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INLEIDING 

Zoals u van ons gewend bent, doen wij ook dit jaar verslag van onze activiteiten in het afgelopen jaar. In dit Volkshuis-

vestingsverslag komen onze activiteiten in 2021 op het gebied van verhuur, beheer, nieuwbouw, onderhoud en duur-

zaamheid aan bod. Ook zijn de belangrijkste resultaten van het overleg met onze huurdersvereniging in dit verslag te 

vinden. In een afzonderlijk Jaarverslag zijn de verantwoording van het bestuur en de Raad van Commissarissen (hierna 

RvC) alsmede de financiële verantwoording over het afgelopen jaar opgenomen.  

In deze inleiding kies ik enkele onderwerpen die in 2021 voor onze vereniging bijzonder belangrijk waren.  

NIEUW ONDERNEMINGSPLAN – KOERSPLAN OP WEG NAAR 2025 

Het afgelopen jaar hebben we ons ondernemingsplan opnieuw vastgesteld. Hierin hebben we onze missie herijkt en 

beschrijven we de doelen die we tot 2025 nastreven ten aanzien van de ontwikkeling van ons vastgoed, onze dienstver-

lening, de organisatie en onze inzet voor leefbare wijken. 

OPGAVEN EN MIDDELEN SLUITEN OP TERMIJN NIET AAN 

In 2020 verscheen het rapport ‘Opgaven en middelen van de Woningcorporaties’, gebaseerd op een onderzoek in op-

dracht van de drie ministeries Binnenlandse Zaken, Financiën en Economische Zaken en Klimaat en de organisatie van 

woningcorporaties Aedes. In dit rapport werd bevestigd wat zowel de sector zelf als het Waarborgfonds Sociale Wo-

ningbouw (hierna WSW) en de Autoriteit woningcorporaties (hierna Aw) al eerder signaleerden: over enkele jaren kun-

nen de woningcorporaties de verwachtingen met betrekking tot woningbouwproductie, duurzaamheid en betaalbaarheid 

niet meer waarmaken. In 2021 is dit onderzoek voor de regio Midden-Holland verder uitgewerkt door Ortec Finance. 

Ook dit onderzoek bevestigt dat de opgaven in onze regio groter zijn dan het investerend vermogen van de corporaties.  

Ook bij onze vereniging zien we dat de grenzen van onze financiële mogelijkheden op termijn worden bereikt, waardoor 

we niet alle opgaven kunnen oppakken. Dit vraagt van ons dat we keuzes moeten maken ten aanzien van inzet van 

onze middelen. Er ligt ook een belangrijke taak bij de politiek om de zware druk van belastingen en heffingen te vermin-

deren. Ten aanzien van de verhuurderheffing zien we dat de politiek beweegt. 

In het coalitieakkoord van 15 december 2021 staat het voornemen om de verhuurderheffing helemaal af te schaffen. 

Over de inzet van het geld dat hierdoor beschikbaar komt, wil het kabinet wil bindende afspraken maken met woning-

corporaties zodat de investeringscapaciteit die hierdoor ontstaat, gebruikt wordt voor de bouw van flexwoningen, betaal-

bare huurwoningen, renovatie, verduurzaming en voor de leefbaarheid van wijken. Waar nodig krijgen corporaties pro-

jectsteun. De woningcorporaties brengen deze steun met elkaar op, op basis van de waarde van hun woningbezit. Het is 

afwachten wat de exacte invulling in het regeerakkoord gaat worden en wat de effecten hiervan zijn. 

SAMENWERKING MOZAÏEK WONEN GEREALISEERD 

De samenwerking met collega-corporatie Mozaïek Wonen, werkzaam in dezelfde woningmarktregio en gemeente, is 

gerealiseerd. Onze gehele bedrijfsvoering inclusief het personeel is ondergebracht bij Mozaïek Wonen. Het combineren 

van nieuwe (beleidsmatige) taken, de samenwerking met Mozaïek Wonen, het organiseren van bijstand of achtervang 

via Mozaïek Wonen is nog geen routine. De evaluatiemomenten tussen de RvC en team Reeuwijk van Mozaïek Wonen 

en tussen de RvC en de huurdersvereniging leverden inzichten op over de verbeterpunten in de samenwerking. We 

houden de komende periode de vinger aan de pols door de samenwerking te monitoren en regelmatig te evalueren. Fijn 

is dat de kwaliteit van de dienstverlening op peil is gebleven. 



WONEN EN VERHURINGEN 

Ons woningbestand bestaat uit circa 1.100 verhuurbare eenheden. Ook in 2021 voorzien we in voldoende betaalbare 

huurwoningen voor de primaire doelgroepen doordat minimaal 75% van onze voorraad sociale huurwoningen een huur-

prijs heeft onder de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag en zo bereikbaar is en blijft voor de lage inkomens.  

Dit jaar zijn 53 woningen vrijgekomen en weer verhuurd. Hiervan is 95,8% toegewezen aan de doelgroep. Alle wonin-

gen, inclusief de 21 nieuwbouwwoningen, werden passend verhuurd naar inkomen.  

VERNIEUWING EN UITBREIDING WONINGBESTAND 

WBV Reeuwijk heeft een stevige vernieuwings- en uitbreidingsopgave. In januari 2021 zijn twaalf nieuwbouwwoningen 

in Waarder opgeleverd, gebouwd na sloop in 2019. Ook zijn er negen woningen opgeleverd van het project Reesvelt 2 

te Reeuwijk-Dorp. De uitvoering van groot onderhoud en instandhouding van het complex Om en Om woningen in 

Reeuwijk-Brug, ontworpen door de bekende architect Rietveld, is gestart. Ook het plan om aan de Raadhuisweg in 

Reeuwijk-Brug tien woningen te slopen en daarvoor dertig appartementen terug te bouwen vordert gestaag. Daarnaast 

hebben wij meerdere kleine, maar in de voorbereiding niet minder intensieve, projecten onderhanden.  

Wij hebben in 2021 in totaal circa € 2 miljoen uitgegeven aan verbetermaatregelen, waarvan het grootste deel betrek-

king heeft op het groot onderhoud aan de Om en Om woningen. Aan dit planmatig onderhoud hebben we in 2021 € 0,8 

miljoen uitgegeven. Ondanks de coronapandemie, de aangepaste werkprotocollen en de spanning in de markt heeft 

WBV Reeuwijk ingezet op het uitvoeren van onderhoud. Helaas is een relatief hoog aantal van de geplande projecten 

niet of gedeeltelijk uitgevoerd wegens organisatorische redenen, marktomstandigheden en lange voorbereidingstijd 

(instemmingsprocedure). Hierdoor is een overloop en herbegroting van werken ontstaan die we in 2022 oppakken en 

uitvoeren. 

Ik wil het personeel van team Reeuwijk graag bedanken. Zij zetten zich dagelijks met grote bevlogenheid en betrokken-

heid in om plezierig wonen in leefbare kernen daadwerkelijk inhoud te geven. Dank ook aan de directie en aan een grote 

groep personeelsleden van Mozaïek Wonen die enorm veel werk heeft verzet om de samenwerking en de nieuwe orga-

nisatie vorm te geven. 

Ook een groot woord van waardering voor de Huurdersvereniging Reeuwijk (hierna ook: onze huurdersvereniging). We 

hebben elkaar waar het nuttig en nodig was uitstekend kunnen vinden. Daarbij was het samen vieren van het 60-jarig 

bestaan van Woningbouwvereniging Reeuwijk een aangename mijlpaal. De samenwerking is goed en pragmatisch. 

Esther van Beelen 

Bestuurder 

Woningbouwvereniging Reeuwijk 



Samen met haar twee kinderen en haar man woont mevrouw Goudriaan in een woning aan de  

W. Poolmanstraat in Driebruggen. “Ik ben hier opgegroeid en uiteindelijk richting Woerden ver-

trokken. Toen de kans voor deze woning voorbijkwam, was de keuze snel gemaakt. Ik hou van de rust 

in Driebruggen en de saamhorigheid. Dat mijn zoontje gewoon buiten kan spelen en makkelijk rich-

ting school kan, is heel fijn. Ik ben blij dat ik weer in Driebruggen terug ben!” 
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VOORPAGINA:  

Meneer en mevrouw De Kok wonen sinds december 2021 in één van de nieuwbouwwoningen 

van Reesvelt te Reeuwijk-Dorp. “We wonen hier met veel plezier! Er is veel ruimte in huis en 

dat is fijn, want mijn man puzzelt graag. Hij neemt daarmee de hele eettafel in beslag. Geluk-

kig is er boven plek voor mijn naaispulletjes. Iedereen die bij ons boven komt is verrast door 

de ruimte daar. Onze kleinkinderen slapen daar ook altijd. Wat wij erg fijn vinden is dat de 

slaapkamer beneden is, net als de badkamer. Daar is tijdens de bouw goed over nagedacht!” 



Woningbouwvereniging Reeuwijk is opgericht in 1961 en vierde in oktober 2021 haar 60-jarig 

bestaan. De medewerkers zijn in Reeuwijk, Waarder en Driebruggen met een goedgevulde food-

truck bij huurders langsgegaan om het met elkaar te vieren. “Het is erg leuk om in gesprek te 

zijn met bewoners bij zo’n feestelijke gelegenheid als het 60 jarig bestaan. Eigenlijk zijn we alle-

maal een beetje jarig, de leden van de woningbouwvereniging en de medewerkers”, aldus Esther 

van Beelen, bestuurder van Woningbouwvereniging Reeuwijk. 
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1. JAARPLAN: DOELEN, ACTIVITEITEN EN RESULTATEN 

In dit hoofdstuk gaan wij in op het ondernemingsplan en de prestatieafspraken. We beschrijven onze prestaties 

over 2021, gelegd naast de voornemens uit ons jaarplan en gebaseerd op ons ondernemingsplan 2021-2025. We 

zetten in op vier thema’s: 1. Vastgoed, 2. Dienstverlening, 3. Organisatie en 4. Leefbare Wijken. Per thema geven 

we ons voornemen uit het ondernemingsplan aan, aangevuld met de actuele doelstellingen/prestaties in 2021. 

1.1 THEMA: VASTGOED 

Voornemen: 

‘Wij zetten in op uitbreiding, verduurzaming en kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad, daarbij 

houden we onze woningen betaalbaar.’

Doelstelling/prestatie 2021:  

 Nieuwbouw: in 2021 leveren we 36 nieuwbouwwoningen op 

In Waarder zijn begin 2021 twaalf sociale huurwoningen opgeleverd. Daarnaast hebben we in Reesvelt (Reeuwijk-

Dorp) eind 2021 nog eens negen woningen opgeleverd. De beoogde oplevering van vijftien woningen in Groendijk-

Oost (Driebruggen) is helaas vertraagd. In mei 2021 heeft de grondoverdracht plaats gevonden. In augustus is de 

verhuring van de woningen opgestart. De oplevering van deze woningen wordt eerste kwartaal 2022 verwacht.  

