
WONINGTYPE AANTAL

Eensgezinswoning  9.270 

Appartement met lift  5.510 

Appartement zonder lift  3.338 

Overige  2.112 

Totaal 20.230

DOORSTROMING (MUTATIEGRAAD)

HUURKLASSE HUURPRIJS IN €

Goedkoop ≤ 403,06

Betaalbaar laag ≥ 403,07 en ≥ 576,87

Betaalbaar hoog ≥ 576,88 en ≥ 618,24

Bereikbaar ≥ 618,25 t/m 710,68

Vrije sector ≥ 710,69
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Súdwest Fryslân
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De Fryske Marren
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Vlieland
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Leeuwarden
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Smallingerland

Opsterland

Achtkarspelen
Tytsjerksteradiel

ZOEKDUUR
AANTAL WEKEN
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58,5

BESCHIKBAAR VOOR DE DOELGROEP AANTAL

Goedkoop  5.427 

Betaalbaar laag  10.685 

Betaalbaar hoog  1.605 

Bereikbaar  1.413 

Vrije sector 102

Totaal 19.232
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en verder: 



Betaalbaarheid Kwaliteit Beschikbaarheid
Maatwerk voor onze klanten
Wij gaan met de tijd en veranderende vraag van onze klanten mee. Steeds 

vaker vinden onze klanten zelf, digitaal en op momenten dat hen dat het 

beste uitkomt, een antwoord op hun vragen. Een klantgerichte persoonlijke 

pagina in MijnWoonFriesland, onze website, social media en sinds 2015 

ook de chat helpen onze klanten snel verder. Maar persoonlijke contacten 

zijn en blijven belangrijk. Digitaal waar mogelijk en maatwerk waar nodig of 

gewenst! Onze wijkconsulenten, de ogen en oren in de wijk, zoeken de klant 

thuis op of spreken af in de netwerkpunten. Ook zijn onze medewerkers van 

het Klant Service Centrum voor onze klanten telefonisch bereikbaar.

Krachten bundelen
Samenwerking met onze huurders, hun belangenvertegenwoordigers 

en onze belanghouders, is belangrijk bij het uitvoeren van onze 

maatschappelijke en volkshuisvestelijke taak. Voor de huurder levert dit een 

meerwaarde op, daar zijn wij van overtuigd. We kunnen elkaar aanvullen, 

stimuleren en sterker maken.

Samen met de bouwsector werken we aan innovatieve concepten 

voor kwaliteits- en energieverbeteringen van bestaande woningen en 

nieuwbouw. Doel is in een zo kort mogelijke tijd, met zo min mogelijk 

overlast voor onze huurders, betaalbaarheid en wooncomfort te realiseren. 

Omdat schaalgrootte een vereiste is om een optimaal prijs/kwaliteitsniveau 

en innovatie te kunnen realiseren, zal het tot dusver gevolgde 

aanbestedingsbeleid van relatief kleine projecten worden aangepast. In 

zogenaamde, intern en extern multidisciplinair samengestelde, ‘scrum 

teams’ gaan we nieuwe concepten voor onderhoud, kwaliteitsverbetering 

en nieuwbouw ontwikkelen. 

De samenwerking op het gebied van leefbaarheid in buurten en wijken 

met onze huurders, gemeente en zorg- en welzijnspartijen blijft belangrijk. 

De toename van de (bijzondere) doelgroepen: ouderen, zorgvragers 

en naar verwachting de groeiende groep statushouders vraagt om een 

goede afstemming tussen wonen, zorg en welzijn. In 2016 intensiveren wij 

gezamenlijk de inzet rondom ‘multiproblem’ huishoudens.

Organisatie
De huurder staat centraal bij WoonFriesland. Onze organisatie 

draait letterlijk en figuurlijk om onze huurders. Ten behoeve van de 

klanttevredenheid willen wij excelleren in de uitvoering, waar mogelijk 

kosten besparen en onze processen verder optimaliseren. 

We bouwen aan een solide organisatie die integraal denkt en doet en 

daarmee adequaat kan inspelen op continue veranderingen van buitenaf. 

