaties beter
zichtbaar moeten maken en behalve naar onze leden, ook meer extern
verantwoording moeten afleggen. Met deze portefeuillestrategie zijn de eerste
stappen gezet in het opbouwen van een beleidscyclus die alle belanghebbenden
meer zicht geeft op onze overwegingen en inzet.
We willen hier geen te ruime verhandeling geven over alle maatschappelijke
ontwikkelingen die van invloed zijn op ons werkgebied maar een beperking
aanbrengen in die ontwikkelingen die relevant zijn voor deze portefeuillestrategie. De
belangrijkste relevante ontwikkelingen worden hierna opgesomd.
Nieuwe Woningwet
Voor woningcorporaties bestaat een uitgebreid wettelijk kader, welke in 2015 in
belangrijke mate is herzien. In de Woningwet 2015 (en het Besluit Toegelaten
Instellingen Volkshuisvesting (BTIV), welke 1 juli 2015 van kracht is gegaan, is
vastgelegd waaraan corporaties moeten voldoen, zoals onder andere het werkterrein
van corporaties, de positie van huurdersorganisaties en gemeenten en het intern en
extern toezicht.
De nieuwe Woningwet (2015) waarborgt de uitvoering van de kerntaak van
corporaties, namelijk zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar
kunnen wonen. De taken van de corporatie zijn strikter afgebakend, het toezicht is
aangescherpt en het handelen van corporaties moet nauwer aansluiten bij het lokale
woonbeleid. Wat betreft dit laatste betekent dit voor woningcorporaties dat zij, naar
redelijkheid, een bijdrage moeten leveren aan ambities van de gemeente (de
“volkshuisvestelijke opgave”). De wet gaat uit van een proces dat begint bij een
actueel woonbeleid, gevolgd door een ‘bod’ van de corporatie(s) en
prestatieafspraken. Het bod is een overzicht van activiteiten waarmee de corporatie
inzichtelijk maakt wat haar bijdrage is aan het beleid van de gemeente. Met de
woonvisie en het bod gaan vervolgens de corporatie, de gemeente en
huurdersorganisatie met elkaar in gesprek over de te maken prestatieafspraken.
Lokale prestatieafspraken
De prestatieafspraken in Oostzaan zijn gecategoriseerd naar de thema’s in artikel 39
van de BTIV. Logischerwijs geven de afspraken ook een kader voor deze
portefeuillestrategie. Zo zijn de volgende thema’s van belang:
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Het toepassen door de WOV van de nieuwe huursombenadering
De woningtoewijzing door de WOV
Het streven van de WOV om 80% van de voorraad beschikbaar te houden
voor mensen met een laag inkomen
Het huisvesten van urgente doelgroepen
Voornemens rond nieuwbouw en duurzaamheid
Het niet verkopen van woningen en het niet verder liberaliseren
Leefbaarheidsbijdrage van de WOV

Deze portefeuillestrategie geeft ook mogelijkheden, het proces
prestatieafspraken maken, in de toekomst verder te professionaliseren.

van

Toewijzing
In de grafieken uit het eerste hoofdstuk werd al redelijk duidelijk dat de WOV
passend toewijst. Met de inwerkingtreding van de herziende Woningwet per juli 2015
zijn de regels voor toewijzing van sociale huurwoningen tot € 710,68 aangepast.
Volgens het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) moeten
woningcorporaties ten minste 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen
toewijzen aan de doelgroep. Ten minste 80% moet worden toegewezen aan
huishoudens met een inkomen tot € 36.165 (prijspeil 2017).
De grens wordt jaarlijks bij de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting
(RTIV) aangepast.
Tot en met 2020 kan ten hoogste 10% van de vrijkomende sociale huurwoningen
worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot € 40.349 (prijspeil 2017).
De 10% sociale huurwoningen die overblijft, mogen woningcorporaties vrij toewijzen.
Hierbij moeten zij de geldende voorrangsregels uit de plaatselijke
huisvestingsverordening en de voorrangsregels uit het BTIV in acht nemen. Dit
betekent bijvoorbeeld dat zij voorrang moeten geven aan mensen die door fysieke of
psychische beperkingen moeilijk aan passende huisvesting kunnen komen.
Voor de portefeuillestrategie moet deze regelgeving opleveren dat we zeker weten
dat huishoudens met een inkomen binnen bereik van de huurtoeslag gehuisvest
worden in de voor deze groep betaalbare woningvoorraad. Een maatregel zoals het
betaalbaar houden van 80% van de voorraad door de WOV, moet dan ook ten volle
toekomen aan de groep huurtoeslagontvangers die dus niet in een te dure
huurwoning terecht moeten komen.
Zoals viel te verwachten, blijkt inmiddels wel dat de doelgroep met een inkomen net
boven de genoemde inkomensgrens, voor een deel tussen de wal en het schip raakt.
Een dergelijk inkomen is te weinig om een woning te kunnen kopen, en de
huurprijzen op de particuliere woningmarkt zijn voor deze doelgroep vaak
onbetaalbaar.
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Huursombenadering
De inkomensafhankelijke huurverhoging wordt vervangen door een systeem waarbij
het totaal aan huurstijgingen per corporatie gemaximeerd is. De invoering van de
huursombenadering betekent dat in de toekomst de gemiddelde huurstijging per
corporatie niet hoger mag zijn dan de inflatie plus 1 procent. Binnen deze huursom
zijn op individueel niveau, afhankelijk van de kwaliteit van de woning, andere
huurverhogingen mogelijk.
De WOV past de huursombenadering toe.
Verhuurdersheffing
Kon niet uitblijven dat we in dit kader toch nog eens de verhuurdersheffing aanhalen.
Als gevolg van het Rijksbeleid (met name door de Verhuurdersheffing) is de
investeringscapaciteit van woningcorporaties afgenomen en dus ook van ons. We
hebben minder financiële ruime voor onze transitieopgave.
Partners
Onze ledenorganisatie geeft ons een unieke maatschappelijke inkadering in het
moderne krachtenveld. Deze portefeuillestrategie is ook onderdeel is van toetsing
door onze stakeholders. Aanvullend zullen we dus ook met de huurdersvereniging en
gemeente Oostzaan onderwerpen uit deze portefeuillestrategie verder bespreken en
uitwerken. De eerste processtappen zijn in deze al gezet. Maar ook andere partners
zijn nodig voor de realisering van de punten uit deze portefeuillestrategie
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Wensportefeuille
We hebben een wensportefeuille geformuleerd die aangeeft wat de samenstelling
van het bezit zou moeten zijn over zo’n 10 jaar.
De portefeuillestrategie is niet alleen afgeleid van de ontwikkelingen op de
woningmarkt en de omgeving. Van belang is evenzeer hoe WOV haar rol als
maatschappelijke ondernemer wil invullen. Uit deze reflectie zijn de volgende
ambities voortgekomen: WOV wil zich, gezien haar traditie en financiële
mogelijkheden, primair richten op Oostzaan. Regionale ontwikkelingen worden wel
meegenomen, maar we richten ons blijvend op de huishoudens met een kleinere
portemonnee in Oostzaan.
De analyse die daarbij in het kader van het komende ondernemingsplan is gemaakt
bevat onder andere:
Externe analyse


De economische en demografische ontwikkelingen;



De ontwikkelingen binnen de lokale woningmarkt



Ontwikkelingen van landelijke wetgeving en huurbeleid.