Doelstelling/prestatie 2021: 

 Verkoop: twee woningen/jaar en één erfpacht 

In 2021 is één woning uit de niet-DAEB portefeuille verkocht en is één terugkoopwoning uit de KoopGarant ver-

kocht. Daarnaast is één erfpachtgrond verkocht. 

Doelstelling/prestatie 2021: 

 Renovatie: in uitvoering groot onderhoud 52 woningen in Reeuwijk-Brug 

De uitvoering van het project Om en Om woningen Reeuwijk-Brug is gestart in oktober 2021. Medio 2022 zijn de 

werkzaamheden klaar.  

Doelstelling/prestatie 2021: 

 Verbeteren kwaliteit van de woningvoorraad 

In 2021 is er in 22 woningen een tweede toilet aangebracht. Daarnaast is in 53 woningen bij mutatie in het kader 

van inbraakpreventie SKG2 Keurmerk hang- en sluitwerk aangebracht.  

Doelstelling/prestatie 2021: 

 Verduurzaming: in 2021 en 2022 verbeteren we de energieprestatie van onze woningvoorraad naar gemid-

deld B (= Energie-Index 1,21-1,4) 

Tot en met 2021 zijn niet alle voorgenomen energetische projecten uitgevoerd. Helaas heeft één project de 70% 

deelname niet gehaald waardoor we dit project in 2021 niet konden uitvoeren. Eén project is niet doorgegaan van-

wege capaciteitsgebrek. Daarnaast is het groot onderhoudsproject van de 52 Om en Om woningen (Reeuwijk-Brug) 

nog in uitvoering. Dit project zal een belangrijke bijdrage leveren aan het energiezuiniger maken van onze woning-

voorraad. Daarnaast brengen we bij keukenrenovaties elektrische kookplaten aan.  
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Doelstelling/prestatie 2021: 

 Betaalbaarheid: 75% van onze woningvoorraad is bereikbaar voor huishoudens met een huurtoeslag inko-

men 

Het streefhuurbeleid van Woningbouwvereniging Reeuwijk is erop gericht om minimaal 75% van de voorraad be-

schikbaar te houden voor huishoudens die recht hebben op huurtoeslag. Uit navolgende tabel blijkt dat 75% van 

ons bezit een streefhuurpercentage heeft t/m de tweede aftoppingsgrens huurtoeslag.  

Tabel 1: Percentage bezit WBV Reeuwijk naar huurklasse per 31 december 2021 

Huurgrens cumulatief* Bezit WBV Reeuwijk 

T/m kwaliteitskortingsgrens 10% 

T/m eerste aftoppingsgrens 51% 

T/m tweede aftoppingsgrens 75% 

T/m liberalisatiegrens 99% 

* Naar huurgrens cumulatief o.b.v. streefhuur (zelfstandige DAEB woningen excl. intramurale zorg) 

Doelstelling/prestatie 2021: 

 Passend toewijzen 

In 2021 zijn 74 (incl. 21 nieuwbouwwoningen) huurwoningen passend toegewezen. Alle woningen, inclusief de 21 

nieuwbouwwoningen, werden waar dit van toepassing is passend verhuurd naar inkomen. Hiermee voldoet Wo-

ningbouwvereniging Reeuwijk aan de norm passend toewijzen waarbij minimaal 95% van de toewijzingen aan huis-

houdens met een huurtoeslaginkomen een woning met een kale huur tot en met de aftoppingsgrenzen van de huur-

toeslag betreft.  

Ddoelstelling/prestatie 2021: 

 Huurverhoging 

De jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2021 bij Woningbouwvereniging Reeuwijk is conform ministeriele richtlijnen 

bevroren. Dit betekent dat de huren van de sociale huurwoningen niet zijn verhoogd. Daarnaast is voor een aantal 

huishoudens de eenmalige huurkorting toegepast.  

1.2 THEMA: DIENSTVERLENING 

Voornemen: 

‘Door onze sterke betrokkenheid bieden wij passende dienstverlening aan onze huurders. We blijven deze opti-

maliseren.’ 

Doelstelling/prestatie 2021: 

 Optimaliseren dienstverlening 

Het optimaliseren van onze dienstverlening bereiken wij door continue het gesprek aan te gaan met onze huurders. 

Hier passen wij onze dienstverlening op aan.  

Doelstelling/prestatie 2021: 

 Vroegsignalering in sociaal domein 

Uitwerken acties die voortkomen uit de prestatieafspraken met de gemeente en zorg- en welzijnspartijen, vastge-

steld in de gemeentelijke Woonvisie. 

De gemeente heeft aangegeven een uitvoeringsagenda wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid te realiseren. Deze 

wordt pas in 2022 opgesteld na het vaststellen van de toekomstvisie en de dorpsvisies. 
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Doelstelling/prestatie 2021: 

 Voorkomen schulden 

Passend en persoonlijk maatwerk bieden bij huurachterstanden. 

Bij het signaleren van huurachterstanden wordt direct contact opgenomen met de huurder en gekeken hoe een 

huurachterstand kan worden betaald, maar ook belangrijk hoe deze in de toekomst kan worden voorkomen. Hier-

voor wordt ook verwezen naar instanties die een huurder daarbij behulpzaam kunnen zijn. Daarnaast heeft WBV 

Reeuwijk een convenant met de gemeente getekend over de Vroegsignalering van schulden in het kader van de 

Wet Schuldhulpverlening. Hierbij wordt de gemeente door WBV Reeuwijk op de hoogte gebracht van huurachter-

standen die langer dan een maand openstaan en waarbij het niet gelukt is om afspraken mee te maken. 

Doelstelling/prestatie 2021: 

 Duurzaamheidsbewustzijn 

Bestaande initiatieven en (landelijke) voorbeelden met bewezen resultaat benutten/overnemen.  

Landelijke initiatieven zullen worden benut indien zich deze voordoen en op een laagdrempelige manier kunnen 

worden geïmplementeerd. Deze zijn in het afgelopen jaar niet voorgekomen, uiteraard worden in de persoonlijke 

gesprekken daar waar van toepassing, wel gewezen op mogelijke bezuinigingsmaatregelen.  

1.3 THEMA: ORGANISATIE. 

Voornemen: 

‘We zijn een toegankelijke organisatie, die de continuïteit van haar dienstverlening en de kwaliteit van haar 

bedrijfsvoering versterkt.’ 

Doelstelling/prestatie 2021: 

 Samenwerkingsverbanden 

We Intensiveren bestaande netwerken.  

In 2021 is een hernieuwd schema gemaakt van de stakeholders van WBV Reeuwijk. Hierbij is een analyse gemaakt 

van weinig/veel invloed en laag/hoog interesse. Op basis van dit inzicht versterken we ons netwerk.  

1.4 THEMA: LEEFBARE WIJKEN 

Voornemen: 

‘Wij zoeken verbinding op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid door samen te werken met de 

gemeente en maatschappelijke partners. Door onze gezamenlijke inspanningen verbeteren wij het woonplezier 

van onze huurders. Door onze sterke betrokkenheid bieden wij passende dienstverlening aan onze huurders. 

We blijven deze optimaliseren.’  

Doelstelling/prestatie 2021: 

 Diversiteit in woonproducten 

We onderzoeken mogelijke locaties om de differentiatie in de wijken te versterken.  

In de nieuwbouwprojecten van twaalf woningen in Waarder en negen woningen in Reeuwijk-Dorp is gekozen voor 

de bouw van een diversiteit aan woningtypen en daarmee passend voor verschillende doelgroepen en huurklassen. 

Ditzelfde is gebeurd met de nieuwbouw in Driebruggen van vijftien woningen, die in het eerste kwartaal van 2022 

worden opgeleverd. Hiermee krijgen zowel starters als senioren een kans op de woningmarkt en daarmee wordt 

ook de differentiatie in de wijken versterkt. 
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Doelstelling/prestatie 2021: 

 Wijkvisies samen met gemeente

De gemeente ontwikkelt en werkt de wijkvisies van de gemeente uit. 

De gemeente is in 2021 bezig met het uitwerken van de wijkvisies. De daaruit voortkomende acties worden in 2022 

in een actieprogramma opgenomen en daar waar van toepassing samen met de woningcorporaties uitgewerkt. 

Doelstelling/prestatie 2021: 

 Tuinonderhoud 

Opstellen en uitvoeren tuinbeleid.  

Het opstellen van het tuinbeleid wordt in het eerste kwartaal van 2022 afgerond en daarna verder omgezet in uit te 

voeren beleid. Dit tuinbeleid zal ook besproken worden met de huurdersvereniging. 

Doelstelling/prestatie 2021: 

 Woonomgeving 

In samenwerking met lokale partijen bewustzijn creëren over gezamenlijke verantwoordelijkheden in het onderhou-

den van de directe woonomgeving, zoals achterpaden en galerijen.  

In de praktijk is gebleken dat hiervoor eerst een draagvlak gecreëerd moet worden met bijvoorbeeld een huurders-

vereniging. Dit willen wij in 2022 meer vorm gaan geven door het tuinbeleid met elkaar te bespreken en daarbij met 

elkaar te bespreken hoe we huurders meer bewust kunnen maken van hun eigen kracht om een veilige woonomge-

ving te creëren en welke partijen we daarbij kunnen betrekken. 
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Al vanaf 1953 woont mevrouw Oostrom aan de Koningin Wilhelminastraat! “En ik ga hier 

ook niet meer weg! Ik ben in dit huis komen wonen met mijn ouders toen ik nog heel jong 

was. Mijn vader wilde graag het hoekhuis vanwege de grote tuin. En we waren erg blij dat 

dit was gelukt! Na het overlijden van mijn vader ben ik hier blijven wonen en uiteindelijk 

is ook mijn man hier ingetrokken. We hebben wel behoorlijk wat aanpassingen gedaan 

hoor, want de plek waar nu de eettafel staat, was vroeger eigenlijk een aanbouwtje!” 
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2. OMVANG & KWALITEIT WONINGBEZIT 

2.1 OMVANG EN LEEFTIJDSOPBOUW VAN HET WONINGBEZIT 

Het woningbezit is over verschillende woonkernen verdeeld.  