Onze professionele medewerkers spelen hierin een rol van betekenis: zij 

zijn de ambassadeurs van onze organisatie, in hun denken en doen geven zij 

uiting en betekenis aan onze missie en doelstellingen. Zij dragen bij aan de 

samenleving. De motivatie van onze medewerkers brengt ons verder, maar 

veel belangrijker nog is dat onze klanten en belanghouders daar de vruchten 

van plukken. Met ziel en zakelijkheid zetten zij zich elke dag weer in. We 

investeren daarom veel in hun ontwikkeling door opleidingen waarbij ook 

het meester gezel principe een belangrijke rol speelt. 

Balans tussen financiële 
weerbaarheid en bestedingsruimte
Met minder financiële middelen, als gevolg van de verhuurderheffing 

en saneringsheffing en de beperkte mogelijkheden om huurinkomsten 

te vergroten, is het onze uitdaging om te blijven zorgen voor goede en 

betaalbare woningen. Dit betekent dat we scherpe keuzes moeten maken 

in wat wij doen. 

Ontwikkeling bedrijfslasten
Ten aanzien van de ontwikkeling in onze bedrijfslasten hebben we een 

sterk dalende lijn in de afgelopen jaren bereikt. In de Aedes benchmark 

van 2015 komen we uit op € 760 per VHE, waarbij we ons kunnen 

meten met de kopgroep binnen de corporatiewereld. Waar we de 

komende jaren nog verder op kunnen besparen, laten we uiteraard niet 

na. Wij focussen ons hierbij met name op het verder verbeteren van de 

organisatie en processen.

ICR als maatstaf  

In de nieuwe woningwet zijn het maken van prestatieafspraken met  

gemeenten en de grotere invloed van gemeenten en huurdersorga nisaties, 

ook op het financiële beleid, vastgelegd. In financiële zin betekent dit dat 

de rentedekkingsgraad (ICR) door de overheid naar verwachting wordt 

vastgesteld op een maximum als richtsnoer voor de leencapaciteit ten 

behoeve van investeringen. 
 

Doelstelling van WoonFriesland voor de rentedekkingsgraad (ICR) was tot 

dusver 1,75. Zonder extra verbeteringen en investeringen zou de ICR in 

het meerjarenplan voor de komende jaren oplopen tot circa 2. Wij achten 

dit niet wenselijk en hebben een scenario met een maximaal mogelijk 

niveau van extra bestedingen doorgerekend, waarbij de ICR rond de  

1,6 uitkomt en ons leningenniveau daalt tot het ten doel gestelde niveau 

van € 550 miljoen.  

 

 

De extra bestedingen bedragen gemiddeld € 12 miljoen per jaar.  

De financiering van deze extra bestedingen komt uit de voorgenomen 

verkoop van de portefeuille zorgvastgoed.

Bestedingsruimte en 
kwaliteitsverbeteringen
WoonFriesland besteedt in de periode 2016-2020 ruim € 300 miljoen 

aan haar woningbezit. Daar bovenop is een extra besteding 

gepland van circa € 60 miljoen. Dit is bestemd voor additionele 

kwaliteitsverbeteringen, waarbij het optimum wordt bepaald tussen 

betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid. Deze extra besteding dient 

te worden gefinancierd door met name de verkoop van intramuraal 

zorgvastgoed. De energieverbetering wordt ook gerealiseerd met 

zonnepanelen via constructies als ‘huur de zon’. Daarbij spreken we onze 

bestedingscapaciteit niet meteen aan, maar dragen we wel in aanzienlijke 

mate bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen.  

Tot slot
De omgeving van woningcorporaties zal de komende periode 

in beweging blijven. De hoogte van de verhuurdersheffing, 

saneringsheffing, vennootschapsbelasting en wetgeving, zoals passend 

toewijzen, zijn kritische factoren die ertoe leiden dat we het gekozen 

beleid jaarlijks scherp moeten blijven monitoren en eventueel bijstellen. 

Kortom volop uitdaging om ons met zijn allen in te blijven zetten voor 

goed en betaalbaar wonen in Fryslân. 

