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Inleiding 

Voor u ligt het nieuwe ondernemingsplan van Woningbouwvereniging Reeuwijk. Dit plan 
beschrijft de ambities en doelen van onze organisatie voor de periode 2017-2020. 

Wij zijn een corporatie actief in Reeuwijk, Driebruggen en Waarder. Dichtbij onze huurders 
en midden in de samenleving van deze kernen leveren wij een bijdrage aan plezierig wonen. 

Dit plan is mede gebaseerd op de inzichten die we hebben verkregen uit gesprekken met 
onze huurders en samenwerkingspartners. Daarvoor veel dank. 

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit ondernemingsplan (ver)Bouwen aan plezierig 
wonen! 

Uiteraard zijn de prestatieafspraken, die wij jaarlijks maken op basis van de Woonvisie van 
de gemeente Bodegraven-Reeuwijk met de Huurdersvereniging Reeuwijk en de gemeente, 
onderdeel van de gestelde doelen. 

Namens de medewerkers van Woningbouwvereniging Reeuwijk, 

Vincent van Luit 
Directeur 
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1 Wij zijn Woningbouwvereniging Reeuwijk 

Woningbouwvereniging Reeuwijk (hierna: WBV Reeuwijk) is een lokale woningcorporatie 
met een bezit van ongeveer 1.100 woningen in Bodegraven-Reeuwijk. 
Wii zetten ons sinds 1961 in voor huisvesting in de kernen Reeuwijk, Driebruggen en 
Waarder. Ondanks de open woningmarkt en het samengaan van de gemeente Reeuwijk met 
Bodegraven, is dit het gebied waarvoor wij ons inzetten. 

Onze missie luidt: 
, J, , I J wonen ,n de ket tien van Reeuwijk, Driehruqqen en Waarder bluvend 

mogeltJk. Wt/ hebben soeaoa! aondoctit voor mensen die daar niet zl'ifstond1q m kunnen 
voorzien. de soaaie doelgroep 

WBV Reeuwijk is sociaal betrokken en laagdrempelig. Voor ons staan de huurders centraal. 
Met (her)ontwikkeling van de woningvoorraad en dienstverlening op maat dragen we bij aan 
passende huisvesting in leefbare wijken. Daarmee dragen we bij aan het woonplezier in ons 
werkgebied. 

Onze huurders, belanghouders en medewerkers herkennen ons aan de volgende 
kernwaarden: 
• maatschappelijk betrokken: onze bewoners staan centraal. Voor zorg en welzijn werken 

we samen met partners; 
• transparant: we zetten ons in voor de volkshuisvesting en zijn transparant in de wijze 

waarop we dat invullen; 
• betrouwbaar: we zijn integer en komen onze afspraken na; 
• professioneel: we zijn expert op het terrein van huren. Goede dienstverlening staat voor 

ons centraal. 

Ambities 
Onze ambities komen voort uit wie we zijn, wat er om ons heen gebeurt en hoe we onze rol 
zien voor de lokale volkshuisvesting. 

We streven ernaar dat huurders uit iedere doelgroep plezierig kunnen wonen in hun woning 
en de wijk. Daarom dragen we zorg voor een goede en persoonlijke dienstverlening en 
voldoen onze woningen in ieder geval aan de basiskwaliteit en energieafspraken. 
De huurprijs past bij de kwaliteit van de woning en is in verhouding met het inkomen van de 
huurders. WBV Reeuwijk werkt efficiënt en is trots op wat zij doet. 

De ambities waar we ons tussen 2017 en 2020 op focussen, zijn gerangschikt naar de 
volgende drie onderwerpen: 
• plezierig wonen: meer dan een dak boven het hoofd 
• passende woningvoorraad: kwaliteit, duurzaamheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid; 
• een ontwikkelende en flexibele organisatie 

We werken ze in de volgende hoofdstukken uit. 
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2 Wat zien we om ons heen 

Er zijn veel ontwikkelingen die invloed hebben op woonwensen en (het vinden van) 
passende huisvesting, zowel landelijk als lokaal. We kunnen hier geen invloed op uitoefenen, 
maar wel op inspelen. 