Gemeentelijke Structuur/Woonvisie Oostzaan en (concept)Prestatieafspraken met
de gemeente
Interne Analyse


De gezonde financiële situatie maar de beperkingen in financiële slagkracht



De WOV is vooral een lokale speler en investeerder en wil lokaal blijven



Het willen zijn van een volwaardige (Oostzaanse) samenwerkingspartner, die ook
initiatief wil en kan nemen in ontwikkelingen



Ons huidige werkgebied is beperkt voor het realiseren van de ambities



Inzicht in de kwaliteit van de bestaande portefeuille, nog zonder de conditiemeting

De conclusies laten zich samenvatten in onze wens de ontwikkeling van de
wensportefeuille gericht te houden op het (kwalitatief) verbeteren van de
huidige productgroepen binnen de markten waar de WOV reeds actief is.
Daarbij nog een belangrijke kanttekening, in de uiteindelijke vertaling van onze
speerpunten en doelen in de vorm van een transitieprogramma en bijbehorende
(deels nog te maken) financiële onderbouwing kan een beetje ambitie geen kwaad.
Duidelijk moet echter ook zijn dat de realiteit ons dwingt bij de aanpassing van de
portefeuille een duurzame en gezonde bedrijfseconomische positie te waarborgen,
waarmee we immers kunnen blijven voldoen aan onze primaire taak om doelgroepen
te huisvesten die zich onvoldoende in de markt kunnen bedienen.
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Dat gezegd hebbende willen de volgende speerpunten en doelstellingen benoemen
voor onze wensportefeuille.
Speerpunt: (voldoende) Beschikbare en betaalbare woningen voor onze
doelgroep


We willen bereiken dat er een meer gevarieerde woningportefeuille, naar
woningtype, woninggrootte, prijs en woonmilieu ontstaat. Daarmee ook
doorstroming bevorderen en indirect en direct onze doelgroepen bedienen.



We willen de gewenste huurniveaus voor de primaire doelgroep kunnen
realiseren.



We hebben grote en passende voorraad sociale woningen bereikbaar voor
huurtoeslagontvangers.



Met de verlaging van de energiekosten willen we de betaalbaarheid van het
bestaande bezit verhogen.



Behoud en uitbreiding van de sociale voorraad.

Speerpunt: Kwaliteit en geschiktheid van onze woningen verbeteren


Nieuwbouw op nieuwe locaties. Selectief toevoegen van nieuwe woningen en zo
mogelijk tegemoet komen aan de toenemende woningbehoefte zonder daarbij
afbreuk te doen aan het groene karakter van Oostzaan.



Maximaal gebruik maken van mogelijkheden in ons eigen bezit door inbreilocaties
te benutten. Waarbij we kiezen voor renoveren in plaats van slopen. Dat is
goedkoper en duurzamer. Maar als de technische staat van de woningen te
slecht is, is sloop de beste optie.



In de komende jaren een programma verduurzaming te realiseren waardoor we
voor ons gehele bezit minimaal label B (gemiddeld) behalen.



We hebben denken we voldoende woningen voor senioren maar in relatie tot de
toekomstige vergrijzing moet nader onderzoek plaatsvinden naar gewenst aantal
woningen en benodigde aanpassingen aan woningen. Gezien de grote
gehechtheid van ouderen aan de eigen woonomgeving en het gegeven dat het
ontbreken van aanbod in de gewenste eigen buurt een van de belangrijkste
redenen is waarom 65-plus-huishoudens die wel willen verhuizen dat nog niet
hebben gedaan, dient nieuwbouw bij voorkeur binnen de vergrijsde woonbuurten
plaats te vinden. De ouderen van nu zijn eerder op zoek naar aantrekkelijke
comfortabele, levensloopbestendige woningen dan naar een ‘seniorencomplex’



Met het programma voor nieuwbouw en inbreilocaties moeten er woningen
bijkomen met het label Woonkeur en daarmee geschikt zijn als
levensloopbestendige woning.
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Dat de samenstelling van de woningvoorraad beter aansluit bij de toekomstige
samenstelling
van
de
huishoudens.
Gezien
de
veranderende
huishoudensamenstelling (meer ouderen en alleenstaanden) zal de vraag steeds
meer uitgaan naar kleinere, levensloopbestendige woningen. Op basis hiervan
kwalitatief goede, maar gemiddeld kleinere woningen in de (vervangende)
nieuwbouw realiseren.



Investeren in de kwaliteit van het woningbezit. Hierdoor is het mogelijk de
resterende exploitatieduur van het woningbezit te verlengen en tegelijkertijd
woningen in het goedkopere segment te kunnen blijven aanbieden. Onze
basiskwaliteit in de komende jaren ook volgens de geplande conditiemeting te
laten groeien naar een voldoende score. De conditiemeting is al gepland. De
wensen zijn daarbij dat we ons onderhoudsbeleid kunnen rationaliseren. We
voortaan onderhoudscondities kunnen meten en controleren en toetsen of onze
onderhoudsactiviteiten bijdragen aan de doelstellingen.
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Verdeling naar huurklasse, wensportefeuille
Vanuit het perspectief dat de huidige voorraad voor iets meer dan 81% in zijn
huurprijsstelling onder betaalbaarheidsgrens valt van € 635,05 (2e aftoppingsgrens)
en er afspraken zijn gemaakt 80% van ons bezit onder deze grens te houden valt
voor de toevoeging aan de voorraad een indicatie te geven voor de toekomstige

verdeling in huurklasse. Een deel van het programma moet nog doorgerekend
worden op financieel draagvlak, daarom een indicatie.
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Verdeling naar energielabels, wensportefeuille

Ook hier een indicatie, nu van de toekomstige verdeling naar energielabels.
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Transitieprogramma
Op basis van :





De huidige portefeuille
Woningmarktontwikkelingen
Maatschappelijk kader
Wensportefeuille

hebben we ons transitieprogramma vormgegeven op de volgende speerpunten.