Tabel 2: Verdeling bezit woonkernen 

Woonkernen Aantal woningen per 31 december 2021 

Driebruggen 116 woningen 

Reeuwijk-Brug 790 woningen 

Reeuwijk-Dorp 75 woningen 

Waarder 118 woningen 

TOTAAL AANTAL WONINGEN 1.099 woningen 

Toevoegingen en verkopen 

In 2021 verkochten wij twee woningen en één erfpachtgrond. Eén woning is verkocht aan huurders vanuit een huurwo-

ning van WBV Reeuwijk. De andere woning is aan starters vanuit de kern verkocht. Daarnaast verkochten wij in 2021 

één erfpachtgrond verkocht. De totale verkoopopbrengst van de woningen en de erfpachtgrond bedroeg in 2021  

€ 581.400 (in 2020 € 1.821.739). 

Het overig onroerend goed in ons bezit bestaat uit: 

 25 zorgappartementen – Thomashuis en Herbergier – in Reeuwijk-Brug en de twee daarbij horende woningen 

(bewoning door de zorgechtparen); 

 Een buitenschoolse opvang van Kindercentrum Waarder in Waarder; 

 Een fysiotherapieruimte aan ’t Kerkestuk in Reeuwijk-Brug; 

 Een medisch centrum van circa 900m2 aan de Kaarde in Reeuwijk-Brug; 

 Ons kantoor aan het Koningin Wilhelminahof 6 in Reeuwijk-Brug; 

 De gemeenschappelijke ruimte ‘Huiskamer van Waarder’ in de Maximalocatie in Waarder; 

 Fysiotherapie@Maxima in de plint van de Maximalocatie in Waarder; 

 Een kantoorruimte in de plint van de Maximalocatie in Waarder. 

Onze vereniging is per eind 2021 nog eigenaar van de grond onder 21 woningen die middels Koopgoedkoop in erfpacht 

zijn uitgegeven. In ons woningbestand bevindt zich nu nog één woning die verkocht is met de verkoopconstructie Kopen 

naar Wens. Voor deze woning vindt terugkoop plaats op het moment dat de woning leegkomt.  
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Tabel 3: Bouwjaren woningbezit

2.2 NIEUWBOUW EN HERBESTEMMING 

Onze woningvoorraad verandert door nieuwbouw, woningverbetering, herstructurering, onderhoud en verhuur/verkoop. 

Leidraad bij alles wat we doen is een passende, kwalitatief goede woningvoorraad. 

In 2021 werkten wij aan de volgende nieuwbouwprojecten: 

 Groendijck-Oost Driebruggen: twaalf sociale beneden- en bovenwoningen en drie middendure huurwonin-

gen voor senioren.

In Driebruggen is het nieuwbouwplan ‘Voor de Brug’ met huur en koop ontwikkeld door ontwikkelaar Jansen de 

Jong. WBV Reeuwijk neemt uit dit plan twaalf sociale huurwoningen af van het type beneden-bovenwoning. De wo-

ningen op de begane grond zijn gelijkvloers en geschikt voor senioren. De bovenwoningen zijn geschikt voor star-

ters en eenpersoonshuishoudens. Daarnaast nemen wij drie middendure huurwoningen voor senioren af. De wo-

ningen worden afgenomen op basis van een Build en Design contract. De bouw van de huurwoningen is gestart in 

mei 2021 en op 8 april 2022 hebben de nieuwe bewoners de sleutels ontvangen van hun nieuwe energiezuinige 

woning. 

 Reesvelt in Reeuwijk-Dorp 

Project Reesvelt is een uitbreidingsplan van de ontwikkelaar Vergeer Planontwikkeling in Reeuwijk-Dorp. In dit plan 

heeft WBV Reeuwijk vier grondgebonden sociale huurwoningen voor senioren en vijf eengezinswoningen in de so-

ciale huur afgenomen, op basis van turn-key. De bouw is in november 2020 gestart. In december 2021 hebben de 

nieuwe bewoners het huurcontract van hun nieuwe energiezuinige woning getekend. 

 Zoutmansweg in Reeuwijk-Brug: vijftien starterswoningen 

Aan de randweg van Reeuwijk-Brug is een kavel grond, in eigendom van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, te 

koop aangeboden aan WBV Reeuwijk. Voor deze locatie is een plan uitgewerkt voor vijftien kleine huurappartemen-

ten met een lage huur. De doelgroepen zijn jonge starters, bijzondere doelgroepen en herstarters. Het startbesluit is 

afgerond en akkoord bevonden in de RvC van november 2019. Voor het plan is een wijziging van het bestem-

mingsplan nodig. Het doorlopen van deze procedure verloopt niet voorspoedig. Ingediende zienswijzen van omwo-

nenden en ook van het aanpalende bouwbedrijf zorgen voor veel vertraging van de procedure Wijziging Bestem-

mingsplan. De geluidsbelasting van het werkverkeer vanuit dit bouwbedrijf zorgt ervoor dat extra geluidswerende 
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maatregelen onderzocht moeten worden. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek, de te treffen maatrege-

len en de stijgende bouwprijzen wordt de haalbaarheidsstudie geactualiseerd en opnieuw ter goedkeuring voorge-

legd. Start bouw is afhankelijk van besluitvorming, maar naar verwachting wordt in 2023 met de bouw gestart. 

 Project Bunderhof 3 in Reeuwijk-Brug 

WBV Reeuwijk is in gesprek met ontwikkelaar Timpaan over de afname van zes beneden-bovenwoningen in de so-

ciale huur op de locatie Bunderhof 3 in Reeuwijk-Brug. De bestemmingsplanprocedure is eind 2020 gestart. Afhan-

kelijk van de voortgang van deze procedure kan de bouw in 2023 of 2024 starten. 

 Locatie Aldi-terrein in Reeuwijk-Dorp 

WBV Reeuwijk is in gesprek met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk over de ontwikkeling van het Aldi-terrein in 

Reeuwijk-Dorp. De gemeente vraagt van potentiële ontwikkelaars om het woningbouwprogramma voor deze locatie 

aan te sluiten op de doelstellingen van de Woonvisie. WBV Reeuwijk is in gesprek over de mogelijke gefaseerde 

afname van circa vijftien senioren huurwoningen in het sociale en middendure huursegment op deze locatie. 

2.3 VERNIEUWING VAN DE VOORRAAD 

In 2021 werkten we op verschillende locaties aan vernieuwing van onze bestaande woningvoorraad: 

 Sloop/nieuwbouw Raadhuisweg in Reeuwijk-Brug: tien bestaande woningen maken plaats voor dertig ap-

partementen voor starters en senioren 

In 2017 en 2018 bleek na zorgvuldig onderzoek nieuwbouw op deze locatie de beste optie. Dit is door zowel de be-

trokken wethouders als de RvC onderschreven. In 2019 is gekozen voor drie woonblokken met elk tien apparte-

menten voor starters en senioren. In 2020 is het plan uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De bestemmingsplanpro-

cedure is eind 2020 opgestart. In april 2021 is de nota van zienswijze t.b.v. goedkeuring bestemmingsplanwijziging 

behandeld in de voltallige gemeenteraad. In deze gemeenteraad is de wijziging bestemmingsplan goedgekeurd. In 

de daaropvolgende termijn van zes weken is geen hoger beroep ingediend en daarmee is het bestemmingsplan 

onherroepelijk. Medio 2021 is WBV Reeuwijk het formele traject en de gesprekken gestart om voor de huidige be-

woners passende nieuwe huisvesting te vinden. Ook wordt aansluitend het plan technisch verder uitgewerkt en ge-

reed gemaakt voor aanbesteding. Wanneer het traject volgens planning verloopt en de woningen leeg zijn, kunnen 

volgens de oude woningen eind 2022 gesloopt worden om in begin 2023 een start te maken met de bouw van de 

woningen. 

 Instandhoudingsplan 52 Om en Om woningen in Reeuwijk-Brug 

Aanvankelijk was het plan om deze woningen te slopen en nieuwbouw te realiseren. Maar omdat de bekende archi-

tect Gerrit Rietveld dit complex heeft ontworpen, is na zorgvuldige afweging en in gesprek met belanghebbenden 

eind 2019 besloten om te kiezen voor een instandhoudingsplan voor een periode van 25 jaar. Bouwkundig worden 

de woningen opgeknapt en verduurzaamd. Bij de uitwerking van het plan worden zoveel mogelijk en wanneer pas-

send binnen het budget de oorspronkelijke elementen met Rietvelduitstraling teruggebracht. Ook het ophogen van 

de tuinen met aanbrengen van erfafscheidingen maken onderdeel uit van het plan. In 2020 is besloten om in één 

blok van acht woningen de kozijnen te vervangen zodat het oorspronkelijk Rietveld gevelbeeld wordt hersteld. Be-

sloten is om dit specifieke blok van acht woningen bij een nieuwe verhuring om te zetten naar een geliberaliseerde 

woning. 

Na een uitgebreide selectie is gekozen voor Smits Vastgoedzorg om WBV Reeuwijk te ontzorgen. In 2020 is een 

meedenkgroep opgericht, die bij het uitvoeringsproces wordt betrokken. In het voorjaar van 2021 zijn eerst twee 

modelwoningen opgeleverd. Aansluitend zijn alle bewoners uitgenodigd om de modelwoningen te bezichtigen. 
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Hierbij wilden we er ook voor zorgdragen dat tijdens deze bezichtiging voldoende draagvlak ontstond voor de 70%-

akkoord-norm bij de bewoners. Eind juli werd bekend dat meer dan 80% van de bewoners hun akkoord hebben ver-

leend. In oktober 2021 startte het grootonderhoud. Volgens planning worden de laatste woningen opgeleverd in juli 

2022. Aansluitend wordt het project met alle betrokken partijen geëvalueerd. 

 Sloop en nieuwbouw in Waarder 

Na een grondige afweging heeft WBV Reeuwijk besloten om zeven woningen aan de Koningin Julianastraat en de 

Prinses Beatrixstraat in Waarder af te breken en op deze plek twaalf woningen terug te bouwen. De bouw van deze 

woningen startte begin 2020. Eind januari 2021 ontvingen de nieuwe bewoners de sleutels van hun huurwoning. 

Het gaat om vier kleine beneden-bovenwoningen in de sociale huur; zes eengezinswoningen in de sociale huur en 

twee eengezinswoningen in het middendure huursegment. De woningen voldoen aan de eisen voor Bijna Energie 

Neutrale Gebouwen (BENG). 

2.4 WONINGVERBETERING 

Sinds 1 januari 2021 is de methode om de Energie-Index van de woningen te bepalen aangepast. Deze aangepaste 

methode is de zogenaamde NTA 8800. Na tien jaar verloopt een energielabel en moeten wij als verhuurder weer een 

nieuw label opstellen. In onderstaande tabel is de energieprestatie in energielabels uitgedrukt per 31 december 2021 op 

basis van de nieuwe methode.  