De volgende ontwikkelingen hebben impact op ons als corporatie: 
• de eerder ingestelde verhuurdersheffing blijft bestaan en wordt de komende jaren 

verder verhoogd. Deze heffing drukt op de kasstromen en investeringscapaciteit van 
WBV Reeuwijk; 

• we zijn verplicht om woningen passend toe te wijzen op basis van het inkomen; 
• de economie herstelt zich, wij verwachten dat hierdoor de sociale doelgroep af- en het 

aantal verhuisbewegingen toeneemt; 
• een significante groep huurders woont in een huis waarvoor het inkomen te hoog is ten 

opzichte van de gevraagde sociale huurprijs; 
• stijgende prijzen voor koopwoningen en korte doorlooptijden leiden tot een 

overspannen markt; 
• duurzaamheid wordt politiek en maatschappelijk gezien een steeds groter thema; 
• door een lage inflatie en rente zijn huurstijgingen beperkt, dit omdat het huurprijsbeleid 

inflatievolgend is; 
• kosten voor de bedrijfsvoering, nieuwbouw en renovatie nemen toe; 
• we zien een groeiende vraag naar tijdelijke huisvesting van bijzondere doelgroepen. 

Deze groepen zijn divers, het gaat hierbij bijvoorbeeld om crisisopvang, 
maatschappelijke opvang maar ook huisvesting voor vergunninghouders; 

• er zijn verschillende groepen waarvoor (passend) woonruimte noodzakelijk is en die 
aandacht vragen: 

o de leeftijdsgroep 75+ verdubbelt in de periode tot 2040 van 6% naar 12%. Dit 
vraagt om passende woningen voor deze doelgroep; 

o starters (tot 30 jaar) hebben een lastige positie op de woningmarkt. Niet alleen 
in de (betaalbare) huursector maar ook in de koopsector; 

• digitalisering biedt mogelijkheden om dienstverlening uit te breiden, samenwerking te 
verbeteren en bedrijfskosten te verlagen. 

Voor een overzicht van de ontwikkelingen verwijzen we kortheidshalve naar bijlage A. 



3 Plezierig wonen: meer dan een dak boven het hoofd 

De huurder als vertrekpunt in al ons handelen 

Door onze schaal en lokale binding weten we goed wat er in ons werkgebied speelt en zijn 
we goed bereikbaar voor onze huurders. Daar zijn we trots op en zien we als onze kracht. 
We streven naar een vertrouwensband met onze huurder om zo goed te kunnen voorzien in 
(individuele) behoeften. We houden onze uitgaven goed in de gaten en leveren kwalitatief 
goede huisvesting, maar stellen het belang van de huurder altijd voorop in onze afwegingen. 

Doel 1: De dienstverlening scoort bovengemiddeld ten opzichte van onze collega's 

Onze brancheorganisatie Aedes levert jaarlijks diverse benchmarkgegevens van alle 
corporaties. De dienstverlening aan onze huurders vinden wij van groot belang. We gaan 
jaarlijks voor een A (bovengemiddelde) benchmarkscore op huurderstevredenheid. 

Ambities 

Plezierig wonen 
iedereen wil plezierig wonen. In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk betekent dit dat we een 
goede mix vinden tussen de uiteenlopende wensen en behoeften van bijvoorbeeld jongeren, 
senioren, alleenstaanden, gezinnen of zorgbehoevenden: met lage of middeninkomens. 