Beschikbare en betaalbare woningen
Voor mensen met een laag inkomen willen we voldoende woningen beschikbaar
houden de komende jaren. Dat doen we met verschillende instrumenten waaronder
ons huurbeleid:
1. minimaal de voorraad sociale huurwoningen in stand houden
2. geen huurwoningen te verkopen en niet te liberaliseren
3. binnen de beperkte mogelijkheden in Oostzaan, maximaal in te zetten op
toevoegingen door (vervangende) nieuwbouw op nieuwe locaties dan wel
inbreilocaties. Daarbij aandacht voor een meer gevarieerde woningportefeuille die
passend is voor toekomstige doelgroepen.
4. In de nieuwbouw uitsluitend sociale huurwoningen op te leveren
5. te streven naar een woningvoorraad waarbij 80% van de woningen onder de
€ 635,05 blijft (Prijspeil 2017) ten behoeve van mensen met een laag inkomen.
6. bij het transitieprogramma vervangende nieuwbouw, te streven naar betaalbare
huren voor de bewoners die er wonen en terugkeren. Daarbij hanteren we in
eerste instantie de aftoppingsgrenzen zodat er maximaal recht op huurtoeslag
blijft bestaan.
7. de huren in de nieuwbouw voor nieuwe bewoners (dus geen terugkeerders)
onder de liberalisatiegrens te houden.
8. passend toe te wijzen conform passendheidsnormen inzake huurtoeslaggrenzen
en inkomensgrenzen
9. de jaarlijkse huurverhoging te beperken conform landelijk beleid
10. energiezuinige woningen bij (vervangende) nieuwbouw en via ons programma
voor verduurzaming te realiseren zodat de bijkomende kosten voor onze huurders
laag zijn

Kwaliteit en geschiktheid van onze woningen verbeteren:
1. op basis van eerder omschreven behoefte kwalitatief goede, maar gemiddeld
kleinere woningen in de (vervangende) nieuwbouw te realiseren
2. nader onderzoek/programma naar gewenste aantal woningen en aanpassingen
aan woningen inzake toekomstige vergrijzing
3. in de komende jaren een programma verduurzaming te realiseren waardoor we
voor ons gehele bezit minimaal label B (gemiddeld) behalen
4. onze basiskwaliteit in de komende jaren te laten groeien naar een goede score in
de conditiemeting (nog te doen)
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De uitwerking van onze doelen uit de wensportefeuille
Investeringen in Nieuwbouw op nieuwe locaties

Zuideinde 134
Het is niet helemaal zeker of de WOV het oorspronkelijk plan om 9 woningen op
deze locatie te realiseren kan uitvoeren. Er zijn twijfels over de kleinschaligheid van
het plan en de (on)mogelijkheden hier op een financieel gezonde manier woningen te
bouwen.
Alternatief voor de locatie kan zijn de realisatie van 14 containerwoningen voor
statushouders en dan met name de eenpersoonshuishoudens.
Op dit moment is het onderzoek naar vervanging van de woningplannen door
containerwoningen opgestart.

Kerkbuurt 83-87
Veehouder Koeman heeft in overleg met Gemeente een plan ingediend voor het
verplaatsen van de stallen en mestopslag, ten einde te voldoen aan de eisen van de
regelgeving. In aansluiting hierop is door de WOV een plan ingediend voor de bouw
van woningen, die kunnen gerealiseerd worden zodra Koeman aan de eisen voldoet.
Er is een schetsplan gemaakt voor de bouw van minimaal 12 woningen.
Overleg met Gemeente i.v.m. bestemmingsplan en het informeren van de
buurtbewoners zal worden uitgewerkt. Het bebouwingspercentage mag maximaal
40% van het perceelgrootte zijn.

Herstructurering Complex 17
De voorbereidingen voor de vervangende nieuwbouw aan Dr. Boomstraat 10 t/m 48
zijn gestart. Start bouw is voorzien in 2020. Sociaal plan is in werking. Er is een
Schetsplan gemaakt voor 33 woningen in 2 bouwlagen met een kap. Er is nog
overleg gaande met Gemeente Oostzaan inzake de verschijningsvorm van het
nieuwe blok woningen.

Splitsingen Lisweg
Aan de Lisweg zijn we grote maisonnettes aan het splitsen, waarbij de
bovenverdieping 2 starterswoningen gaat bevatten. Er zijn nog 11 woningen te
splitsen. In de meerjarenbegroting is één splitsing per jaar opgenomen.
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Speelveldje Doctor Snijderstraat
Zeer recent is er gekeken naar de mogelijkheden voor de transitie van dit speelveldje
naar een plek voor woningbouw. Vooralsnog wordt ingeschat dat er 5 woningen
kunnen worden gebouwd op deze locatie.

Wat doen we?

Toelichting
Aantal
extra
woningen
vanaf
2017

Onze inzet

Nieuwbouw
Kerkbuurt 83 - 87

12

Na het verplaatsen van de potstal €
van boer Koeman zal de WOV het 2.000.000,00
plan verder uitwerken
geschat

Zuideinde 134

9

Onzekerheid
over
doorgaan Nog
niet
begroot
plannen. 9 woningen of het
alternatief in de vorm van
containerwoningen

Splitsing woningen 11
Lisweg Complex
12

De
splitsing
van
de
5 € 120.000,00
kamerwoning in 2, 2 kamer per splitsing
appartementen
per jaar.

Speelveldje Doctor 5
Snijderstraat

Recente planvorming in gang Nog
niet
gezet. Aantal van 5 woningen is begroot
een minimale inschatting.