Tabel 4: Overzicht woningbezit volgens nieuwe labelmethode 

ENERGIELABELS 
AANTAL 

WONINGEN  

A 453 woningen 

B 157 woningen 

C 257 woningen 

D 71 woningen 

E 51 woningen 

F 32 woningen 

G 23 woningen 

Uit deze tabel blijkt dat: 

 867 (83%) woningen een groen energielabel hebben; 

 106 (10%) woningen een oranje/rood energielabel hebben; 

 71 woningen (7%) een ’matig’ energielabel hebben, te weten label D.  

Doelstelling in het kader van Duurzaamheidsbeleid was in 2021 het bereiken van een woningbezit met gemiddeld label 

B. Gezien de nieuwe methodiek is dat niet (meer) goed te achterhalen. In 2021 zijn we gestart met de onderhoudsaan-

pak met verbetering naar label B van de 52 woningen van het Rietveldcomplex. Daarmee komt het totaal aantal wonin-

gen met een A of B label in 2021 op ruim 600, ongeveer 59%. Op basis van dit aandeel A en B labels kunnen we stellen 

dat we daarmee gemiddeld het ‘oude’ label B benaderen. 

In 2022 maken we een vernieuwd Duurzaamheidsbeleid, Transitiebeleid genaamd. 
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Driebruggen heeft een speciaal plekje in de harten van meneer en mevrouw Dijkstra. 

Ze zijn geboren en getogen in het dorp en willen er nooit meer weg. Mevrouw Dijkstra 

was vroeger sneldichter. “Ik speelde gitaar en bedacht ter plekke gedichten. Dat was 

toch echt wel een talent en ik heb altijd gezegd: het is een gave.” Ook meneer Dijkstra 

zat in al die jaren niet stil. “Ik help één keer in de maand bij het Repair Café in het 

dorp. Mijn vrouw zegt dat ik alles kan maken, van horloges tot van alles in huis!”  
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3. ZORG VOOR DE LEEFBAARHEID VAN BUURTEN EN WIJKEN 

3.1 ALGEMEEN 

Voor zowel Woningbouwvereniging Reeuwijk als voor onze Huurdersvereniging is leefbaarheid een continu aandachts-

punt. Ook in onze algemene ledenvergadering is het een terugkerend onderwerp van gesprek. Duidelijk is dat leefbaar-

heid bij zowel de vereniging als de huurders hoog op de agenda staat. Leefbaarheid is echter een ruim begrip en is niet 

uitsluitend in ons woningbezit, maar ook in de openbare ruimte van belang. Dit maakt het noodzakelijk om leefbaarheid 

samen met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk – en waar nodig met meer partners – aandacht te geven. 

3.2 BUURTBEMIDDELING 

Wanneer huurders onderling in conflict zijn en daar niet zelf uitkomen, adviseren wij gebruik te maken van buurtbemid-

deling. Net als de gemeente en Mozaïek Wonen maken wij gebruik van het project Buurtbemiddeling van Stichting Kwa-

draad. Getrainde vrijwilligers van Buurtbemiddeling proberen de twee partijen in gesprek te krijgen, zodat ze samen tot 

een voor beide partijen acceptabele oplossing kunnen komen. Wanneer Buurtbemiddeling contact opneemt en uitleg 

geeft hoe een conflict kan worden opgelost, zijn bewoners vaak bereid om het gesprek aan te gaan. Buurtbemiddeling 

leidt niet altijd tot een oplossing, maar meestal wel tot meer begrip voor elkaars situatie. In totaal zijn in 2021 voor drie

huurwoningen in de kernen Reeuwijk, Driebruggen en Waarder dossiers bij Buurtbemiddeling aangemeld.  

3.3 OVERLASTBESTRIJDING 

Bij overlast schakelen wij, afhankelijk van de aard van het probleem, externe professionele hulpverlening in. Als bij grote 

psychische nood professionele hulpverlening nodig is, verwijzen wij door naar het regionale meldpunt Zorg en Overlast 

van de GGD. Deze organisatie schakelt indien nodig gespecialiseerde instanties in. Er vindt altijd terugkoppeling plaats. 

Onze betrokkenheid zet zich voort via de zogenaamde focus- of brede zorgoverleggen.  

WBV Reeuwijk acht persoonlijk contact met haar huurders van groot belang teneinde tijdig signalen op te kunnen van-

gen en waar nodig ondersteuning te bieden. Bij onaanvaardbaar gedrag zoals vandalisme, criminaliteit of ongeoorloofd 

gebruik van een woning (bijvoorbeeld hennepteelt), schakelen we de politie in. Wanneer we hennepteelt of drugs aan-

treffen in een woning, wordt direct de huurovereenkomst beëindigd. Hoewel het gelukkig om kleine aantallen gaat, heeft 

WBV Reeuwijk in grotere mate dan voorheen te maken met personen met verward gedrag. Dit is belastend voor zowel 

de woonomgeving als voor de werkorganisatie. Meestal is frequent overleg met professionele hulpverleners nodig om 

tot een oplossing te komen.  

In de navolgende tabel zijn de aantallen en soorten overlast opgenomen.  

Tabel 5: Aantallen en soorten overlastmeldingen in 2021 

Type overlast Aantal meldingen 2021 Aantal meldingen 2020 

Geluidsoverlast / burenruzie 14 10 

Zorg 12 16 

Hennepteelt/aanwezige drugspartij 1 1 

Tuinoverlast 8 7 

Woonfraude 4 6 

TOTAAL AANTAL MELDINGEN 39 40 
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3.4 HENNEPCONVENANT 

Met alle gemeenten in de regio Hollands-Midden, het Openbaar Ministerie, Regionale Eenheid Den Haag, district Al-

phen aan den Rijn-Gouda, Stedin, Liander N.V., de woningcorporaties en -verhuurders is in 2010 een hennepconvenant 

opgesteld. Dit convenant is in 2020 geactualiseerd en door dezelfde partijen ondertekend. Wij hebben afgesproken om 

kennis en informatie te delen en werkwijzen op elkaar af te stemmen. In 2021 is in één van onze woningen een hennep-

kweek geconstateerd. Na confrontatie met de huurder, heeft de huurder vrijwillig het huurcontract beëindigd.  

3.5 SIGNALERINGSOVERLEG 

Veelal blijkt bij huurachterstand of overlast sprake te zijn van meervoudige problematiek. Teneinde problemen in een 

vroeg stadium te signaleren en door te kunnen verwijzen naar de juiste instantie, nemen wij deel aan het tweemaande-

lijks signaleringsoverleg. In dit overleg zitten alle betrokken instanties aan tafel: de gemeente, het sociaal team van de 

gemeente, de wijkagenten, de GGD (Meldpunt Zorg & Overlast) en Mozaïek Wonen. Indien nodig nemen incidenteel 

meer partijen deel aan het overleg. In 2021 bespraken wij zeven van onze huurders in het signaleringsoverleg. 

3.6 BUURT- EN KOFFIEGESPREKKEN 

Vanwege de coronamaatregelen bleek het ook dit jaar helaas niet mogelijk om met regelmaat de buurt in te trekken of 

bij huurders op de koffie te gaan. De veiligheid van onze huurders en die van onze medewerkers had prioriteit. Wel 

hebben wij binnen de geldende beperkingen de dienstverlening aan en de contacten met onze huurders zoveel mogelijk 

op peil gehouden. Om onze huurders een hart onder de riem te steken, verstuurden wij hen in het voorjaar een kaartje 

dat vergezeld ging van bloemzaden. 

3.7 LEEFBAARHEID 

Ons budget voor leefbaarheid zetten wij in voor diverse activiteiten die bijdragen aan een prettige woonomgeving. Wij 

faciliteren met dit budget bijvoorbeeld buurtbemiddeling. Ook het signaleringsoverleg en onze inzet op problematiek 

‘achter de voordeur’ komen ten laste van het leefbaarheidsbudget. Net als andere jaren besteedden wij een deel van het 

leefbaarheidsbudget aan de bewonerscommissies, wat indirect de leefbaarheid van de complexen waarin deze commis-

sies actief zijn ten goede komt.  

3.8 JUBILEUM 60-JARIG BESTAAN WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK 

In oktober 2021 bestond onze vereniging 60 jaar. Gelukkig lieten de coronamaatregelen een voorzichtige viering toe. 

Voorafgaand is een uitnodiging verzonden aan alle huurders. Aan de uitnodiging was een smeuïge plak chocolade 

toegevoegd. De uitnodiging had betrekking op een heerlijke kop koffie met iets lekkers aan een mobiele koffiekar die 

ons woningbezit geheel heeft doorkruist. Er ontstonden mooie gesprekken aan de koffiekar! Bovendien hebben wij 

tegelijkertijd wensen en ideeën van onze huurders opgehaald, die zij graag in hun buurt gerealiseerd zien worden. Onze 

huurders waardeerden deze actie zeer. We gaan in 2022 met de opgehaalde ideeën aan de slag! 

3.9 SAMEN MET DE BUURT FONDS 

Ter gelegenheid van ons 60-jarig jubileum is een buurtfonds geïntroduceerd, het ‘Samen Met De Buurt Fonds’. Met dit 

fonds ondersteunen wij bewonersinitiatieven die bedoeld zijn om de leefbaarheid en sociale cohesie in buurten te verbe-

teren.  
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De 52 Om en om woningen worden energetisch verbeterd naar minimaal label B. Ze 

zijn ontworpen door de bekende architect Gerrit Rietveld. In januari 1959 werden de 

eerste van deze unieke woningen in gebruik genomen. Acht van deze Rietveldwonin-

gen worden, na overleg met allerlei belanghebbenden zoals Stichting erven Rietveld, 

de gemeente en de huurdersvereniging, teruggebracht naar de originele stijl. 
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4. CONTACTEN MET BELANGHOUDERS 

4.1 HUURDERSVERENIGING REEUWIJK 

Onze contacten met de Huurdersvereniging Reeuwijk zijn goed. Voor nadere beschrijving zie Hoofdstuk 6.2. 

4.2 GEMEENTE 

Zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau is er een goede relatie met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Samen met 

Mozaïek Wonen en de huurdersverenigingen maken we elk jaar prestatieafspraken met de gemeente. Tweemaal per 

jaar bespreken de betrokken partijen op bestuurlijk niveau de voortgang op dat vlak. Nagenoeg alle prestatieafspraken 

voor 2021 zijn gerealiseerd.  