Betaalbaarheid, kwaliteit en 
beschikbaarheid 
Dat zijn de belangrijkste speerpunten voor WoonFriesland in 2016 en 

verder... Wij bouwen hiermee verder aan de koers die in 2014 is ingezet: 

Samen werken aan goed en betaalbaar wonen.

Onze huurders willen wij een goede en betaalbare woning, een 

prettige woonomgeving en een goede dienstverlening bieden. 

WoonFriesland is een maatschappelijke organisatie die met 22.000 

verhuureenheden een aandeel van 19% op de provinciale huurmarkt 

heeft. In de provincie Fryslân werken wij actief samen met onze 

huurders en belanghouders aan leefbaarheid in wijken en buurten 

én aan verbetering en verduurzaming van onze woningen. Net als in 

2015 blijft de focus liggen op goed en betaalbaar wonen, waarbij wij 

het optimum zoeken in betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid. 

De huurder staat hierbij centraal!

Betaalbaarheid
Betaalbaar wonen is noodzakelijk voor mensen die minder te besteden 

hebben. Het gemiddelde inkomen van onze huurders is gedaald, 

enerzijds door de recessie en anderzijds doordat mensen met een hoger 

inkomen in hun eigen woonruimte gaan voorzien. Deze ontwikkeling zal 

versterkt worden door het passend toewijzen, dat vanuit de woningwet 

op 1 januari 2016 wordt ingevoerd. 

Betaalbaar wonen betekent dat de huurprijs van de woning, met inzet van 

huurtoeslag, past bij het inkomen van de huurder. Met de verwachting 

dat de huurtoeslag op termijn lager wordt, of zelfs wordt afgebouwd, is 

het essentieel om zowel de huur als overige woonlasten te beheersen. Er 

is maar in beperkte mate ruimte voor huur- en andere lastenverhogingen. 

Kwaliteit
In 2016 gaan we fors inzetten op betaalbare kwaliteitsverbeteringen 

en verduurzaming van onze woningen. Naast de verbetering van 

ruim 650 woningen besteden we € 14 miljoen extra aan verdere 

kwaliteitsverbeteringen. Totaal besteden we € 66 miljoen.

Ingegeven door onze klanttevredenheidsmetingen en de benchmark 

van Aedes, ligt onze focus op onze bestaande woningvoorraad. Door 

maatwerk per complex verbeteren we de kwaliteit, het wooncomfort 

en de duurzaamheid van de woningen. Hierbij kiezen wij ervoor om, 

op basis van de wensen van onze huurders en huurdersorganisatie, 

met dezelfde investering meer woningen met kleinere energiestappen 

te verbeteren boven het energieneutraal maken van minder 

woningen. Door onderzoek naar beschikbare rendabele technieken, 

slimme organisatie van renovatie en het creëren van volume om 

schaalvoordelen te genereren, dragen we bij aan het klimaatbeleid en 

verwachten we rendement te maken op de investeringen. 

Beschikbaarheid
Het passend toewijzen, waarmee de overheid betaalbare huren 

wil borgen en huurtoeslagaanvragen wil verminderen, zet de 

beschikbaarheid van sociale huurwoningen onder druk. De wachttijd 

neemt toe door de geringe mutatie van de woningen met lage en 

bereikbare huren, de toenemende vraag als gevolg van extramuralisering 

(ouderen en overige zorgvragers blijven zelfstandig wonen) en het groter 

aantal te huisvesten van statushouders. Daarnaast zijn meer mensen op 

huurwoningen aangewezen door economische omstandigheden.

Om voldoende betaalbare woningen beschikbaar te houden, 

doen we in 2016 een 0-meting naar een optimale verdeling in de 

huurprijsklassen van ons bezit; welk aandeel huurwoningen is nodig in 

de huurprijsklassen: goedkoop, betaalbaar laag, betaalbaar hoog en duur. 