Totaal
nieuwe 37
extra woningen

Inbreilocaties
Mede gezien de beperkte mogelijkheden voor de WOV op nieuwe locaties een
toevoeging aan de voorraad te doen willen we de komende jaren meer focus
aanbrengen in onze portefeuilleaanpak gericht op de ontwikkeling van zogenaamde
inbreilocaties. Het gaat hier om eigen bezit in Oostzaan, op eigen grond al of niet
gecombineerd met gronden van gemeente Oostzaan of derden. Complexen waar
(gedeeltelijke) sloop wel de mogelijkheden geeft tot (vervangende) nieuwbouw. Op
deze manier kan de WOV meer doen dan dat nu mogelijk is op de vaak lastig in te
vullen en in aantallen beperkte nieuwe locaties.
Met name in het oudere bezit van de WOV zijn er complexen waar met alleen
renovatie en verduurzaming nog niet per definitie voldoende eigentijds wooncomfort
kan worden geboden. Het eindproduct van renovatie en verduurzaming kan in een
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aantal gevallen nog steeds tekortschieten in kwaliteit van plattegronden, te
handhaven bouwdelen en materiaal en in wooncomfort. Daarbij moeten de
gevraagde investeringen in de renovatie op efficiëntie natuurlijk te vergelijken zijn
met die van de vervangende nieuwbouw.
De aanpak Complex 17 is van bovenstaande een voorbeeld. De oude woningen
hebben meervoudige kwaliteitsproblemen waardoor in de afweging die gemaakt is
uiteindelijk een keuze voor vervangende nieuwbouw is gedaan. Op de plek van de
oude woningen komen vervangende nieuwbouwwoningen en er is voor deze locatie
de mogelijkheid om meer woningen terug te bouwen dan het aantal oorspronkelijke .
De WOV kiest daarbij nadrukkelijk voor een gedifferentieerde aanpak. Waar
renovatie en verduurzaming mogelijk is en kostenefficiënt heeft dat de voorkeur.
Waar nodig komt er vervangende nieuwbouw. Dat kan betekenen dat we soms in het
zelfde complex een verschil in aanpak hebben.
Uiteindelijk geeft het de WOV de kans om haar bezit te verjongen maar vooral ook
onze huurders en woningzoekenden eigentijds wooncomfort tegen een betaalbare
huur met lagere bijkomende energielasten te bieden.
De complexen waarbij de WOV een vergelijking op hoofdlijnen heeft gemaakt staan
hieronder kort omschreven met de belangrijkste redenen voor een aanpak in de vorm
van vervangende nieuwbouw.
Complex 1
De woningen zijn te klein, indeling van de woning is niet geschikt. Zo zijn de
slaapkamers en de badkamer zeer klein en de leefhoogte te krap.
Woningen zijn niet geïsoleerd, afvoer badkamer van twee buren bij elkaar. Dak is
slecht, vaak lekkages. Er zijn houtwolcementplaten gebruikt. Het complex is na de
oorlog gebouwd, met verzamelde materialen die niet voldoende brandwerend zijn en
van voldoende kwaliteit zijn.
Complex 2
Zelfde overwegingen als bij complex 1. Gedeeltelijk sloop; alleen de vier woningen
aan de Burgemeester Teerstraat. De rest van de woningen is geschikt om te
renoveren en te verduurzamen.
Complex 3
Slechte geluidsisolatie en geen vloer en gevelisolatie. Vochtproblemen en
aanwezigheid van koudebruggen/warmtebruggen. In tegenstelling tot complex 17 is
hier wel een holle bakstenen vloer als tussenlaag. Gaat hier om 8 woningen die
gesloopt worden, de rest van de woningen kan gerenoveerd worden.
Complex 4
Vocht en geluidsproblemen. Funderingsproblemen waardoor er ook grote scheuren
in gevels zijn ontstaan. Daarbij zijn al dakdelen opgekrikt. Tekortschietende Indeling,
zelfde als complex 3 en 17, badkamer via keuken bereikbaar.
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Complex 5b/6
Er zijn al drie woningen gerenoveerd inclusief het aanbrengen van isolatie in het
kader van mutatieonderhoud. Er resteren zes woningen (dit is een apart blokje) die
gesloopt zouden moeten worden.
Complex 17
Houten vloeren. Slechte geluidsisolatie. Vochtproblemen (vochtige woning,
doortrekken
vocht
vanuit
kruipruimtes).
Aanwezigheid
koudebruggen/warmtebruggen, geen of gedeeltelijke gevelisolatie en geen
vloerisolatie. Deels stoken met kaskachel. Twintig woningen worden gesloopt, 33
woningen vervangende nieuwbouw. Voorbereidingen zijn al gestart, eerste bewoners
zijn verhuisd.

Planontwikkeling Bouwjaar
Complex 1
1948
Complex 2
1952

Complex 3
Complex 4
Complex 5B/6

1954
1960
1963

Complex 17

1957

Totaal

Voorstellen
16 woningen sloop
4
woningen
Burgemeester
Teerstraat slopen
Rest verduurzamen
8 woningen sloop
32 woningen sloop
6 woningen sloop er
zijn al 3 woningen
geïsoleerd
bij
mutatie
Wordt
uitgevoerd.
20 woningen sloop,
33 woningen nieuw
Sloop 86 woningen

Nieuwbouw Toevoeging
30
14
6
2

12
56
6

4
24
0

33

13

143

57

.

Beste lezer. Deze portefeuillestrategie
beschrijft in grote lijnen de strategie
voor ons bezit en is in 2017
vastgesteld. . Elk jaar opnieuw zal het
bestuur echter de afweging maken of
genoemde plannen ook echt
doorgaan. Bij een positieve bevestiging
zal er overleg plaatsvinden met
betrokkenen en bewoners.
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Transitieopgave, nader onderzoek en verfijning
Senioren
Eerdere prognoses zouden een daling laten zien van het aantal senioren in
Oostzaan vanaf 2026. In de laatste prognose van het CBS is het beeld toch anders.
Waar de groep van 20 tot 65 jaar redelijk stabiel blijft, gaat het aantal inwoners van
65 jaar en ouder in aantallen significant omhoog. Over de gehele linie groeit
overigens het inwoneraantal van Oostzaan.
De behoefte aan geschikte woningen waarbij de primaire leefruimtes zich bevinden
op hetzelfde niveau als de entree of anderszins goed bereikbaar zijn zal toenemen.
De WOV beschikt momenteel inmiddels over 282 nultredenwoningen, waarvan 152
geschikt voor het leveren van alle facetten van zorg. (vergelijkbaar met Woonkeur)
Met het programma voor de inbreilocaties kunnen er 143 woningen bijkomen met het
label Woonkeur en daarmee geschikt zijn voor bewoning door mensen met een
mobiliteitsbeperking. Deze aanpak beantwoordt ook aan de conclusies uit de eerder
genoemde marktonderzoeken. Senioren woonachtig in koopwoning ruimte bieden in
de huursector bijvoorbeeld. Voor senioren is van belang dat nieuwbouw in de eigen
buurten en eigen woonomgeving wordt gerealiseerd.
Hoewel we dus woningen kunnen toevoegen, is er bij de WOV echter nog
onvoldoende zicht op de uiteindelijk benodigde aantallen woningen en of dat
voldoende is voor de groeiende groep 65-plussers in de toekomst.
Er zijn methodes ontwikkeld om vraag en aanbod van woningen voor mensen met
fysieke beperkingen op lokaal niveau te inventariseren. Met het model is bijvoorbeeld
uiteindelijk te berekenen wat de nieuwbouwopgave moet zijn om aan de behoefte
van aangepaste woningen in een gebied, wijk of dorp te voldoen.
Voor de volgende herijking van onze portefeuillestrategie willen we beter beeld
hebben bij de gewenste aantallen woningen en een eventuele noodzaak te gaan
labelen.
Kader voor toevoegingen
We willen bereiken dat er een meer gevarieerde woningportefeuille, naar woningtype,
woninggrootte, prijs en woonmilieu ontstaat. Daarmee ook doorstroming bevorderen
en direct en indirect onze doelgroepen bedienen. Dit geldt voor de woningen op
nieuwbouwlocaties alsmede de inbreilocaties. Toevoegingen dienen dan ook
getoetst te worden qua programma aan de eerder gesignaleerde toekomstige
behoeftes.
Behalve in het kader van vergrijzing is het nodig ons transitieprogramma verder te
verfijnen met nader onderzoek naar de positie van Oostzaanse jongeren die in
Oostzaan woonruimte willen verkrijgen. Dit gaat ook op, voor de mate waarin we
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tegemoet moeten komen aan de stijging van het aantal kleine huishoudens. Het
beeld is duidelijk uit de eerdere hoofdstukken, maar de behoefte moet omgezet
worden in gewenste aantallen en soorten woningen.
We kunnen natuurlijk wel alvast een aantal bevindingen omzetten in concrete input
voor het vervolg