We werken aan plezierig wonen door: 
• invulling te geven aan onze zorgplicht: we voorzien in ongestoord woongenot door 

bestrijding van overlast en bevorderen van veiligheid; 
• woonmaatschappelijk werk: wij signaleren en werken samen in de aanpak van multi 

probleemsituaties; 
• te investeren in het woongebied: aandacht voor woongebied, ondersteunen initiatieven 

van bewoners, bijdragen aan schone en veilige woonomgeving; 
• de uitstraling van Reeuwijk te beïnvloeden door vernieuwing; 
• rekening te houden met de wijksamenstelling in het geval van vernieuwing. 
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Doel 2: Plezierig wonen: door-ontwikkelen op basis van wensen van onze huurders 

Vanaf 2017 hebben wij inzicht in wat onze huurders belangrijk vinden in de waardering van 
hun directe woonomgeving. Dit vormt de basis voor de aanpak van de verbetering van de 
woon- en leefomgeving die we, met de samenwerkingspartners, doorvoeren in de periode 
2018-2020. Ons aandeel daarin is het beïnvloeden van de directe woonomgeving zoals de 
complexen, de portieken en aangrenzende voorzieningen onder ons beheer. In 2020 streven 
wij naar het cijfer 8 van onze huurders. 

Dienstverlening aan huurders modern organiseren 
Goede dienstverlening vinden we belangrijk. Dit doen we passend bij onze positionering: we 
lopen niet voorop maar volgen de ontwikkelingen en sluiten aan bij de wensen van 
verschillende huurders en doelgroepen. Dit betekent dat we digitaliseren wat standaard kan 
en bieden we maatwerk waar nodig. De mogelijkheden die een goede en interactieve 
website biedt, nemen we mee in de overwegingen. Randvoorwaarde is dat we inzicht 
hebben in de wensen van onze huurders. Hierbij maken we overigens altijd de afweging 
tussen de kosten en opbrengsten. 

Doel 3 : Moderne digitale dienstverlening op basis van de wensen van de huurders; 
nabijheid waar gewenst blijft van belang 
We willen helder inzicht in de wensen van onze huurders op gebied van digitale 
dienstverlening. In 2018 doen wij onderzoek naar de wensen van huurders, de baten en de 
lasten. Op basis van deze inventarisatie werken we toe naar digitale (online) dienstverlening 
die wij uiterlijk in 2020 aanbieden. 

De functie van een website ontwikkelt zich continu, net als de eisen die aan de vormgeving 
en inhoud van een website worden gesteld. De website zal regelmatig aangepast worden om 
de informatievoorziening te verbeteren. 
Voor een deel van onze huurders blijft persoonlijk contact van belang. In deze periode wordt 
nze nabijheid en zichtbaarheid in overleg met onze huurdersvereniging versterkt. 

Bijdragen aan wonen met zorg & welzijnsvraagstukken 
Wij bieden goede en passende huisvesting aan een brede doelgroep, waaronder senioren. 
Daarom dragen we vanuit onze verantwoordelijkheid als verhuurder bij aan het kunnen 
bieden van een goede combinatie van wonen en zorg. We vullen dit in door: 
• passende huisvesting te ontwikkelen die langer zelfstandig wonen mogelijk maakt; 
• aandacht te besteden aan eenzaamheid van huurders; 
• deel te nemen aan zorgcoöperaties1 vanuit onze volkshuisvestelijke rol. 

1 Een zorgcoöperatie is een lokaal burgerinitiatief waarin diensten en advies op het gebied 
van zorg en welzijn worden aangeboden door burgers. 
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Doel 4: Aandacht voor vereenzaming 
Om vereenzaming tegen te gaan, initiëren we in goed overleg met de gemeente en overige 
zorg- en welzijnspartners, het Thuisproject in ons werkgebied. Het Thuisproject bestaat uit 
het deelproject Thuisbezoek om mensen die eenzaam zijn weer te activeren deel te nemen 
aan de maatschappij en het deelproject Thuishuis waarbij 5 a 6 senioren zelfstandig 
samenwonen met enkele gemeenschappelijke voorzieningen zoals een woonkamer en 
keuken. Dit project is een landelijk initiatief van de stichting Thuis in Welzijn. 
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4 Een passende woningvoorraad 

De komende jaren voert WBV Reeuwijk een aanzienlijk renovatie-, sloop- en 
nieuwbouwprogramma uit van ruim 300 woningen. Deze geven we mede invulling door 
middel van onderstaande ambities. Waar zich kansen voordoen om het bezit in ons 
werkgebied uit te breiden, pakken we die aan, mits deze haalbaar en verantwoord zijn. 

