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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Mohamed Baba

Vernieuwing stond centraal in 2017. Op bestuurlijk niveau 
zijn we gaan werken met een nieuwe structuur. Daarin zijn 
bestuursadviescommissies (BAC) ingesteld die belangrijke thema’s op 
bestuursniveau voorbereiden. De BAC’s staan onder leiding van een 
SVH-bestuurder en een delegatie van bestuurders, beleidsadviseur en 
managers heeft hierin zitting. 

In 2017 zijn op deze wijze vier thema’s opgepakt: 
Duurzaamheid, Huurdersparticipatie, Voorraadontwikkeling en 
Woonruimteverdeling. 

Deze nieuwe werkwijze heeft direct resultaat geboekt, namelijk de 
ondertekening van het Convenant “Gaten dichten in Haaglanden”. 
Dit convenant is in december 2017 door 24 van de 25 partijen 
ondertekend. Hiermee is een eerste stap gezet om de oplopende 
wachttijden voor woningzoekenden te keren. We spraken in dit 
convenant af dat er in de komende tien jaar in ons werkgebied 
12.000 sociale huurwoningen worden toegevoegd. Ook zijn er twee 
bestuurlijke themabijeenkomsten voorbereid over Duurzaamheid 
en Woonruimteverdeling. Daarmee is een basis gelegd voor de 
nieuwe regionale prestatieafspraken die in 2018 vorm moeten 
krijgen. De BAC Huurdersparticipatie heeft ervoor gezorgd dat de 
huurdersorganisaties in dit proces worden ondersteund door een 
professionele organisatie. Daarmee is hun inbreng in de nieuwe 
prestatieafspraken beter geborgd. 

Kijkend naar de cijfers over 2017 vallen vooral de oplopende 
wachttijden voor de woningzoekenden op. In 2016 moesten 
woningzoekenden gemiddeld 41 maanden wachten op een woning. 
Dat is in 2017 opgelopen naar 45 maanden. Deze ontwikkeling willen 
we als gezamenlijke corporaties graag keren o.a. door de toevoeging 
van nieuwbouw, door voldoende vrijkomende woningen beschikbaar 
te houden voor onze doelgroep en innovatievere samenwerking 
tussen corporaties en gemeentes. Dat is goed terug te zien in de 
cijfers. De corporaties halen de regionale prestatieafspraken over 
het beschikbaar houden van de sociale huurvoorraad. Ruim 91% blijft 
sociaal (afspraak is minimaal 85%) en 83% daarvan blijft betaalbaar 
voor de huurtoeslag-groep (afspraak is minimaal 70%). Daarnaast 
werd een minimaal aantal sociale huurwoningen verkocht (slechts 
465 woningen van de ruim 157.000 woningen in het bezit van SVH-
corporaties).

Een heel mooie prestatie in 2017 was de livegang van de nieuwe 
Woonnet-Haaglanden website. Woningzoekenden in Haaglanden 
worden via deze website op een optimale manier ondersteund 
bij hun zoekproces naar een nieuwe sociale huurwoning. Ook de 
livegang van het onderliggende automatiseringssysteem (WBS) bij de 
corporaties verliep zonder problemen. De nieuwe automatisering is 
zeer gebruiksvriendelijk en maakt het mogelijk om het verhuurproces 
verder te versnellen. Daarnaast werd de pilot seniorenmakelaars 
succesvol afgesloten en heeft het SVH-bestuur besloten om de 
maatwerkondersteuning van senioren in 2018 voort te zetten.

Samengevat kijk ik met trots terug op het afgelopen jaar. Als 
nieuwe voorzitter van SVH wil ik graag ook in 2018 dezelfde hechte 
en prettige samenwerking met de veertien collega-bestuurders 
en negen gemeenten voortzetten. We gaan samen aan de slag 
om voor de komende vier jaar een mooie set gedragen regionale 
prestatieafspraken te maken voor goed en betaalbaar wonen in onze 
regio. 

Ik wens u veel leesplezier en houd mij aanbevolen voor eventuele 
vragen of opmerkingen over dit verslag.

Mohamed Baba
Voorzitter SVH
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SOCIALE VERHUURDERS HAAGLANDEN
In 2017

De samenwerking van de corporaties in de regio Haaglanden in 
de vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) richt zich 
op de Regionale Woonruimte verdeling en de beleidsthema’s, 
die een regionale component hebben, zoals de Regionale 
Prestatieafspraken 2015-2018.