Met betrekking tot het behalen van het energetisch programma heeft WBV Reeuwijk twee geplande projecten helaas 

niet kunnen uitvoeren. Eén project blokkeerde vanwege het niet behalen van 70% draagvlak en één project vond geen 

doorgang vanwege capaciteitsgebrek op het personele vlak. In het najaar hebben WBV Reeuwijk en Mozaïek Wonen 

een bod op de gemeentelijke woonvisie voor het jaar 2021 uitgebracht. In het daaropvolgend bestuurlijk overleg is dit 

bod definitief gemaakt en vastgesteld. De wens van WBV Reeuwijk om een gezamenlijk actieprogramma met de betrok-

ken partners op te stellen op het gebied van wonen, zorg, welzijn én leefbaarheid is door de gemeente opgeschoven 

naar het najaar van 2022.  

4.3 CONTACTEN MET ANDERE ORGANISATIES 

Zoals hierboven vermeld is het contact met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk goed. Met name in het kader van de 

prestatieafspraken, maar ook als het gaat om gemeentelijke onderzoeken en acties voor specifieke doelgroepen. 

In 2021 waren wij lid van en onderhielden wij contact met verschillende organisaties: 

 Aedes, branchevereniging van woningcorporaties; 

 Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW); 

 MKW, het platform dat kleine woningcorporaties vertegenwoordigt bij Aedes; 

 Directeurenkring kleine corporaties Zuid-Holland; 

 Nederlandse Vereniging van Bestuurders van Woningcorporaties (NVBW); 

 Regionale Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland. 

Andere (maatschappelijke) organisaties waarmee we samenwerken zijn: 

 Kindercentrum Waarder; huurder van de buitenschoolse opvang in de Maximalocatie; 

 VVE Maximalocatie, als eigenaar van dertien woningen en de BSO ruimte in dit pand zijn wij vertegenwoordigd in 

het bestuur; 

 VVE Paviljoen Miereakker; als eigenaar van zeventien van de in totaal dertig woningen zijn wij vertegenwoordigd in 

het bestuur; 

 VVE De Wiekslag; als eigenaar van alle woningen op één na zijn wij vertegenwoordigd in het bestuur; 

 De Drie Notenboomen; exploitant van Het Thomashuis en De Herbergier. 

4.4 ZORGPARTIJEN 

Indien nodig onderhouden we contact met zorgpartijen, zoals Zorgpartners Midden-Holland, Buurtzorg en De Drie No-

tenboomen (Thomashuis en Herbergier). 
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4.5 MAATSCHAPPELIJKE PARTNERS IN HET SIGNALERINGSOVERLEG 

Tot slot onderhouden wij binnen het eerder genoemde signaleringsoverleg goed contact met diverse maatschappelijke 

partners. Voor een nadere beschrijving zie Hoofstuk 3 Zorg voor de leefbaarheid van buurten en wijken. 

4.6 MAATSCHAPPELIJKE PARTNERS IN REGIONALE UITSTROOM VANUIT MAATSCHAPPELIJ-

KE OPVANG 

Met de regiogemeenten, woningcorporaties in de regio Midden-Holland en instellingen zoals GGZ, Kwintes, Exodus, 

Leger des Heils en Siriz, zijn in 2019 nieuwe gezamenlijke afspraken gemaakt over uitstroom vanuit maatschappelijke 

opvang. Deze afspraken dienen ervoor te zorgen dat mensen die vanuit een vorm van maatschappelijke opvang een 

zelfstandige huurwoning betrekken, zo goed en veilig mogelijk kunnen landen en zo een nieuwe kans in de samenleving 

krijgen. Hierbij zijn zorgvuldige begeleiding en communicatie van belang.  

In 2021 stond verdieping van de samenwerking op het programma. De deelnemende partijen wilden elkaars activiteiten 

beter leren kennen door fysiek bij elkaar in de keuken te kijken. Helaas lieten de coronamaatregelen dit niet toe. De 

ondervinding is dat contact tussen de verschillende partijen lastiger ging verlopen. We spreken de wens uit dat na de 

coronacrisis de gezamenlijke activiteiten alsnog plaatsvinden zodat contacten en samenwerking een stijgende lijn gaan 

vertonen.  
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Meneer en mevrouw Verkerk wonen aan de Van Heuven Goedhartstraat en dat doen 

ze met veel plezier. “We wonen al weer een flinke tijd in deze woning in Reeuwijk-

Brug,” vertelt mevrouw Verkerk. “Ik heb zelf behangen en kijk nog steeds met trots 

naar de muren. We hebben heel bewust gekozen voor een klein patroontje, zodat het 

altijd gezellig is in huis.”
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5. VERHUUR, VERKOOP EN HUISVESTEN VAN DOELGROEPEN 

5.1 VERHUUR: EXPERIMENT BEHOUD STARTERSPUNTEN 

Het onderzoek naar de woonwensen van starters – in 2019 uitgevoerd door Mozaïek Wonen en WBV Reeuwijk – leidde 

er in 2020 toe dat beide corporaties een voorstel bij het college van Burgemeester en Wethouders hebben ingediend 

voor een experiment ‘behoud starterspunten’. Starters die toe zijn aan een grotere woning komen daar nu vaak niet voor 

in aanmerking, waardoor de doorstroming stagneert. Door huurders van starterswoningen hun leeftijdspunten te laten 

behouden, kunnen zij naar verwachting gemakkelijker doorstromen naar een grotere woning, zodat de kleine starters-

woningen weer vrijkomen voor ‘nieuwe’ starters. De pilot is gestart in september 2021 voor de duur van twee jaar. Alle 

hiervoor in aanmerking komende huurders zijn middels een flyer geïnformeerd over dit experiment. In 2021 is hiervan bij 

WBV Reeuwijk nog geen gebruik gemaakt.  

5.2 VERHUUR: SPOEDZOEKERS 

Door de toenemende druk op de woningmarkt wordt de groep mensen die op korte termijn een woning nodig heeft, 

maar er geen kan vinden, steeds groter. Bij deze groep ‘spoedzoekers’ gaat het bijvoorbeeld om gescheiden mensen of 

jongeren die niet meer thuis kunnen wonen. Deze groepen komen niet in aanmerking voor een urgentieverklaring. In het 

bestuurlijk overleg tussen de gemeente en de corporaties Mozaïek Wonen en Woningbouwvereniging Reeuwijk is beslo-

ten om als experiment voor deze groep een speciaal aanbod te creëren. Hiervoor worden zeven woningen in de ge-

meente Bodegraven-Reeuwijk ter beschikking gesteld, waarvan WBV Reeuwijk er twee voor haar rekening neemt. In 

2021 is er geen woning op basis van dit experiment toegekend.  

5.3 VERHUUR: HUISVESTINGSVERORDENING 

De huisvestingsverordening van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk bepaalt dat alle woningen bereikbaar zijn voor alle 

woningzoekenden, ouder dan achttien jaar en ingeschreven in de Basis Registratie Personen van een gemeente in 

Nederland. Voor onze regio houdt dit in dat iedereen die geregistreerd staat bij WoningNet regio Midden-Holland mag 

reageren op ons woningaanbod, mits passend qua inkomen. De toewijzing gebeurt op basis van B/L score, waarin: 

 De B staat voor Bewoningsduurpunten: wie een zelfstandige woning achterlaat, krijgt één punt voor elke maand 

ingeschreven op het huidige adres; 

 De L staat voor Leeftijdspunten: wie geen zelfstandige woning achterlaat, krijgt één punt voor elke maand na de 

achttiende verjaardag. 

De gemeente biedt binnen de verordening de mogelijkheid om 50% van het woningaanbod met voorrang aan woning-

zoekenden uit de regio toe te wijzen. Hiervan mag – als het om nieuwbouwwoningen gaat – de helft met voorrang aan 

bewoners van een gemeentelijke kern aangeboden worden. Op deze manier kunnen wij de doorstroming vanuit onze 

huurwoningen stimuleren. 

Van alle nieuwe verhuringen is in 2021 62% toegewezen aan inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De 

overige nieuwe huurders zijn afkomstig uit de regio of daarbuiten.  

5.4 OVEREENKOMST UITWISSELING PERSOONSGEGEVENS UIT DE BASISREGISTRATIE PER-

SONEN (BRP) EN BESTANDEN VAN DE WONINGCORPORATIES 

WBV Reeuwijk heeft met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een overeenkomst gesloten die ons inzage geeft in per-

soonsgegevens uit de BRP. Dit versnelt de uitvoering van de huisvestingsverordening van de gemeente en vergemak-

kelijkt het opsporen van woonfraude. 
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5.5 URGENTIE 

Woningzoekenden die vanwege een onleefbare situatie dringend andere woonruimte nodig hebben, kunnen een urgen-

tieverklaring aanvragen. Daarmee krijgen zij onder specifieke voorwaarden voorrang. Woningzoekenden kunnen op 

www.urgentie.info zelf nagaan of zij voor urgentie in aanmerking komen. Deze website is ontwikkeld door de gemeenten 

en woningcorporaties in de regio Midden-Holland. 

Wie in principe in aanmerking komt voor een urgentieverklaring, kan een afspraak maken voor een intakegesprek met 

de woningcorporatie. In dat gesprek wordt aan de hand van de huisvestingsverordening en het urgentiebeleid van de 

gemeente getoetst of een kandidaat inderdaad in aanmerking komt voor een urgentieverklaring. Na het intakegesprek 

besluit de woningzoekende of hij/zij daadwerkelijk urgentie gaat aanvragen. Bij een complexe sociale urgentieaanvraag 

vindt beoordeling door de Stichting Kwadraad plaats. Alle medische urgentieaanvragen worden beoordeeld door de 

GGD Midden-Holland. Daarnaast is het wettelijk geregeld dat een urgentie kan worden aangevraagd wanneer er man-

telzorg wordt ontvangen of wordt gegeven en met spoed een woning nodig is om bij elkaar in de buurt te kunnen wonen. 

Het sociaal team van de gemeente beoordeelt de mantelzorgaanvraag en geeft daarmee een advies voor de urgentie af 

aan de woningcorporatie. 

In 2021 zijn zeventien intakegesprekken gevoerd. Veertien aanvragen zijn in behandeling genomen. Hiervan zijn er twee 

afgewezen. De twaalf overige aanvragen zijn toegekend. Hiervan zijn inmiddels acht woningzoekenden gehuisvest. Eén 

heeft een woning in Gouda geaccepteerd. Eén heeft zonder urgentie een woning toegewezen gekregen. Twee urgente 

woningzoekenden wachten nog op een woning. 

Samen met het sociaal team van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is een kernteam huisvesting ingesteld. Dit team 

bestaat uit medewerkers van het sociaal team, een beleidsmedewerker gemeente en de woningcorporaties binnen de 

gemeente. Het team komt vier keer per jaar bijeen om de werkwijze voor de urgentieaanvragen af te stemmen. Doel is 

om woningzoekenden met vragen over urgentie eenduidig te informeren. 