We blijven dit monitoren.
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Maatwerk voor onze klanten
Wij gaan met de tijd en veranderende vraag van onze klanten mee. Steeds 

vaker vinden onze klanten zelf, digitaal en op momenten dat hen dat het 

beste uitkomt, een antwoord op hun vragen. Een klantgerichte persoonlijke 

pagina in MijnWoonFriesland, onze website, social media en sinds 2015 

ook de chat helpen onze klanten snel verder. Maar persoonlijke contacten 

zijn en blijven belangrijk. Digitaal waar mogelijk en maatwerk waar nodig of 

gewenst! Onze wijkconsulenten, de ogen en oren in de wijk, zoeken de klant 

thuis op of spreken af in de netwerkpunten. Ook zijn onze medewerkers van 

het Klant Service Centrum voor onze klanten telefonisch bereikbaar.

Krachten bundelen
Samenwerking met onze huurders, hun belangenvertegenwoordigers 

en onze belanghouders, is belangrijk bij het uitvoeren van onze 

maatschappelijke en volkshuisvestelijke taak. Voor de huurder levert dit een 

meerwaarde op, daar zijn wij van overtuigd. We kunnen elkaar aanvullen, 

stimuleren en sterker maken.

Samen met de bouwsector werken we aan innovatieve concepten 

voor kwaliteits- en energieverbeteringen van bestaande woningen en 

nieuwbouw. Doel is in een zo kort mogelijke tijd, met zo min mogelijk 

overlast voor onze huurders, betaalbaarheid en wooncomfort te realiseren. 

Omdat schaalgrootte een vereiste is om een optimaal prijs/kwaliteitsniveau 

en innovatie te kunnen realiseren, zal het tot dusver gevolgde 

aanbestedingsbeleid van relatief kleine projecten worden aangepast. In 

zogenaamde, intern en extern multidisciplinair samengestelde, ‘scrum 

teams’ gaan we nieuwe concepten voor onderhoud, kwaliteitsverbetering 

en nieuwbouw ontwikkelen. 

De samenwerking op het gebied van leefbaarheid in buurten en wijken 

met onze huurders, gemeente en zorg- en welzijnspartijen blijft belangrijk. 

De toename van de (bijzondere) doelgroepen: ouderen, zorgvragers 

en naar verwachting de groeiende groep statushouders vraagt om een 

goede afstemming tussen wonen, zorg en welzijn. In 2016 intensiveren wij 

gezamenlijk de inzet rondom ‘multiproblem’ huishoudens.

Organisatie
De huurder staat centraal bij WoonFriesland. Onze organisatie 

draait letterlijk en figuurlijk om onze huurders. Ten behoeve van de 

klanttevredenheid willen wij excelleren in de uitvoering, waar mogelijk 

kosten besparen en onze processen verder optimaliseren. 

We bouwen aan een solide organisatie die integraal denkt en doet en 

daarmee adequaat kan inspelen op continue veranderingen van buitenaf. 

Onze professionele medewerkers spelen hierin een rol van betekenis: zij 

zijn de ambassadeurs van onze organisatie, in hun denken en doen geven zij 

uiting en betekenis aan onze missie en doelstellingen. Zij dragen bij aan de 

samenleving. De motivatie van onze medewerkers brengt ons verder, maar 

veel belangrijker nog is dat onze klanten en belanghouders daar de vruchten 

van plukken. Met ziel en zakelijkheid zetten zij zich elke dag weer in. We 

investeren daarom veel in hun ontwikkeling door opleidingen waarbij ook 

het meester gezel principe een belangrijke rol speelt. 
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van 2015 komen we uit op € 760 per VHE, waarbij we ons kunnen 

meten met de kopgroep binnen de corporatiewereld. Waar we de 

komende jaren nog verder op kunnen besparen, laten we uiteraard niet 

na. Wij focussen ons hierbij met name op het verder verbeteren van de 

organisatie en processen.
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In de nieuwe woningwet zijn het maken van prestatieafspraken met  

gemeenten en de grotere invloed van gemeenten en huurdersorga nisaties, 

ook op het financiële beleid, vastgelegd. In financiële zin betekent dit dat 

de rentedekkingsgraad (ICR) door de overheid naar verwachting wordt 

vastgesteld op een maximum als richtsnoer voor de leencapaciteit ten 

behoeve van investeringen. 
 