Ambities 

Vernieuwing passend in een planologisch toekomstbeeld van Reeuwijk 
De vernieuwing van een deel van de woningvoorraad speelt een belangrijke rol in onze 
doelen de komende jaren. De planvorming vergt een goed samenspel met de gemeente. 
De gemeente stelt hiertoe, in nauwe samenwerking met onze corporatie, een planologisch 
toekomstbeeld visie op, die antwoord geeft op vragen als: 
• welke uitstraling streeft de gemeente na in het openbaar gebied? 
• welke productmix streeft de gemeente na? 
• welke ruimte is er voor uitbreiding en verdichting (hoogbouw) binnen Reeuwijk? 

r , 
Doel: 5 Vernieuwing sluit aan op planologische visie. 
De vernieuwing van het woningbestand past binnen het planologisch toekomstbeeld dat 
door de gemeente, in nauwe samenwerking met WBV Reeuwijk, in 2017 is opgesteld. 

Een toekomstbestendige woningvoorraad 
Om de woningen en wijken te laten aansluiten op de huidige en verwachte vraag in ons 
werkgebied, is onze ambitie om ca. 1.100 woningen in ons bezit te hebben, waarvan 1.000 
woningen in het sociale segment en ca. 100 woningen in het middensegment. Als de markt 
meer sociale huurwoningen vraagt, ligt daar onze prioriteit. 
We zetten in op een ambitieus vernieuwingsprogramma. Door de komende jaren woningen 
te ontwikkelen in het middensegment, kunnen we voorzien in de groeiende vraag. Daarmee 
brengen we de doorstroming op gang, zodat de sociale woningvoorraad bereikbaar blijft 
voor de sociale doelgroep. Als de vraag naar sociale woningen hoger blijkt te zijn, zijn we 
flexibel om hierop in te spelen. 

We gaan zorgvuldig om met de impact die de (timing van de) plannen hebben op de 
huurders. Dit doen we in de vorm van: 
• bewonersbegeleiding; 
• een sociaal plan; 
• actieve communicatie; 
• zorgen voor passende (her) huisvestingsmogelijkheden. 
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Doel 6: Uitvoeren renovatie, sloop- en nieuwbouwplannen met passende 
{her)huisvestingsoplossingen 
In ons huidige strategisch voorraadbeleid hebben we renovatie, sloop-, en 
nieuwbouwplannen voor ca. 300 woningen uitgewerkt met een horizon tot en met 2035. In 
de planperiode van dit ondernemingsplan gaat het om ca. 100 woningen. De plannen zullen 
wij in nauw overleg met de gemeente en uiteraard onze huurders uitvoeren. Een goede (her) 
huisvesting van de betrokken bewoners willen wij door persoonlijk contact realiseren. 

Nieuwbouw ondanks beperkte uitbreidingslocaties 
Reeuwijk ligt in het prachtige Groene Hart aan de Reeuwijkse plassen. Die waarde is van 
groot belang, maar levert ook beperkingen. Er zijn op dit moment nog een beperkt aantal 
nieuwbouwlocaties. Vanuit de genoemde planologische toekomstvisie moet een duidelijk 
beeld ontstaan of en waar we Reeuwijk willen uitbreiden of verdichten d.m.v. hoogbouw. 
Op dit moment hebben wij afspraken over concrete uitbreiding en voeren gesprekken met 
ontwikkelaars om, waar uitbreiding wordt toegestaan, het aandeel sociaal in portefeuille te 
nemen. 

oei 7: Uitvoeren uitbreidingsnieuwbouw/acquisitie op uitbreidingslocaties 
Voor de komende jaren staan de volgende nieuwbouwontwikkelingen gepland. 
• Project Oude Tol: realisatie van 6 Nul op de Meter woningen in 2017; 
• Project Groendijck Oost: in de periode 2018-2020 realisatie van 12 energie neutrale 

huurwoningen; 
• Project Reesveld: realisatie van ca. 15 energie neutrale huurwoningen in 2020. 