De vraag zal steeds meer uitgaan naar kleinere, levensloopbestendige
woningen.
Kwalitatief goede, gemiddeld kleinere woningen in de (vervangende)
nieuwbouw realiseren. Voor jongeren en ouderen waarschijnlijk tussen de 5075 m2 GBO
Om te voorkomen dat we alleen uitbreiden in deze woninggrootte (we hebben
al veel 50- 75 m2) ook variatie aanbrengen.
Huurprijsniveaus zoals indicatie uit wensportefeuille, dus deels onder de 2 e
aftoppingsgrens en deels onder de liberalisatiegrens.
Doorstroming bevorderen vanuit bestaand bezit voor mensen die te groot
wonen en scheef wonen.

We verwachten dit deel ook samen met onze partners uit te kunnen werken.
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Voorgenomen investeringen in de Verduurzaming voorraad
Duurzaamheid is natuurlijk ook een belangrijk thema in de gemeentelijk woonvisie
voor Oostzaan. Duurzaamheid komt terug in alle aspecten van het wonen: in
woonlasten (bijvoorbeeld door besparing op energie-uitgaven), in gebruikskwaliteit
en gezondheid van woningen en woonomgeving, in de toekomstkwaliteit van het
dorp en de openbare ruimte (groen, schoon, heel en veilig), en in het nemen van
eigen initiatief in wijken, omdat dit de plek is waar je je thuis voelt.
De WOV maakt in deze portefeuillestrategie duidelijk hoe zij haar rol in deze wil
oppakken. Zoals gezegd kiezen we daarbij voor een gedifferentieerde aanpak.
Via sloop en vervangende nieuwbouw zal een fundamentele bijdrage worden gedaan
aan de verduurzaming van ons bezit. Deels door vervanging en deels ook door
uitbreiding van het aantal duurzame woningen.
Daarnaast is een belangrijk 2e speerpunt in onze strategie de verduurzaming van
woningen die niet meteen bouwkundige of ernstige wooncomfort problemen kennen.
De WOV wil dan ook de komende jaren behoorlijk investeren in duurzaamheid. Dat is
geen doel op zich, maar heeft alles te maken met onze opvattingen dat het onze
primaire opgave is mensen met een bescheiden inkomen te voorzien van goede
sociale huurwoningen.
Daarbij is investeren in duurzaamheid niet alleen goed voor het milieu maar draagt bij
aan een verlaging van het energieverbruik en een verbetering van het wooncomfort.
Niet onbelangrijk in dat kader is dat een lager energieverbruik ook kan leiden tot
lastenverlaging bij de huurders.
Het verduurzamen van ons woningbezit (vervangende nieuwbouw en renovatie) is
een behoorlijke opgave en kost potentieel miljoenen euro’s. Onze inzet is met name
gericht op die complexen waar we met renoveren de woningen kunnen aanpakken
die nog een label G tot en met D hebben. Daarmee kan onze doelstelling om
gemiddeld over ons hele bezit uit te komen op een goed energielabel (minimaal B)
gerealiseerd worden.
De aanpak tot 2030
Vaak dus in combinatie met sloop en vervangende nieuwbouw maar ook op zich zelf
staand als ingreep willen we woningen renoveren met een vaste aanpak. Daarbij zal
de inzet zijn gericht op het aanbrengen/vervangen van:




Vloerisolatie
Gevelisolatie
Dakisolatie.

In ongeveer 13 jaar kan de WOV een groot deel van haar bezit op deze manier
verduurzamen. In het maximale programma kan 59% van het bezit worden
aangepakt.
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In het kader van verduurzaming van ons bezit kan de volgende staat worden
opgemaakt.

Nieuwe concepten en technieken
Wij willen investeren in het verduurzamen van onze woningen, waarbij wij ook
experimenteren met nieuwe concepten en technieken. Daarbij is nieuw natuurlijk
relatief. Voor de Oostzaanse huurwoningen zijn een aantal zaken “”nieuw”” toe te
passen.
Landelijk gezien is het de bedoeling in 2050 Aardgasloos te zijn. Nu nog
gasleidingen in nieuwe gebiedsontwikkelingen neerleggen lijkt niet voor de hand te
liggen. Desondanks zal ook voor de WOV dat nog de praktijk zijn bij het eerste aan te
pakken complex 17. Wat we wel gaan doen is zo snel mogelijk een proefontwikkeling
doen voor een volgend complex dat op het programma staat.
Daarbij willen we een toekomstbestendige gebouwde omgeving verkrijgen met het
ontwikkelen van nieuwbouwwoningen zonder aardgasinfrastructuur. Daarbij doen we
onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden voor onze huurwoningen en gebruiken
daarbij uiteraard landelijke ervaringen en financieringsmogelijkheden. Het resultaat
moet niet alleen direct toepasbaar zijn maar geeft ons ook het raamwerk voor de
aanpak in latere jaren.
Complex/Plan
Complex 3
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Wat willen we doen
Proef ontwikkeling 12
woningen. Onderzoeken
wat we kunnen
gebruiken:
 Gasloos,
 0-op de meter
 Zonnepanelen

Resultaat
 12 woningen extra
duurzaam
 Nieuw concept
voor rest
programma
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Vervolgstappen sloop, renovatie en verduurzaming
De investeringen in de komende jaren voor het programma van inbreilocaties en
renovatie en verduurzaming zijn nog niet meegenomen in de recente
begrotingsopstellingen. Wel al de aanpak van complex 17.
We zullen bij het begroten met name kijken naar de financiële draagkracht van de
vereniging en de mogelijkheden om het programma zo goed mogelijk te faseren. De
wens blijft om meer en vooral maximaal te presteren voor onze huurders en
woningzoekenden.
Uiteraard zal de WOV daarbij zoals we dat altijd doen; stakeholders en leden
meenemen in de verdere inhoudelijke ontwikkeling van het programma. De stip op de
horizon is gezet, de weg ernaartoe leggen we gezamenlijk af.