Doelstelling van WoonFriesland voor de rentedekkingsgraad (ICR) was tot 

dusver 1,75. Zonder extra verbeteringen en investeringen zou de ICR in 

het meerjarenplan voor de komende jaren oplopen tot circa 2. Wij achten 

dit niet wenselijk en hebben een scenario met een maximaal mogelijk 

niveau van extra bestedingen doorgerekend, waarbij de ICR rond de  

1,6 uitkomt en ons leningenniveau daalt tot het ten doel gestelde niveau 

van € 550 miljoen.  

 

 

De extra bestedingen bedragen gemiddeld € 12 miljoen per jaar.  

De financiering van deze extra bestedingen komt uit de voorgenomen 

verkoop van de portefeuille zorgvastgoed.

Bestedingsruimte en 
kwaliteitsverbeteringen
WoonFriesland besteedt in de periode 2016-2020 ruim € 300 miljoen 
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zorgvastgoed. De energieverbetering wordt ook gerealiseerd met 

zonnepanelen via constructies als ‘huur de zon’. Daarbij spreken we onze 

bestedingscapaciteit niet meteen aan, maar dragen we wel in aanzienlijke 

mate bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen.  
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De omgeving van woningcorporaties zal de komende periode 

in beweging blijven. De hoogte van de verhuurdersheffing, 

saneringsheffing, vennootschapsbelasting en wetgeving, zoals passend 

toewijzen, zijn kritische factoren die ertoe leiden dat we het gekozen 

beleid jaarlijks scherp moeten blijven monitoren en eventueel bijstellen. 

Kortom volop uitdaging om ons met zijn allen in te blijven zetten voor 
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Onze huurders willen wij een goede en betaalbare woning, een 

prettige woonomgeving en een goede dienstverlening bieden. 

WoonFriesland is een maatschappelijke organisatie die met 22.000 
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heeft. In de provincie Fryslân werken wij actief samen met onze 

huurders en belanghouders aan leefbaarheid in wijken en buurten 
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het optimum zoeken in betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid. 

De huurder staat hierbij centraal!

Betaalbaarheid
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slimme organisatie van renovatie en het creëren van volume om 

schaalvoordelen te genereren, dragen we bij aan het klimaatbeleid en 

verwachten we rendement te maken op de investeringen. 
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Het passend toewijzen, waarmee de overheid betaalbare huren 

wil borgen en huurtoeslagaanvragen wil verminderen, zet de 
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neemt toe door de geringe mutatie van de woningen met lage en 

bereikbare huren, de toenemende vraag als gevolg van extramuralisering 
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meerwaarde op, daar zijn wij van overtuigd. We kunnen elkaar aanvullen, 
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en innovatie te kunnen realiseren, zal het tot dusver gevolgde 

aanbestedingsbeleid van relatief kleine projecten worden aangepast. In 

zogenaamde, intern en extern multidisciplinair samengestelde, ‘scrum 

teams’ gaan we nieuwe concepten voor onderhoud, kwaliteitsverbetering 

en nieuwbouw ontwikkelen. 

De samenwerking op het gebied van leefbaarheid in buurten en wijken 

met onze huurders, gemeente en zorg- en welzijnspartijen blijft belangrijk. 

De toename van de (bijzondere) doelgroepen: ouderen, zorgvragers 

en naar verwachting de groeiende groep statushouders vraagt om een 

goede afstemming tussen wonen, zorg en welzijn. In 2016 intensiveren wij 

gezamenlijk de inzet rondom ‘multiproblem’ huishoudens.

Organisatie
De huurder staat centraal bij WoonFriesland. Onze organisatie 

draait letterlijk en figuurlijk om onze huurders. Ten behoeve van de 

klanttevredenheid willen wij excelleren in de uitvoering, waar mogelijk 

kosten besparen en onze processen verder optimaliseren. 

We bouwen aan een solide organisatie die integraal denkt en doet en 

daarmee adequaat kan inspelen op continue veranderingen van buitenaf. 