Daarnaast voeren wij acquisitiegesprekken met ontwikkelaars voor enkele 
uitbreidingslocaties met mogelijk ca. 50 sociale huurwoningen op termijn. Uiteraard 
stemmen wij, in overleg met d gemeente, de plannen af op de jongste 
woningmarktontwikkelingen. 

Kwalitatief goede en duurzame woningen 
Duurzaam woningbezit is een belangrijke pijler om te werken aan plezierig wonen en lage 
woonlasten voor de huurders. Onze ambitie om te komen tot duurzamer bezit is om: 
• bij sloop/nieuwbouw minimaal energie neutrale woningen terug te bouwen, waardoor 

het woningbezit in Reeuwijk aanzienlijk duurzamer wordt; 
• nieuw te bouwen woningen te laten voldoen aan minimaal energie neutraal als 

standaard; 
• bij groot onderhoud te streven we naar energie neutrale woningen als dat rendabel is. Is 

het niet rendabel, dan waarderen we de duurzaamheid van de betreffende woningen op 
met drie labelstappen of meer; 

• bij vernieuwing van ons bezit de kwaliteit te verbeteren ten aanzien van het 
uitrustingsniveau, de materiaalkeuze en de uitstraling. 
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Betaalbaarheid en beschikbaarheid 
Boven alles staat onze opgave om de sociale doelgroep passende huisvesting te bieden. 
We dragen als volkshuisvester bij aan de beschikbaarheid van de juiste woningen door: 
• het aantal te ontwikkelen woningen af te stemmen op de verwachte vraag; 
• de huurprijs van de woningen af te stemmen op de omvang van de sociale doelgroep en 

de doelgroep middendure huur; 
• het type woning af te stemmen op de verwachte doelgroep, waarbij we aandacht 

hebben voor groei van het aantal oudere huurders die langer zelfstandig wonen; 
• energiebesparende maatregelen toe te passen; 
• passend te bouwen, waarbij we een afweging maken tussen de omvang, het 

kwaliteitsniveau en uitrustingsniveau van de woning ten gunste van de huurprijs. 

Doel 8: Sterke inzet op duurzaamheid en betaalbaarheid. 
In de komende 4 jaar verduurzamen wij 250 woningen naar minimaal energielabel B. Dit 
draagt ook bij aan de betaalbaarheid. 

75% van onze sociale huurwoningen is en blijft bereikbaar met huurtoeslag 

Doorstroming bevorderen 
Om te zorgen dat er voldoende passend woningaanbod is voor de sociale doelgroep, streven 
we naar het aanbieden van een bij het inkomen behorend woningaanbod. Dit doen we door: 
• scheefwonen tegen te gaan door middel van gerichte toewijzing. Het gaat ons erom de 

woningen van "scheefwoners" (huurders met een te hoog inkomen voor de woning) 
beschikbaar te krijgen voor de sociale doelgroep. 

• de komende jaren in te zetten op doorstroming, hierdoor komen woningen vrij voor de 
sociale doelgroep 
Om de sociale doelgroep zo goed mogelijk te kunnen huisvesten, onderzoeken wij hoe 
wij vrijwillige doorstroming kunnen bevorderen. Om dit te bereiken, willen wij in 
samenwerking met de huurdersvereniging en huurders helder krijgen wat dit kan 
stimuleren. In samenwerking met de huurdersvereniging richten wij een klankbordgroep 
op met huurders met een boven-sociaal-inkomen; 

• met de klankbordgroep werken we aan duidelijkheid over wat nodig is, om doorstroming 
van deze groep te stimuleren uit sociale huurwoningen naar meer passende woningen; 