Verduurzaming in het onderhoud
Naast de voorgenomen investeringen voor het isoleren van woningen blijft ook in
planmatig- en dagelijks onderhoud aandacht voor duurzaamheid.
HR-installaties
In een cyclus van 15 jaar, vervangen wij Cv-ketels door energiezuinige HRinstallaties. Alleen al in 2016 hebben we 50 ketels vervangen. Nog aanwezige
geisers worden ook vervangen.
Isolatieglas
Behalve in het kader van de bredere aanpak voor verduurzaming wordt er ook
isolatieglas aangebracht. Voor de komende jaren is dit in de onderhoudsbegroting
opgenomen.
Woonkeur
Nieuw te bouwen woningen voldoen aan Woonkeur, conform de eisen uit het
programma Duurzaam Bouwen. Ook bij alle onderhoudswerken wordt aan
duurzaamheid aandacht besteed. Zorg voor duurzaam materiaalgebruik in de
vervanging en toekomstig onderhoud bijvoorbeeld.
Asbest
Het beleid rond asbest is dat we al het zichtbare asbest hebben verwijderd, met
uitzondering van complex 17. Dit complex wordt gesloopt. Overige aanwezige asbest
in de woningen wordt verwijderd waar nodig.
Klachten-, mutatie- en grootonderhoud
Onderhoud
De WOV heeft als uitgangspunt om haar woningen in goede technische staat te
houden. Tevreden wonen begint immers altijd bij een goede basis. De staat van
onderhoud van onze woningen moet op orde zijn. Om onze huurders daarbij
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betaalbare woonkwaliteit te bieden zonder de kosten te laten stijgen, moeten we
overdacht te werk gaan.
In principe kennen we het Mutatie-, het Planmatig/cyclisch onderhoud en het
Klachtenonderhoud.
Mutatieonderhoud
Wanneer een woning vrijkomt (in de begroting is rekening gehouden met ca. 50
woningen), wordt standaard mutatieonderhoud uitgevoerd. Dit houdt in dat hang- en
sluitwerk, elektra en kranen worden geïnspecteerd en waar nodig vervangen.
Planmatig onderhoud per complex
De meerjarenbegroting voor planmatig onderhoud is aan de hand van een
inventarisatie door de technische dienst vastgelegd. Verder is gewerkt aan het
gelijkmatig over de jaren verdelen van de uitgaven van planmatig onderhoud. Hier
valt bijvoorbeeld het buiten schilderwerk onder.
Klachtenonderhoud
Er worden jaarlijks ca.1.200 gebreken aan de woning door huurders gemeld,
gemiddeld begroot op € 386 per keer. 20% van deze klachten wordt normaliter
binnen 2 werkdagen opgelost, 60 % binnen 5 werkdagen en de resterende klachten
worden gemiddeld binnen 10 werkdagen verholpen.
De onderhoudscontracten voor het reinigen van schoorstenen, het schoonmaken van
goten, het onderhoud van gemeenschappelijk groen en tuinen, het onderhoud Cvinstallaties en geisers en schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten worden
voor 2017 samen begroot op € 143.900.
Conditiemeting
Onze aanpak in het onderhoud zal verder worden gerationaliseerd doormiddel van
een regelmatige conditiemeting. De wensen hieromtrent hebben we beschreven. De
verwachting is dat vanaf eind 2017 er extra input zal komen geschikt voor onze
bedrijfsvoering.
Leefbaarheid/maatschappelijke betrokkenheid
Oostzaan wil een aantrekkelijk dorp zijn met een uitstekend leefklimaat voor de eigen
inwoners en een goed vestigingsklimaat voor nieuwe inwoners.
Uitgangspunt is dat “WOV buurten” een verzorgd aanzien hebben. Duurzame
woningen in een duurzame buurt waar bewoners uitgenodigd worden om deel te
nemen en zich verantwoordelijk te voelen voor woning en woonomgeving.
We focussen ons daarbij op schoon, heel, veilig en groen.
Schoon, heel, veilig en groen
Dat betekent de nodige aandacht voor goede achterpaden, nette groenvoorziening
en speelplaatsen. Deze speelplaatsen worden jaarlijks door een gecertificeerd bedrijf
geïnspecteerd en zo nodig hersteld.
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Veilig en eigenaarschap
Veiligheid, sociale cohesie en controle in buurten vinden wij erg belangrijk, vandaar
dat wij eventueel zinvolle en realistische buurtactiviteiten ondersteunen. Daarbij is
onze focus met name gericht op het vergroten van eigenaarschap van onze
huurders.
We houden de “WOV buurten” zo gemêleerd als mogelijk is en bevorderen daarbij de
sociale cohesie en controle. We handhaven in dat kader voor het
appartementencomplex “De Scholekster” een huismeester, die in dienst is bij de
WOV De binnentuin daar is een gemeenschappelijke ruimte waar de bewoners
activiteiten voor jong en oud kunnen organiseren.
Voor complex 11 (Lisweg-flat) is een bewoner als centraal aanspreekpunt aangesteld
voor melding van gemeenschappelijke problemen.
We streven in de samenwerking met partners heldere samenwerkingsafspraken na
over signalering, doorgeleiding en opvolging in het bijzonder via het sociaal team
tussen WOV, de Gemeente en andere ketenpartners
Aanpak Overlast
In het kader van veiligheid, sociale cohesie en controle werken wij met partners
samen aan onze buurten om het woongenot te vergroten. Daarbij hoort het
aanpakken van overlast.
Met cameratoezicht en automatisch sluitende deuren zetten we in om overlast van
hangjongeren te voorkomen. Over dit Oostzaans probleem wordt periodiek met de
Gemeente (regierol) overlegd om dit verschijnsel zo mogelijk op te lossen.
Van overheidswege zijn de uitgaven voor leefbaarheid in de Woningwet beperkt tot
activiteiten met betrekking tot het woongenot in en om de eigen woningvoorraad en
gemaximeerd tot een bedrag van € 126,25 per woning. Dit geeft de nodige
beperking in onze aanpak.
In de begroting 2017-2021 is voor “leefbaarheid” in totaal een bedrag van € 188.800
opgenomen.
Ondersteunen van kwetsbare huurders
Wij ondersteunen kwetsbare huurders primair om het wonen voor hen stabiel te
houden en eventuele huisuitzetting te kunnen voorkomen. Mensen met sociale
achterstand, persoonlijke problemen of beperkingen hebben het vaak moeilijk. Als
die last zich vertaalt in leefbaarheidsproblemen in buurten waar onze huurders
wonen, zijn wij belanghebbende. We pakken persoonlijke problemen dan ook aan
om indien mogelijk de leefbaarheid in de buurt te vergroten.
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Wat doen we?
Huismeester Scholekster