Onze professionele medewerkers spelen hierin een rol van betekenis: zij 

zijn de ambassadeurs van onze organisatie, in hun denken en doen geven zij 

uiting en betekenis aan onze missie en doelstellingen. Zij dragen bij aan de 

samenleving. De motivatie van onze medewerkers brengt ons verder, maar 

veel belangrijker nog is dat onze klanten en belanghouders daar de vruchten 

van plukken. Met ziel en zakelijkheid zetten zij zich elke dag weer in. We 

investeren daarom veel in hun ontwikkeling door opleidingen waarbij ook 

het meester gezel principe een belangrijke rol speelt. 

Balans tussen financiële 
weerbaarheid en bestedingsruimte
Met minder financiële middelen, als gevolg van de verhuurderheffing 

en saneringsheffing en de beperkte mogelijkheden om huurinkomsten 

te vergroten, is het onze uitdaging om te blijven zorgen voor goede en 

betaalbare woningen. Dit betekent dat we scherpe keuzes moeten maken 

in wat wij doen. 

Ontwikkeling bedrijfslasten
Ten aanzien van de ontwikkeling in onze bedrijfslasten hebben we een 

sterk dalende lijn in de afgelopen jaren bereikt. In de Aedes benchmark 

van 2015 komen we uit op € 760 per VHE, waarbij we ons kunnen 

meten met de kopgroep binnen de corporatiewereld. Waar we de 

komende jaren nog verder op kunnen besparen, laten we uiteraard niet 

na. Wij focussen ons hierbij met name op het verder verbeteren van de 

organisatie en processen.

ICR als maatstaf  

In de nieuwe woningwet zijn het maken van prestatieafspraken met  

gemeenten en de grotere invloed van gemeenten en huurdersorga nisaties, 

ook op het financiële beleid, vastgelegd. In financiële zin betekent dit dat 

de rentedekkingsgraad (ICR) door de overheid naar verwachting wordt 

vastgesteld op een maximum als richtsnoer voor de leencapaciteit ten 

behoeve van investeringen. 
 

Doelstelling van WoonFriesland voor de rentedekkingsgraad (ICR) was tot 

dusver 1,75. Zonder extra verbeteringen en investeringen zou de ICR in 

het meerjarenplan voor de komende jaren oplopen tot circa 2. Wij achten 

dit niet wenselijk en hebben een scenario met een maximaal mogelijk 

niveau van extra bestedingen doorgerekend, waarbij de ICR rond de  

1,6 uitkomt en ons leningenniveau daalt tot het ten doel gestelde niveau 

van € 550 miljoen.  

 

 

De extra bestedingen bedragen gemiddeld € 12 miljoen per jaar.  

De financiering van deze extra bestedingen komt uit de voorgenomen 

verkoop van de portefeuille zorgvastgoed.

Bestedingsruimte en 
kwaliteitsverbeteringen
WoonFriesland besteedt in de periode 2016-2020 ruim € 300 miljoen 

aan haar woningbezit. Daar bovenop is een extra besteding 

gepland van circa € 60 miljoen. Dit is bestemd voor additionele 

kwaliteitsverbeteringen, waarbij het optimum wordt bepaald tussen 

betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid. Deze extra besteding dient 

te worden gefinancierd door met name de verkoop van intramuraal 

zorgvastgoed. De energieverbetering wordt ook gerealiseerd met 

zonnepanelen via constructies als ‘huur de zon’. Daarbij spreken we onze 

bestedingscapaciteit niet meteen aan, maar dragen we wel in aanzienlijke 

mate bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen.  

Tot slot
De omgeving van woningcorporaties zal de komende periode 

in beweging blijven. De hoogte van de verhuurdersheffing, 

saneringsheffing, vennootschapsbelasting en wetgeving, zoals passend 

toewijzen, zijn kritische factoren die ertoe leiden dat we het gekozen 

beleid jaarlijks scherp moeten blijven monitoren en eventueel bijstellen. 