• een plan van aanpak, in samenwerking met de daarvoor noodzakelijke partners, met 
maatregelen om de doorstroming te bevorderen, waarbij we onze vernieuwingsplannen 
gebruiken om de doorstroming te bevorderen. 
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Doel 9: Doorstroming bevorderen 
Om de sociale doelgroep zo goed mogelijk te kunnen huisvesten, onderzoeken we hoe wij 
vrijwillige doorstroming kunnen bevorderen. Om dit te bereiken, willen wij in samenwerking 
met de huurdersvereniging en huurders helder krijgen wat dit kan stimuleren. 
Eind 2017 is dit onderzoek gereed. 

Huisvesting bijzondere doelgroepen. 
Onder onze doelgroep is een bijzondere doelgroep die door uiteenlopende redenen een 
bijzondere woonwens heeft. Denk hierbij aan individuele problematiek zoals scheidingen 
e.d. crisisopvang of huisvesting van vergunninghouders. 

Doel 10: Antwoord bieden op woonwensen bijzondere doelgroep 
Om hier goed op te kunnen anticiperen, onderzoeken we de vraag (omvang en behoefte) 
van de bijzondere doelgroepen en formuleren we een visie die als basis dient voor ons 
toekomstig handelen. 
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5 Een ontwikkelende en flexibele organisatie 

Onze schaal is onze kracht en tegelijkertijd iets om rekening mee te houden bij het stellen 
van doelen. Korte lijnen maken het mogelijk om snel te handelen waar nodig en de omvang 
van de organisatie maakt ons benaderbaar op ieder niveau. Kort gezegd: we zijn flexibel, 
besluitvaardig en betrokken. 

Ambities 

Slim omgaan met onze schaalgrootte 
Als corporatie krijgen we te maken met ontwikkelingen waarvan de gevolgen complex en/of 
verhoudingsgewijs duur zijn. We zijn er trots op dat we met onze inzet en kennis veel van 
deze vraagstukken kunnen oplossen. Toch lopen we de kans dat onze schaal beperkingen 
oplevert bij complexere vraagstukken, zoals bij vernieuwing van ons woningbezit. Hier 
spelen we op in door: 
• samen te werken met andere corporaties voor het uitwisselen van kennis en expertise; 
• kennis en expertise in te huren waar nodig en verantwoord; 
• grote projecten te faseren; 
• een rol van regisseur in te nemen en samen te werken met onze ketenpartners. 

Bedrijfslasten 
Gezien de toenemende complexiteit in de regelgeving, onze omvang en onze keuze om sterk 
op gebied van de dienstverlening in te zetten, is het niet haalbaar onze bedrijfslasten tot de 
laagste categorie in onze branche te laten horen. Onze uitdaging ligt op het gemiddelde van 
de branche. 

Samenwerken met ons netwerk 
We werken actief samen met huurders, de huurdersvereniging, de gemeente en dorps- en 
wijkteams. 

Informatiemanagement op orde hebben 
Een grote opgave in de komende periode ligt op het gebied van informatiemanagement. 
Goede data: volledig, up-to-date én de juiste interpretatie, is onontbeerlijk voor onze 
bedrijfsvoering. Enerzijds is dit van belang voor de sturing van onze organisatie, de plan- en 
besluitvorming en als input voor het opstellen van beleid. Anderzijds is data essentieel voor 
verantwoording aan de overheid en onze stakeholders. 