Toelichting
Dagelijkse controle en
schoonmaakwerk in complex de
Scholekster

Onze inzet
0,17 fte

Aanspreek punt Lisweg
flat

Dagelijks aanspreek punt voor
bewoners van de flat over dagelijkse
problemen met uitzondering van
onderhoud

Semi vrijwillig

Samenwerking sociale
partners

Heldere samenwerkingsafspraken over
signalering, doorgeleiding en opvolging
in het bijzonder via het sociaal team
tussen WOV, de Gemeente en andere
ketenpartners

Inzet van personeel
en bestuursleden
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Financiële continuïteit en afweging investeringen
Van de transitieopgave zijn nu de woningsplitsingen aan de Lisweg: één splitsing
per jaar opgenomen in de begroting, vanaf 2017. De investeringen in de
herstructurering van complex 17 zijn ook verwerkt in de meerjarenbegroting voor een
totaal investeringsbedrag van € 4.500.000 en voor complex Kerkbuurt 83-87 een
totaal investeringsbedrag van € 2.000.000.
Bovenstaande zijn onderdelen van de portefeuillestrategie. De komende tijd wordt
ook de rest van de portefeuillestrategie qua aantallen, gewenste huurprijzen en
fasering verder uitgewerkt en opgenomen in de bedrijfsbegroting en
meerjarenramingen (dPi). Voor het verduurzamingsprogramma is reeds een eerste
financiële raming gemaakt die nog aan scherpte moet winnen door verder in te
zoomen op de aanpak en kosten per complex en woning.
De financiële situatie van WOV is solide. In deze portefeuillestrategie 2017-2027 is
sprake van een grote ambitie. Zowel op het vlak van matigen van de huurprijs als in
het investeren in de kwaliteit van het woningbezit. Voorop staat echter de financiële
continuïteit. Het is zaak de ambitie en de financiële continuïteit op elkaar af te
stemmen en de vraag te beantwoorden of wij inderdaad financieel in staat zijn om
onze strategie te realiseren.
Het financieel beleid wordt samengevat in het financieel toetsingskader met behulp
van een aantal kengetallen. Deze weergave geeft een beeld van onze financiële
situatie en ontwikkeling met hierin opgenomen een deel van de transitieopgave.

Financiële kengetallen

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

solvabiliteit
current ratio
Interest Coverage Ratio
Debt Service Coverage
Loan to Value
Solvabiliteitsratio
Dekkingsratio

35,2%
2,90
3,21
2,06
46,40
56%
12%

31,8%
1,29
1,25
1,24
44,13
57%
14%

32,2%
1,12
3,03
2,32
41,82
58%
13%

28,3%
0,43
2,02
1,47
44,39
57%
13%

29,4%
0,26
4,18
2,57
41,87
56%
13%

wsw-norm > 1,00
Ratio wsw-norm > 1
wsw-norm < 75%
wsw-norm > 20%
wsw-norm < 50%
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Bijlage 1:
Tabellen behorende bij een aantal grafieken in de tekst.

Tabel 2: Kenmerken woningvoorraad WOV
EGW
Etage met lift
Etage zonder lift
Nultrede14
Totaal

655
72
303
274
1030

64%
7%
29%
27%
100%

Tabel 3: Kenmerken woningvoorraad WOV totalen per definitie
Goedkoop t/m
Betaalbaar t/m
Betaalbaar t/m
Bereikbaar t/m
Vrije sector >
Gemiddeld

€ 414,02
€ 592,55
€ 635,05
€ 710,68
€ 710,68

262
706
842
1007
23
€ 513,75

25,4%
68,5%
81,7%
97,8%
2,2 %

Tabel 4: aantal kamers bezit WOV
aantallen
132
274
613
11
1.030

2 kamers
3 kamers
4 kamers
5 kamers
Totaal

procenten
13
27
59
1
100

Tabel 5: Kenmerken woningvoorraad WOV naar Energielabel
a
b
c
d
e
f
g

14

55
284
200
207
170
101
13

5%
28%
19%
20%
17%
10%
1%

Nultrede woningen zijn een aparte deelverzameling, die niet meetellen tot 100%
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Tabel 6: Kenmerken woningvoorraad WOV naar bouwjaar
Voor 1906
1906 tot 1945
1945 tot 1960
1960 tot 1975
1975 tot 1990
1990 tot 2000
2000 tot nu

0
0
155
382
230
187
76

0%
0%
15%
37%
22%
18%
7%

Tabel 7: Selectie verhuringen
ComplexNR. Straat

Complex 15
Complex 36
Complex 23

Corneliszst
Waterhoen
De Wering

Complex 21

De Wering

Complex 18

Dromerstr

Complex 7
Complex 6
Complex 13
Complex 3
Complex 10
Complex 40
Complex 5

Begoniastr
Posth.str
Loeffstr
Wymansstr
Grashof
Grashof
Starstr
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Huurprijs

Type woning

€ 510,86 MGW begane grond
€ 710,68 EGW
€ 586,68 MGW 2e etage,
geen lift
€ 586,68 MGW 2e etage,
geen lift
€ 595,98 MGW 1e etage,
geen lift/EGW
€ 545,73 EGW
€ 586,68 EGW
€ 628,76 EGW
€ 535,81 EGW/MGW
€ 585,93 EGW
€ 586,68 EGW
€ 566,11 EGW