Kortom volop uitdaging om ons met zijn allen in te blijven zetten voor 

goed en betaalbaar wonen in Fryslân. 

Betaalbaarheid, kwaliteit en 
beschikbaarheid 
Dat zijn de belangrijkste speerpunten voor WoonFriesland in 2016 en 

verder... Wij bouwen hiermee verder aan de koers die in 2014 is ingezet: 

Samen werken aan goed en betaalbaar wonen.

Onze huurders willen wij een goede en betaalbare woning, een 

prettige woonomgeving en een goede dienstverlening bieden. 

WoonFriesland is een maatschappelijke organisatie die met 22.000 

verhuureenheden een aandeel van 19% op de provinciale huurmarkt 

heeft. In de provincie Fryslân werken wij actief samen met onze 

huurders en belanghouders aan leefbaarheid in wijken en buurten 

én aan verbetering en verduurzaming van onze woningen. Net als in 

2015 blijft de focus liggen op goed en betaalbaar wonen, waarbij wij 

het optimum zoeken in betaalbaarheid, kwaliteit en beschikbaarheid. 

De huurder staat hierbij centraal!

Betaalbaarheid
Betaalbaar wonen is noodzakelijk voor mensen die minder te besteden 

hebben. Het gemiddelde inkomen van onze huurders is gedaald, 

enerzijds door de recessie en anderzijds doordat mensen met een hoger 

inkomen in hun eigen woonruimte gaan voorzien. Deze ontwikkeling zal 

versterkt worden door het passend toewijzen, dat vanuit de woningwet 

op 1 januari 2016 wordt ingevoerd. 

Betaalbaar wonen betekent dat de huurprijs van de woning, met inzet van 

huurtoeslag, past bij het inkomen van de huurder. Met de verwachting 

dat de huurtoeslag op termijn lager wordt, of zelfs wordt afgebouwd, is 

het essentieel om zowel de huur als overige woonlasten te beheersen. Er 

is maar in beperkte mate ruimte voor huur- en andere lastenverhogingen. 

Kwaliteit
In 2016 gaan we fors inzetten op betaalbare kwaliteitsverbeteringen 

en verduurzaming van onze woningen. Naast de verbetering van 

ruim 650 woningen besteden we € 14 miljoen extra aan verdere 

kwaliteitsverbeteringen. Totaal besteden we € 66 miljoen.

Ingegeven door onze klanttevredenheidsmetingen en de benchmark 

van Aedes, ligt onze focus op onze bestaande woningvoorraad. Door 

maatwerk per complex verbeteren we de kwaliteit, het wooncomfort 

en de duurzaamheid van de woningen. Hierbij kiezen wij ervoor om, 

op basis van de wensen van onze huurders en huurdersorganisatie, 

met dezelfde investering meer woningen met kleinere energiestappen 

te verbeteren boven het energieneutraal maken van minder 

woningen. Door onderzoek naar beschikbare rendabele technieken, 

slimme organisatie van renovatie en het creëren van volume om 

schaalvoordelen te genereren, dragen we bij aan het klimaatbeleid en 

verwachten we rendement te maken op de investeringen. 

Beschikbaarheid
Het passend toewijzen, waarmee de overheid betaalbare huren 

wil borgen en huurtoeslagaanvragen wil verminderen, zet de 

beschikbaarheid van sociale huurwoningen onder druk. De wachttijd 

neemt toe door de geringe mutatie van de woningen met lage en 

bereikbare huren, de toenemende vraag als gevolg van extramuralisering 

(ouderen en overige zorgvragers blijven zelfstandig wonen) en het groter 

aantal te huisvesten van statushouders. Daarnaast zijn meer mensen op 

huurwoningen aangewezen door economische omstandigheden.

Om voldoende betaalbare woningen beschikbaar te houden, 

doen we in 2016 een 0-meting naar een optimale verdeling in de 

huurprijsklassen van ons bezit; welk aandeel huurwoningen is nodig in 

de huurprijsklassen: goedkoop, betaalbaar laag, betaalbaar hoog en duur. 

We blijven dit monitoren.
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Appartement met lift  5.510 
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