Doel 11: Data en informatiebeveiliging op orde 
Als onderdeel van het op orde brengen van ons informatiemanagement op gebied van de 
privacy- en cyberwet, laten we ons ondersteunen om in 2018 te voldoen aan de eisen van, 
de Baseline Informatiebeveiliging Corporaties, kortweg de BIC. 
Om onze ICT-structuur te versterken, laten wij een scan ter bevordering van een efficiënte 
ICT architectuur uitvoeren. 
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Financieel verantwoord werken 
Onze reguliere bedrijfsvoering is op orde en kent slechts beperkt financiële bedreigingen. 
De belangrijkste (financiële) risico's hebben te maken met onze projecten: de omvangrijke 
vernieuwingsopgave. We werken financieel verantwoord door de prestaties periodiek te 
benchmarken aan andere corporaties. Uitgangspunt voor onze financiële sturing zijn de 
parameters van het WSW en de Autoriteit Woningcorporaties. 

oei 12: Een blijvend financieel gezonde organisatie met acceptabele bedrijfslasten. 
Wij voldoen aan de door onze toezichthouders gestelde eisen qua liquiditeit, solvabiliteit en 
goed bestuur. 
Onze bedrijfslasten kunnen, gezien onze omvang en de steeds hogere eisen, niet de laagste 
zijn in de branche. Een gemiddeld bedrijfslastenniveau is ons doel (score B in de 
Aedesbe nch mark). 

Financiele ruimte ten gunste van de huurders 
We zetten de financiële ruimte die we hebben in voor de huurder. Dit betekent dat als we 
structurele besparingen realiseren, we die inzetten ten gunste van de huurders. 

Transparante verantwoording 
De afgelopen jaren is er vanuit de politiek steeds meer druk op de corporaties gelegd. 
Corporaties moeten presteren, in het bijzonder in het sociale segment. Naast deze 
prestatiedruk, zien we ook een toename van de administratieve druk. De werkzaamheden 
ten behoeve van de verantwoording aan toezichthouders nemen toe. Wij zorgen ervoor dat 
we de juiste gegevens op een efficiënte wijze verzamelen, bijhouden en uitwisselen zodat we 
in control blijven en transparant verantwoording afleggen over onze inspanningen en 
resultaten. 
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A - Hier baseren we ons op 

Deze bijlage bevat de analyses en onderzoeken die we hebben betrokken bij het opstellen 
van het ondernemingsplan voor WBV Reeuwijk, te weten: 
• ontwikkelingen die we zien, die impact hebben op de corporatiesector in het algemeen 

en WBV Reeuwijk in het bijzonder; 
• onderzoeken door derden die betrekking hebben op de (verwachte) vraag binnen ons 

werkgebied. 

Ontwikkelingen om ons heen 

Politiek 
De afgelopen jaren is er vanuit de politiek steeds meer druk op de corporaties gelegd, de 
invoering van de verhuurdersheffing, de parlementaire enquête Woningcorporaties en de 
herziene woningwet zijn hiervan voorbeelden. Corporaties moeten presteren en dan in het 
bijzonder in het sociale segment. Ondanks dat er in 2017 weer landelijke verkiezingen 
plaatsvinden, verwachten we geen grote politieke koerswijzigingen ten aanzien van de druk 
op woningcorporaties om te presteren. Recent heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken 
aangegeven dat het aantal sociale huurwoningen naar beneden kan (Rapportage Staat van 
de Woningmarkt, 31-10-2016). Het aantal corporatiewoningen laat in de afgelopen jaren een 
daling zien, dit door een afname in nieuwbouw en door verkoop van corporatiewoningen. 

Politieke ontwikkelingen op een rij: 
• het taakgebied van woningcorporaties is afgebakend: woningcorporaties dragen zorg 

voor goed en betaalbaar wonen voor mensen met een laag inkomen; 
• verhuurdersheffing: de eerder ingestelde verhuurdersheffing blijft bestaan en wordt de 

komende jaren verder verhoogd. De heffing wordt steeds meer ingezet als een soort 
vereffeningsinstrument waarbij corporaties bijdragen aan de opgave van collega 
corporaties in de regio. Deze heffing drukt op de kasstromen en investeringscapaciteit 
van corporaties; 

• nieuwbouwproductie: als gevolg van de herziene woningwet hebben corporaties hun 
bouwplannen in de afgelopen jaren naar beneden bijgesteld; 

• passend toewijzen: corporaties dienen woningen passend naar inkomen toe te wijzen. 