Gemiddeld aantal
reacties per vrij
gekomen woning bij
genoemd complex
29,7
20,0
19,0
17,0
16,5
16,5
16,0
15,0
14,0
14,0
14,0
13,3
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Bijlage 2
Implementatie
Financieel
Zoals omschreven het verder doorrekenen en opnemen van het transitieprogramma
in de meerjarenbegroting.
Beleidscyclus
In het ontwerp ondernemingsplan van de WOV is opgenomen dat er jaarlijks een
evaluatie van de actuele strategieën plaatsvindt. Het doel is om vroegtijdig kansen of
bedreigingen op complex/wijk niveau in beeld te brengen. Doel is bij deze jaarlijkse
controle voorbij de waan van de dag te kijken en te focussen op strategieën voor de
middellange termijn.
Complexlabels
Als gevolg van de gekozen strategieën en maatregelen verandert de woningvoorraad
in de komende 10 jaar, zowel naar aantal woningen als naar samenstelling.
Uiteindelijk resulteren de doelstellingen van de portefeuillestrategie in een label per
complex (het zogenaamde complexbeleid). Dit label wordt bijvoorbeeld jaarlijks
herzien op basis van de prestaties van de portefeuille en de aansluiting op de
strategische doelstellingen. Daarbij werken we het huidig beeld van onze complexen
bij in de vorm van: label(s) voor exploitatievorm, label(s) voor doelgroep, label voor
bouwkundige strategie en een label voor restant exploitatietermijn.
Toetsing en samenwerking
We gaan onze portefeuillestrategie delen met onze partners. Een eerste concept van
het transitieprogramma is verstuurd en advies zal worden gevraagd.
Verfijning en uitwerking
Op een aantal onderdelen hebben we aangegeven nog vervolgonderzoek te willen
(laten) doen, zodat we een meer exacte vertaling in aantallen benodigde woningen
krijgen. Dat onderzoek hopen we deels met onze partners op te kunnen pakken.
Informatie, data
Wanneer het gaat om het verzamelen van (statistische) informatie die nodig is voor
de input bij dit soort beleidsplannen hebben we nog wat te winnen. Dat is op zich
logisch voor een kleine organisatie als de WOV, maar we kunnen gelukkig ook met
eenvoudige maatregelen ervoor zorgen dat we betere stuur- en beleidsinformatie
voorhanden hebben. We pakken dit op in de interne organisatie.
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Bijlage 3 Huidige verdeling Energie Labels

Energie Labels en punten WOV per Complex.
Cplx. Bl
ok1
6
2
16
3
9
4
3
5A
3
5B
5
6
2
7
9
8
4
9
2
10
4
11
1
12
4
13
1
14
6
15A 4
15B PM
16
1
17
1
18
12
19
1
20
1
21
1
22
1
23
2
24
PM
25
2
26
2
27
2
28
1
29
1
30
2
31
2
32
3
33
1
34
4
35
2
36
2
37
1
38
3
39
2
40
2
41
1
42
1
43
2

Bouw- jaar Naam complex
1948
1952
1954
1960
1963
1963
1963
1968
1968
1970
1970
1971
1972
1973
1974
1976
2013
1977
1957
1980
1982
1983
1983
1983
1984
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1994
1994
1996
1997
1997
2003
2008
2012
2015

Units EGW MGW Gem. Index Gem Label A
La
Burg.Teer/Jac. Cornelisz
16
16
2,07
E
Doktersbuurt 1
62
62
2,21
E
Doktersbuurt 2
57
49
8
2,23
E
Doktersbuurt 3
32
32
2,28
E
Burgemeestersbuurt
36
36
2,14
E
Molenbuurt
36
36
2,50
F
Posthoornstraat
9
9
2,22
E
Bloemenbuurt
68
68
2,19
E
Anemoonstraat GV 1981
28
28
1,83
D
Grashof GV 2178
14
14
1,74
D
Grashof 2 GV 2218
35
35
1,86
D
Lisweg (De Flat)
29
29
1,86
D
Lisweg 2 (Duplex)
64
64
1,69
D
v.d. Loeffstr. GV 2640
7
7
1,96
D
Lisweg 3 GV 2698
24
24
1,53
C
Jacob Cornelisz
26
26
1,90
D
Jac. Cornelisz (Bovenbouw) 14
14
0,80
A
14
Lisweg 4 GV 2929
6
6
1,33
B
RSV Woningen (NDSM)
20
20
2,31
E
Dromerstraat GV 3024
83
57
26
1,31
B
Wakerstraat GV AT 415-82 18
18
1,31
C
Burg. Teerstraat
8
8
1,36
C
De Wering 1
11
4
7
1,37
C
De Wering 2
5
5
1,41
C
De Wering 3
9
5
4
1,48
C
De Wering 4
2
2
1,46
C
De Hoper
20
20
1,33
C
De Wering 5
12
12
1,45
C
De Hoper II
13
13
1,46
C
Kolkplantsoen
10
10
1,57
C
De Bron
7
7
1,56
C
Hooispaad
13
13
1,32
C
Hooiijzer
11
11
1,26
B
Hooiijzer & Hooivork
20
20
1,34
C
Strekel
16
16
1,27
B
Kemphaan/Waterhoen/Fuut 24
24
1,26
B
Grutto/Meerkoet
14
14
1,26
B
Waterhoen/Meerkoet
24
24
1,27
B
De Scholekster
35
35
1,16
B
De Rondo's
21
21
1,17
B
Plan Bindt
9
9
1,22
B
Grashof
10
10
1,02
A
10
R+R "Jol"
16
16
1,09
B
9
Complex Vonk
16
16
1,13
B
4
Complex Kinnegin
20
20
1,10
A
18
Totaal WOV:
1.030 587 443 1,69
C
55
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B C
Lab Lab
1
1
4
5
2

D
Lab
7
13
8
3
13
4
1
18
19
12
23
27
25
5
2
21

E
Lab
5
25
19
20
16
8
4
30
4
2
9
2
9
2

F
Lab
3
17
21
8
7
21
2
14
1

G Energie Prestatie
La
10,75
2 9,19
2 9,26
1 4,41
9,39
3 5,67
1
1 8,44
2
4 8,71
4
13,93
13,14
2
1
12,63
10,59
8
22
13,66
12,29
22
21,33
1
4
10,23
32,00
6
32,00
3
11 6
4,70
74 9
29,76
10 8
22,22
8
22,00
1
10
18,73
5
15,00
9
18,89
2
15,00
6
14
18,90
12
22,00
13
22,00
8
2
20,40
6
1
20,86
4
9
25,08
10 1
31,09
20
22,00
16
32,00
19 5
29,92
14
32,00
24
32,00
35
28,00
21
28,00
9
32,00
36,00
7
30,25
12
29,00
2
31,60
284 200 207 170 101 13 18,03
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