5.6 CONVENANT UITSTROOM MAATSCHAPPELIJKE OPVANG 

In 2016 tekenden de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas een con-

venant teneinde de uitstroom uit instellingen voor maatschappelijke opvang, tijdelijk verblijf, beschermd wonen en die 

van ex-gedetineerden te bevorderen. Voor deze uitstromers is huisvesting nodig. Voorheen ving vooral de gemeente 

Gouda deze groep op. Nu is met de omringende gemeenten een verdeelsleutel afgesproken. Voor de gemeente Bode-

graven-Reeuwijk betekende dit dat in 2021 acht woningen beschikbaar moesten komen voor deze doelgroep: 

 Drie van WBV Reeuwijk (een aandeel van 40%); 

 Vijf van Mozaïek Wonen. 

In 2021 zijn twee woningen toegewezen. Voldoen aan de taakstelling is lastig omdat passend woningaanbod voor de 

doelgroep, die over het algemeen uit alleenstaanden bestaat, nauwelijks beschikbaar is. Er komen weinig geschikte 

woningen vrij. Bovendien zijn niet alle locaties geschikt om uitstromers een kansrijke (her)start te bieden. 

De begeleiding van deze uitstroomkandidaten vergt veel aandacht. Wij zetten ons er samen met de begeleidende in-

stantie zo goed mogelijk voor in om de kandidaat kans van slagen te geven in en met de nieuwe buurt. Jammer genoeg 

bleek dit in 2021 vanwege de coronamaatregelen slechts beperkt mogelijk.  
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5.7 TAAKSTELLING VLUCHTELINGEN COA 

WBV Reeuwijk zorgt in samenwerking met Mozaïek Wonen voor de huisvesting van vluchtelingen. Dit gebeurt op basis 

van een door de provincie opgelegde taakstelling. De taakstelling voor 2021 bestond uit: 49 personen + zeven personen 

als achterstand vanuit 2020 voor de gehele gemeente. In 2021 is een flinke inhaalslag gemaakt in het huisvesten van 

vluchtelingen. Desondanks is 2021 afgesloten met een achterstand van twee personen. WBV Reeuwijk heeft dertien 

personen ondergebracht in zes woningen (twee gezinnen, vier alleenstaanden, waarvan drie gezinshereniging hebben 

aangevraagd).  

Voor het eerste halfjaar van 2022 geldt een voorlopige taakstelling van twintig personen voor de gehele gemeente.  

Het blijft noodzakelijk om te monitoren in hoeverre de druk op de reguliere woonmarkt toeneemt door de noodzaak om 

specifieke doelgroepen te huisvesten. Naast vluchtelingen zijn dat ook de eerder genoemde urgenten en uitstromers 

vanuit maatschappelijke opvang. Monitoren is nodig met het oog op onze opgave voor de komende jaren en de ontwik-

keling en vernieuwing van ons woningbezit. 

Van de in totaal 74 nieuwe verhuringen zijn 22 woningen toegewezen aan bijzondere doelgroepen en urgente woning-

zoekenden; twee woningen zijn direct bemiddeld en één woning is toegewezen aan een herstructureringsurgent. Deze 

toewijzingen bedragen 33% van de nieuwe verhuringen. 

5.8 HUURBELEID EN HUURVERHOGING 

Ons huurbeleid is erop gericht om het overgrote deel van onze huurwoningen betaalbaar te houden voor onze doel-

groep. Met het woningwaarderingssysteem kunnen wij de maximale huur bepalen die we voor onze woningen mogen 

vragen, ook wel streefhuur genoemd. Wij hanteren streefhuren die lager liggen om ervoor te zorgen dat huurders in 

aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag. De kwaliteit van onze huurwoningen speelt ook een rol bij de huurprijs die 

we vragen. 

Een belangrijk uitgangspunt is dat voldoende woningen beschikbaar blijven voor de verschillende doelgroepen. Zeker 

voor hen die gezien hun inkomen afhankelijk zijn van huurtoeslag. Wij monitoren de verhouding tussen onze huurprijzen 

en de diverse doelgroepen op basis van leeftijd, gezinssamenstelling en inkomen. Hierbij houden we rekening met de 

prestatieafspraken die we maken met de gemeente en de huurdersvereniging. In die afspraken staat dat tenminste 75% 

van de woningen een huurprijs heeft die lager of gelijk is aan de tweede aftoppingsgrens voor de huurtoeslag. In 2021 

gold dit voor 85% van onze huurwoningen. 

Tabel 6: Prijsverhouding woningbezit op basis woningvoorraadbeleidsplan  

HUURKLASSE Aantal in 2021 2021 in % Aantal 2020 2020 in % 

<= € 442,46 196 18% 185 17% 

< = € 633,25 597 54% 509 47% 

<= € 678,66 142 13% 141 13% 

<= € 752,33 139 13% 222 21% 

> € 752,33 25 2% 22 2% 

EINDTOTAAL 1.099 100% 1.079 100% 
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5.9 HUURVERHOGING 1 JULI 2021 

De jaarlijkse huurverhoging op 1 juli 2021 voor het DAEB woningbezit is conform ministeriele richtlijnen bevroren. Dit 

betekent dat de huren van de sociale huurwoningen niet zijn verhoogd. Daarnaast is voor een aantal huishoudens, met 

een huurprijs boven de aftoppingsgrenzen en een relatief laag inkomen, een éénmalige huurkorting toegepast naar een 

huurprijs onder de aftoppingsgrenzen. Dit betrof ongeveer 8% van de sociale huurwoningen. 

De huurverhoging voor de vrije sectorwoningen is vastgesteld op 1,4% conform CPI alle huishoudens. Voor het maat-

schappelijke onroerend goed is de huurverhoging vastgesteld op 1,1% conform CBS gemiddelde inflatie septem-

ber/september. 

Tabel 7: Gemiddelde huurverhoging over afgelopen jaren 

Jaar Percentage huurverhoging 

2021 Bevroren 

2020 2,33% 

2019 1,45% 

2018 1,40% 

2017 1,20% 

2016 1,50% 

5.10 TOEWIJZEN 80-10-10% REGELING RICHTLIJN TOT EEN INKOMENSGRENS VAN € 40.024 

Volgens de nieuwe Woningwet mogen wij maximaal 10% van de vrijgekomen huurwoningen toewijzen aan kandidaten 

met een inkomen van € 40.024 tot € 44.655 en eveneens maximaal 10% aan kandidaten met een inkomen daarboven. 

In 2021 is één woning van de in totaal 71 vrijgekomen sociale huurwoningen (inclusief negentien nieuwbouwwoningen) 

toegewezen aan een kandidaat met een inkomen boven € 44.655. Dat is 1,4% van de toewijzingen. Hiermee blijven wij 

ruimschoots binnen de wettelijke regeling. 

5.11 PASSEND TOEWIJZEN IN HET KADER VAN DE NIEUWE WONINGWET PER 1 JULI 2015 

Van de doelgroep met een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag, dient tenminste 95% een woning toegewezen te 

krijgen met een huurprijs die valt onder de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag. 

In 2021 zijn in totaal 71 DAEB huurwoningen (inclusief negentien nieuwbouwwoningen) vrijgekomen. DAEB staat voor: 

Diensten met een Algemeen Economisch Belang. Het zijn sociale huurwoningen met een huur tot de liberalisatiegrens. 

Deze 71 woningen zijn opnieuw verhuurd, waarvan één woningruil. De toewijzing is als volgt verlopen: 

 Van de 71 DAEB woningen zijn 68 DAEB woningen (dat is 95,7%) toegewezen aan huurders met een inkomen 

onder € 40.024. 

 Twee woningen (2,8%) zijn toegewezen aan een huurders met een inkomen tussen € 40.024 en €44.655 en één 

woning (1,4%) is toewezen aan een huurder met herstructureringsurgentie (vanuit sloopwoning Raadhuisweg) met 

een inkomen boven € 44.655. 

 Van de 60 huishoudens met een huishoudinkomen tot de grenzen passend toewijzen zijn 60 DAEB woningen toe-

gewezen met een huurprijs tot de aftoppingsgrenzen. Dit ligt boven het vereiste percentage van 95%.
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Het aantal vrijgekomen huurwoningen (mutaties) en de mutatiegraad over 2021 blijken uit navolgend overzicht.  

Tabel 8: Mutaties en mutatiegraad

JAAR 
Aantal woningen 

in exploitatie 
Aantal mutaties 

Mutaties in %  

van woningbezit 

2021 1.099 74* 6,7% 

2020 1.079 45 4,3% 

2019 1.084 52 4,8% 

2018 1.092 39 3,6% 

2017 1.097 69 6,3% 

* Inclusief drie niet-DAEB woningen 

De mutatiegraad is ten opzichte van 2020 flink toegenomen en ligt boven het landelijk gemiddelde van 5%. Dit is te 

verklaren door de toegevoegde nieuwbouwwoningen; te weten twaalf woningen in Waarder en negen woningen in 

Reeuwijk-Dorp.  

Navolgend een specificatie van alle verhuringen in de sociale sector naar inkomensklasse en huurprijs waaruit blijkt dat 

wij naar inkomen en huurprijs passend hebben gehuisvest. 

Tabel 9: Verhuringen inkomensklasse en huurprijs eenpersoonshuishoudens

EENPERSOONSHUISHOUDENS

<=  

kwaliteitsgrens

>=  

kwaliteitsgrens 

en <=  

laagste 

aftoppingsgrens

> laagste  

aftoppingsgrens  

en  

liberalisatiegrens

>  

liberalisatiegrens

€ 442,46 € 442,47 – € 633,25 € 633,26 – € 752,33 € 752,34

Jonger dan 66 jaar, 

inkomen lager of gelijk 

inkomensgrens Wht 

< 

€ 23.725
10 11 

Jonger dan 66 jaar, 

inkomen hoger of gelijk

inkomensgrens Wht 

> 

€ 23.725
1 8 1 2 

66 jaar of ouder, 

inkomen lager of gelijk
inkomensgrens Wht 

< 

€ 23.650
3 

66 jaar of ouder, 

inkomen hoger of gelijk

inkomensgrens Wht 

> 

€ 23.650
2 
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Tabel 10: Verhuringen inkomensklasse en huurprijs tweepersoonshuishoudens 

TWEEPERSOONSHUISHOUDENS

<=  

kwaliteitsgrens

>=  

kwaliteitsgrens 

en <=  

laagste 

aftoppingsgrens

> laagste  

aftoppingsgrens  

en  

liberalisatiegrens

>  

liberalisatiegrens

€ 442,46 € 442,47 – € 633,25 € 633,26 – € 752,33 € 752,34

Jonger dan 66 jaar, 

inkomen lager of gelijk 

inkomensgrens Wht 

< 

€ 32.200
3 

Jonger dan 66 jaar, 

inkomen hoger of gelijk

inkomensgrens Wht 

> 

€ 32.200
6 1 

66 jaar of ouder, 

inkomen lager of gelijk

inkomensgrens Wht 

< 

€ 32.075
7 

66 jaar of ouder, 

inkomen hoger of gelijk

inkomensgrens Wht 

> 

€ 32.075
1 

Tabel 11: Verhuringen inkomensklasse en huurprijs drie- en meerpersoonshuishoudens 