Economische ontwikkelingen 
De positieve trend van het voorgaande jaar heeft zich in 2016 voortgezet; zowel in groei van 
het bnp, het consumentenvertrouwen als de bestedingen van consumenten en bedrijven. 
Deze verbetering zou naar verwachting een afname van de doelgroep tot gevolg kunnen 
hebben. Echter volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten neemt de vraag naar 
goedkope huurwoningen juist toe (bron: VNG 8-12-2016). 

Meer mensen wonen in een huis waarvan de huur te hoog is ten opzichte van hun inkomen. 
Daartegenover staat dat de markt voor koopwoningen zich in rap tempo ontwikkelt: 
stijgende huizenprijzen en korte doorlooptijden leiden tot een overspannen markt. 
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De inflatie en de rente blijven op een laag niveau. Aangezien het huurprijsbeleid 
inflatievolgend is, zijn beperkte huurstijgingen het gevolg. 

Bovenstaande ontwikkelingen vertalen zich voor WBV Reeuwijk in: 
• stijgende bedrijfskosten, dit vraagt een efficiënte bedrijfsvoering; 
• stijgende kosten van nieuwbouw en renovatie; 
• stabiele vraag naar sociale huurwoningen; 
• toenemende vraag naar middendure huurwoningen; 
• toenemende mutatiegraad; in een groeiende economie is de verhuisgeneigdheid groter. 

Sociaal demografische ontwikkelingen 
Gemeenten Reeuwijk en Bodegraven zijn in 2010 samengevoegd tot één gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk. Dit heeft tot gevolg: 
• een groeiende vraag naar betaalbare sociale woningen. Deze stijgende vraag komt voort 

uit een groeiend aantal mensen met een laag inkomen, gezinsverdunning en het 
wegvallen van het zogenoemde vierweken-hekje, waardoor ook huurders vanuit de regio 
en daarbuiten kunnen reageren op woningen; 

• de woonquote (ook wel huurquote) geeft de totale woonlasten weer ten opzichte van 
het inkomen. De woonquote staat voor lage inkomensgroepen onder druk, de uitdaging 
is om deze bereikbaar te houden voor de doelgroep; 

• groeiende vraag naar tijdelijke huisvesting bijzondere doelgroepen. Deze groepen zijn 
divers, het gaat hierbij bijvoorbeeld om crisisopvang, maatschappelijke opvang maar ook 
huisvesting van vergunninghouders; 

• er zijn verschillende groepen waarvoor (passende) woonruimte en aandacht 
noodzakelijk is. Passend in prijs en kwaliteit; 

• de leeftijdsgroep 75+ verdubbelt in de periode tot 2040 van 6% naar 12%. Dit vraagt om 
passende woningen voor deze doelgroep; 

• starters (tot 30 jaar) hebben een lastige positie op de woningmarkt. Niet alleen in de 
(betaalbare) huursector maar ook in de koopsector. 

Technologische ontwikkelingen 
Techniek is onderhevig aan ontwikkelingen die elkaar in snel tempo opvolgen, digitalisering 
speelt hierin ook een grote rol. Duurzaamheid is een onderwerp dat hoog op de (landelijke) 
agenda staat. Het (maatschappelijk) rendement dient op te wegen tegen de (extra) 
investeringen voor duurzaamheid. De overheid stimuleert dit met verschillende maatregelen 
waaronder de Energie Prestatie Vergoeding (EPV). 

Digitalisering biedt kansen zowel in de woning (slimme meters, domotica) maar ook in 
contact met huurders. Het mutatieproces wordt meer en meer gedigitaliseerd en dit geldt 
ook voor het reparatieproces: huurders kunnen digitaal een reparatieverzoek melden. 
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Onderzoeken van derden 

De volgende onderzoeken zijn gebruikt ter onderbouwing van het huidige strategisch 
voorraadbeleid en de doelen in ons ondernemingsplan: 
• woningmarktonderzoek Companen, 2011; 
• marktverkenning Atrivé 2015. 
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