DRIE- EN  

MEERPERSOONSHUISHOUDENS

<=  

kwaliteitsgrens

>=  

kwaliteitsgrens 

en <=  

laagste 

aftoppingsgrens

> laagste  

aftoppingsgrens  

en  

liberalisatiegrens

>  

liberalisatiegrens

€ 442,46 € 442,47 – € 678,66 € 678,67 – € 752,33 € 752,34

Jonger dan 66 jaar, 

inkomen lager of gelijk 

inkomensgrens Wht 

< 

€ 32.200
13 

Jonger dan 66 jaar, 

inkomen hoger of gelijk

inkomensgrens Wht 

> 

€ 32.200
4 

66 jaar of ouder, 

inkomen lager of gelijk

inkomensgrens Wht 

< 

€ 32.075
1 

66 jaar of ouder, 

inkomen hoger of gelijk

inkomensgrens Wht 

> 

€ 32.075

Tabel 12: Inkomensgrenzen en huurgrenzen

De inkomensgrenzen zijn: De huurgrenzen zijn: 

Eenpersoons:    € 23.725 Kwaliteitskortingsgrens:   € 442,46 

Meerpersoons:    € 32.200 Laagste aftoppingsgrens:  € 633,25 

Eenpersoons ouderen:  € 23.650 Hoogste aftoppingsgrens: € 678,66 

Meerpersoons ouderen:  € 32.075 Liberalisatiegrens:    € 752,33 
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5.12 BIJZONDERE TOEWIJZINGEN 

Tabel 13: bijzondere toewijzingen

DOELGROEP SOORT WONING 

Vergunninghouders: 

1 vijfkamer eengezinswoning 

3 vierkamer eengezinswoningen 

1 vierkamer appartement 

1 tweekamer appartement 

2 tweekamer appartementen 

Urgenten: 

2 tweekamer appartementen 

2 driekamer appartementen 

2 vierkamer appartementen 

1 levensloopbestendige grondgebonden woning 

5 vierkamer eengezinswoningen 

3 vijfkamer eengezinswoningen 

Directe bemiddeling: 2 tweekamer appartementen 

Uitstroom maatschappelijk opvang: 
1 éénkamer appartement 

1 tweekamer appartement 

5.13 DE SAMENSTELLING VAN HET WONINGBEZIT NAAR WONINGGROOTTE 

Tabel 14: samenstelling woningbezit naar woninggrootte

WONINGGROOTTE AANTAL % 

Eénkamerappartement zonder lift 25 2,2% 

Tweekamerappartement zonder lift 107 9,7% 

Driekamerappartement zonder lift 15 1,4% 

Driekamerappartement met lift 116 10,6% 

Driekamerwoning (grondgebonden) 

Driekamereengezinswoning 

30 

21 

2,7% 

1,9% 

Vierkamerappartement zonder lift 58 5,3% 

Vierkamerappartement met lift 5 0,5% 

Vierkamerwoning (grondgebonden) 14 1,3% 

Vierkamereengezinswoning 506 46,1% 

Vijfkamereengezinswoning 202 18,4% 

TOTAAL TE VERHUREN VHE: 1.099 100% 

5.14 CONVENANT VOORKOMEN HUISUITZETTINGEN 

Sinds begin 2017 werken we regionaal samen binnen een convenant huisuitzettingen. Dit convenant bekrachtigt een 

werkwijze die eerder is ingezet. In 2020 is een start gemaakt met het evalueren en actualiseren van dit convenant. Het 

proces heeft vertraging opgelopen aangezien het de intentie was om dit convenant regionaal gezamenlijk op te pakken 

met het convenant Vroegsignalering. Uiteindelijk verwachten wij dat er begin 2022 een geactualiseerd convenant voor-

komen huisuitzettingen binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ligt. Wij werken binnen dit convenant samen met de 
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gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Mozaïek Wonen, Midden-Holland (meldpunt Zorg en Overlast), Kwadraad, Ferm Werk 

en Vota. Doelstelling is om het aantal huisuitzettingen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk te verminderen door zo 

vroeg mogelijk te signaleren of er bij huurders sprake is van huurachterstanden, woonoverlast en/of zogeheten meer-

voudige problematiek. Indien dit het geval is, worden deze huurders aangemeld bij Meldpunt Zorg en Overlast. Waar 

nodig schakelt Meldpunt Zorg en Overlast overige partijen in om oplossingen te zoeken en structurele afspraken te 

maken ter voorkoming van huisuitzetting.  

5.15 INCASSOBELEID 

Het percentage huurachterstand is ook dit jaar laag. In 2021 was de huurachterstand 0,30% en daarmee nog steeds 

onder de norm van 1% die wij hanteren. Dit jaarpercentage is inclusief betalingsafspraken, deurwaarderszaken en ver-

trokken huurders. In 2021 is met vier huurders een betalingsregeling afgesproken. Per 31 december 2021 hadden zeven 

huurders een huurachterstand van een maand of minder en waren vier dossiers ondergebracht bij de deurwaarder. 

Dat het incassobeleid van WBV Reeuwijk effectief en succesvol is, blijkt uit het al jarenlange lage percentage huurach-

terstand. Wij gaan snel een persoonlijk gesprek aan en bieden waar nodig betalingsregelingen aan. We merken dat dit 

goed werkt. Huurders die te maken krijgen met betalingsproblemen komen hierdoor snel in contact met schuldhulpver-

lening of andere hulpverleningsinstellingen. Het overgrote deel van de huurachterstand bestaat uit dossiers die uiteinde-

lijk toch bij de deurwaarder zijn ondergebracht. Ook als het zover is gekomen, doen we er alles aan om een ontruiming 

te voorkomen en passende hulp te bieden; in overleg met de betrokken professionele hulpverlening. Eén dossier inzake 

de huurachterstand (huurverlaging) loopt via de huurcommissie, waarvoor in het eerste halfjaar van 2022 de uitspraak 

wordt verwacht.  

Gedurende de eerste tijd van de coronacrisis is soepel omgegaan met het incassobeleid. Gelukkig bracht de coronacri-

sis voor weinig huurders binnen ons bezit huurachterstand als gevolg van inkomensverlies met zich mee. Hierna een 

overzicht van de huurachterstand als percentage van de brutohuur per 31 december 2021 en in voorgaande jaren.  

Tabel 15: huurachterstand per 31 december 2021 als percentage van de brutohuur

Jaar huurachterstand Percentage van de brutohuur 

2021 0,30% 

2020 0,17% 

2019 0,27% 

2018 0,25% 

2017 0,25% 

5.16 ONTRUIMINGEN 

In 2021 hebben zich geen ontruimingen voorgedaan. Evenmin was sprake van aanzeggingen tot ontruiming. 

5.17 OVERZICHT AANTAL WONINGZOEKENDEN 

Samen met collega-corporaties Mozaïek Wonen, Woonpartners Midden-Holland en Vestia biedt WBV Reeuwijk vrijge-

komen huurwoningen aan via de website van WoningNet. Voordeel is dat voor woningzoekenden op die website het 

totale woningaanbod in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas in één oogopslag te 

zien is. Zowel voor de woningcorporaties als voor woningzoekenden is deze tool gebruiksvriendelijk en overzichtelijk.  



VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG 2021 

33 

Woningzoekenden kunnen reageren op het woningaanbod als ze zich via de website van WoningNet hebben geregi-

streerd als woningzoekende. Vrijgekomen woningen kunnen elke dag op de website aangeboden worden. Na een publi-

catietermijn van een week worden de kandidaten benaderd om de benodigde gegevens aan te leveren. Zij kunnen dan 

de woning gaan bekijken. De woning wordt aan de eerste kandidaat aangeboden (op voorwaarde dat de aangeleverde 

gegevens juist blijken). 

Hieronder ziet u het aantal ingeschreven woningzoekenden per 31 december 2021 naar inkomen en leeftijd in de kernen 

Reeuwijk, Waarder en Driebruggen. Vergeleken met vorig jaar is met name het aantal woningzoekenden in de lage 

inkomensklasse gestegen, 37%. Het totale aantal woningzoekenden in de regio Midden-Holland is gestegen met 32%. 

Tabel 16: woningzoekenden per 31 december 2021 naar inkomen en leeftijd

Inkomensklasse Laag 
Midden-

laag 
Midden 

Midden-

hoog 
Hoog Eindtotaal

Overige 

regio 

Woningzoekenden 514 165 89 29 34 831 28.001 

Leeftijdsklasse < 23 jr 23-45 jr 45-65 jr 65-plus Eindtotaal
Overige 

regio 

Woningzoekenden 93 389 159 190 831 28.001 

5.18 VERKOPEN BESTAAND BEZIT 

Sinds 2012 is een verkoopprogramma vastgesteld dat in 2018 is geactualiseerd met toevoeging van de woningen aan 

de Gruttolaan (oneven nummers) in Driebruggen. Per 31 december 2021 staan er nog 42 woningen op de verkooplijst. 

In het ondernemingsplan hebben wij onze verkoopambitie vastgesteld op twee woningen per jaar. 

Alle voor verkoop aangewezen woningen zijn bij de start van het verkoopprogramma aangeboden aan de zittende huur-

ders. Als huurder de woning niet zelf koopt, wordt de woning pas verkocht als de zittende huurder de huur opzegt. Om 

de doorstroom binnen ons woningbezit te bevorderen en huurders een kans te geven op de koopmarkt geven wij de 

zittende huurder voorrang bij verkoop. Daarna familie in de eerste graad van de zittende huurder, vervolgens huurders 

van woningen van WBV Reeuwijk en tot slot overige inwoners uit de kernen Reeuwijk, Waarder en Driebruggen.  

De voorwaarden en criteria voor verkoop zijn schriftelijk vastgelegd, rekening houdend met de overheidsvoorschriften. 

Tot nu hebben wij 45 woningen verkocht, waarvan zeventien aan zittende huurders. Ook zijn twaalf erfpachtgronden aan 

de eigenaren van de bijbehorende woningen verkocht. Het verkoopprogramma omvat nu nog 42 woningen. 

Tabel 17: Verkooplijst woningen per 31 december 2021

WOONKERN AANTAL SOORT 

Reeuwijk-Dorp 1 Woning 

Reeuwijk-Brug 22 Woningen 

Driebruggen 11 Woningen 

Waarder 8 Woningen 

TOTAAL VERKOOPLIJST 42 Woningen 
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In het vastgestelde verkoopplan is gekozen voor de volgende verkoopconstructies:  

 Verkoop aan zittende huurder: verkoop in volledige eigendom tegen vastgestelde taxatiewaarde, vrij op naam. 

 verkoop bij mutatie: verkoop in volledige eigendom tegen taxatiewaarde, kosten koper. 

5.19 METING KWALITEIT DIENSTVERLENING 

In 2021 heeft het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huurlabel (KWH) een Quick Scan uitgevoerd voor de Aedes-

benchmark. KWH meet onze dienstverlening op drie onderdelen die meetellen voor de Aedes-benchmark: 

 Nieuwe huurders; 

 Huurders met een reparatieverzoek; 

 Vertrokken huurders. 

KWH heeft de dienstverlening op de drie onderdelen gemeten via e-mail enquêtes bij onze huurders. Hiervoor hebben 

wij in januari, april en juni bestanden met adressen aangeleverd. Dankzij deze meting krijgen wij inzicht in onze dienst-

verlening en kunnen wij onszelf op dat punt vergelijken met andere woningcorporaties. 

Tabel 18: uitkomsten Aedes-benchmark 

ONDERDEEL 

WBV REEUWIJK 

Aedes-benchmark 

2021 

LANDELIJK 

Aedes-benchmark 

2021 

WBV REEUWIJK 

Aedes-benchmark 

2020 

Nieuwe huurder 9,1 7,7 8,7 

Vertrokken huurder 8,8 7,5 6,6 

Huurders reparatieverzoek 7,6 7,7 7,8 

Voor de Aedes-benchmark tellen de onderdelen als volgt mee voor de score: 

 Nieuwe huurders: oordeel over dienstverlening telt voor 25% mee; 

 Huurders met een reparatieverzoek: oordeel over dienstverlening telt voor 55% mee; 

 Vertrokken huurders: oordeel over dienstverlening telt voor 20% mee. 

Net als in de laatste drie jaren komen wij uit op een B-score voor onze dienstverlening. Op de ‘nieuwe huurder’ scoren 

wij weer iets hoger dan in 2020: een 9,1. Onze maatregelen om het mutatieproces te optimaliseren hebben daar onge-

twijfeld aan bijgedragen. De score op de vertrokken huurder is sterk verbeterd ten opzichte van 2020. Mogelijk heeft het 

te maken met een groot aantal mutaties van bewoners die gedurende een lange tijd de woning huurden en zij heldere 

afspraken kunnen maken met de opzichter bij het verlaten van de woning. De reparatieverzoeken zijn iets gezakt ten 

opzichte van vorig jaar en blijft 0,1 punt onder het landelijk gemiddelde. Hiermee wordt net niet een A-score gehaald 

voor de dienstverlening, maar blijven wij net als voorgaande jaren steken op een B-score. 
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Het kantoor van Woningbouwvereniging Reeuwijk.
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6. BETREKKEN EN INFORMEREN VAN BEWONERS BIJ BELEID EN BEHEER 

6.1 ALGEMENE LEDENVERGADERING 

In 2021 zijn twee algemene ledenvergaderingen (ALV’s) gehouden: op 21 juni en 1 december. De vergadering van  

21 juni vond fysiek plaats; met inachtneming van de geldende coronamaatregelen. Daarentegen vond de vergadering 

van 1 december weer digitaal plaats. Huurders en leden konden zich vooraf aanmelden en kregen de gelegenheid om 

voorafgaand aan de vergadering telefonisch vragen te stellen. 

Op 21 juni kwam de jaarrekening over 2020 aan de orde. De ALV heeft deze goedgekeurd. Daarnaast werd een update 

gegeven van de nieuwbouwprojecten en het project van grootonderhoud van de Om en Om woningen. Bestuurder Es-

ther van Beelen stond ook stil bij het eerste halfjaar waarin Mozaïek Wonen middels een samenwerkingsovereenkomst 

verantwoordelijk is voor het beheer van de bedrijfsvoering van WBV Reeuwijk. Daarbij maakt de bestuurder nogmaals 

duidelijk dat WBV Reeuwijk zelf verantwoordelijk is voor haar beleid, begroting en jaarrekening en daarin besluitvor-

mend is; hierbij bewakend dat de eigenheid van WBV Reeuwijk gewaarborgd blijft.  

Op 1 december kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: de toelichting op de begroting 2022 en de meerjaren-

planning. De ALV stemde met beide in. Verder werden de lopende projecten besproken en was er aandacht voor een 

korte evaluatie van het eerste jaar samenwerking met Mozaïek Wonen. Ook werden de gegevens van de Aedes-

benchmark gedeeld. 

6.2 HUURDERSVERENIGING REEUWIJK 

Er is een goed en constructief overleg tussen de bestuurder, de werkorganisatie en de Huurdersvereniging Reeuwijk, 

zowel formeel als informeel. De huurdersvereniging bestaat uit zes bestuursleden en heeft daarnaast twee werkgroe-

pen, die zij kan raadplegen op het moment dat relevante vraagstukken aan de orde zijn. 

Helaas stonden de coronamaatregelen een regulier fysiek overleg in de weg. Dit neemt niet weg dat er geregeld telefo-

nisch is gepleegd of overleg met een delegatie van de huurdersvereniging heeft plaatsgevonden. In totaal hebben er 

zeven overleggen tussen de huurdersvereniging en het bestuur van de WBV Reeuwijk plaatsgevonden. De voorzitter 

van de huurdersvereniging heeft drie keer bilateraal overleg gevoerd met de bestuurder. In 2021 is de huurdersvereni-

ging betrokken geweest bij de prestatieafspraken met de gemeente en Mozaïek Wonen. Daarnaast is de huurdersver-

eniging gevraagd te adviseren op de voorgenomen huurverhoging per 1 juli 2021. Uiteindelijk leidde een wettelijke rege-

ling van de overheid tot bevriezing van de huurprijzen. Verder is de huurdersvereniging betrokken bij de evaluatie van 

de samenwerking met Mozaïek Wonen, waarbij de eigenheid van WBV Reeuwijk gewaarborgd dient te worden. De 

huurdersvereniging bewaakte ook het communicatieproces rondom de herstructureringsprojecten.  

De ledenvergadering van Huurdersvereniging Reeuwijk vond vanwege coronamaatregelen geen doorgang. In plaats 

daarvan heeft de Huurdersvereniging schriftelijk verslag gedaan van haar jaarverslag en kascontrolecommissie. In totaal 

heeft de huurdersvereniging 376 leden.  

6.3 BEWONERSCOMMISSIE WESTVEEN 

De sociale cohesie in dit complex is erg hoog. Er is een actieve bewonerscommissie die in het najaar van 2021 een 

eerste activiteit voor haar bewoners heeft kunnen organiseren met inachtneming van de coronamaatregelen. Daarnaast 

vond voor de begroting van 2022 de jaarlijkse schouw plaats; met een beperkte delegatie en in de buitenlucht. Andere 

gezamenlijke activiteiten konden helaas niet plaatsvinden. Toch wisten de bewoners elkaar in deze bijzondere tijd te 

ondersteunen.  
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6.4 BEWONERSCOMMISSIE DE WIEKSLAG 

Samen met de bewonerscommissie van De Wiekslag vindt elk jaar een schouw plaats en bespreken wij de relevante 

ontwikkelingen in en om het complex. Ook hier vonden helaas geen activiteiten plaats.  

6.5 BEWONERSCOMMISSIE MIEREAKKER 

De bewonerscommissie sluit aan bij de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren. Zo blijven de 

huurders betrokken bij wat er gebeurt in dit gemengde appartementencomplex (met huur- en koopwoningen). 

6.6 COMMUNICATIE 

Nieuwsbrief 

Minstens twee keer per jaar versturen we via e-mail een digitale nieuwsbrief waarop ongeveer 700 bewoners zijn gea-

bonneerd. De nieuwsbrief is eveneens op onze website te lezen én verschijnt als advertorial in het plaatselijke huis-aan-

huisblad ‘Kijk op Bodegraven-Reeuwijk’. In 2021 gaven we één fysiek bewonersblad uit met als hoofdonderwerp het 

afscheid van directeur-bestuurder Vincent van Luit per 1 mei 2021. In dit bewonersblad was een terugblik te lezen over 

de afgelopen tien jaar waarin Vincent van Luit aan het roer stond van WBV Reeuwijk en de introductie van de nieuwe 

bestuurder Esther van Beelen. Daarnaast zijn twee digitale nieuwsbrieven uitgegeven met onderwerpen als de nieuw-

bouwprojecten, het jaarverslag en de begroting, huurtoeslag en de samenwerking met Mozaïek Wonen. 

Spreekuren in de kernen 

In het kader van herkenbaarheid is in het Ondernemingsplan afgesproken om spreekuren te houden in de kernen. Sinds 

2018 houden we elke maand een spreek(half)uurtje in het Huis van Alles. Vanwege de coronamaatregelen vonden er in 

2021 helaas geen spreekuren plaats.  

Activiteit coronamaatregelen 

Om onze huurders een hart onder de riem te steken, hebben we in maart 2021 nog een actie op touw gezet. Alle huur-

ders ontvingen een fleurige kaart met een positieve tekst met daarbij een kweekzakje met bloemzaden voor vrolijke 

voorjaarsbloeiers. Vanuit de wandelgangen hebben we gehoord dat onze huurders dit zeer waardeerden.  

6.7 KLACHTENCOMMISSIE 

Per 1 januari 2021 is de naam van de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland gewijzigd in Klachtencommissie Wo-

nen Zuid-Holland (KCWZH). Deze klachtencommissie functioneert als onafhankelijk orgaan voor de behandeling van 

klachten van huurders, zoals bedoeld in artikel 55b lid 3 Woningwet en in artikel 109 Btiv. WBV Reeuwijk is sinds 2019 

bij deze Commissie aangesloten. 

In 2021 heeft de KCWZH geen klachten ontvangen van huurders van WBV Reeuwijk dan wel van anderen die regle-

mentair gerechtigd zijn een klacht in te dienen over het handelen of nalaten van WBV Reeuwijk of het handelen of nala-

ten van personen die voor of namens de corporatie werkzaamheden verrichten.  

6.8 HUURCOMMISSIE 

In 2021 heeft de Huurcommissie een uitspraak gedaan in een verzoek dat in 2019 door een huurder is ingediend. De 

procedure loopt verder in 2022. In 2021 heeft één huurder een verzoek ingediend bij de Huurcommissie. Gedurende de 

procedure is het achterliggende probleem opgelost. 
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