De corporaties (inclusief Mooiland) hebben begin 2017 in totaal 
157.526 zelfstandige woningen in bezit. Van deze zelfstandige 
woningen zijn er in 2017 totaal 9.156 (opnieuw) verhuurd via WBS, 
inclusief 50 woningen van Mooiland en nog eens 662 woningen 
met een huurprijs boven de vrijesectorgrens buiten WBS om. Ruim 
30% van de woningvoorraad in de regio Haaglanden is in bezit van 
de SVH-corporaties. De huishoudens die door de corporaties in 
Haaglanden worden gehuisvest, behoren vooral tot de HT-doelgroep, 

de lage middeninkomens  en de bijzondere aandachtsgroepen . Per 
1-1-2017 heeft 77 procent van de corporatievoorraad (zelfstandige 
woningen) een subsidiabele huurprijs onder de hoge aftoppingsgrens 
(tot € 635,05). Het aandeel woningen met een huurprijs onder de 
kwaliteitskortingsgrens (€ 414,02) bedraagt op 1-1-2017 ruim 15 
procent.

In de volgende hoofdstukken wordt verslag gedaan van het reilen 
en zeilen van de SVH-corporaties in 2017. In hoofdstuk 2 komen 
de prestaties op het gebied van de woonruimteverdeling en 
nieuwbouw aan de orde. Hoofdstuk 3 beschrijft de uitvoering van 
de activiteiten vastgelegd in het werkplan 2017. In hoofdstuk 4 staat 
de communicatie en het relatiebeheer van de SVH naar haar leden 
beschreven. Tenslotte is hoofdstuk 5 gewijd aan de SVH-organisatie.

huur tot 
414,02

huur 414,02 
t/m 592,55

huur 592,55 
t/m 635,05

huur 635,05 
t/m 710,68

huur > 
710,68 

huur niet 
bekend totaal

Arcade Wonen 486 3.385 1.105 1.462 591 93 7.122

De Goede Woning 889 2.964 948 914 597 61 6.373

Haag Wonen 3.671 12.494 2.001 2.049 1.239 13 21.467

Rijswijk Wonen 1.265 3.534 409 394 467 2 6.071

Rondom Wonen 123 1.075 224 567 334 0 2.323

Staedion 5.195 17.098 3.764 5.024 2.965 0 34.046

Stichting DUWO 3.326 2.021 108 185 27 2 5.669

Vestia 4.966 16.806 3.682 4.731 4.070 38 34.293

Vidomes 1.435 9.419 2.183 2.749 1.355 0 17.141

Wassenaarsche Bouwstichting 318 815 206 294 263 0 1.896

Wbv. St. Willibrordus 217 773 145 172 4 0 1.311

Wonen Midden-Delfland 164 753 167 322 150 0 1.556

Wonen Wateringen 125 948 312 381 204 0 1.970

Woonbron Delft 1.347 4.134 883 862 343 3 7.572

WoonInvest 748 3.597 768 1.368 1.356 0 7.837

Mooiland 0 325 215 281 58 0 879

Totaal 24.275 80.141 17.120 21.755 14.023 212 157.526

ZELFSTANDIG BEZIT SVH-CORPORATIES
Naar subsidiale huurklasse
  
(Voorraadbestand corporaties per 1-1-2016)

(1) Voor definitie HT-doelgroep, zie bijlage 2.
(2) Voor definitie lage middeninkomens, zie bijlage 2.
(3) Bijzondere aandachtsgroepen zijn mensen die niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien o.a. statushouders en mensen die een zelfstandige woning met voorzieningen of begeleiding nodig hebben.
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PRESTATIES VAN DE SVH-CORPORATIES
In 2017

VERANTWOORDING REGIONALE PRESTATIEAFSPRAKEN IN 2017 
Ontwikkeling woningvoorraad

De gemeenten in de regio Haaglanden en SVH hebben in 2015 regionale prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2015-2018. Een belangrijk 
onderdeel van de regionale prestatieafspraken vormen de afspraken over de ontwikkeling van de woningvoorraad. Om enerzijds de financiële 
ruimte te vergroten, zodat deze mede aangewend kan worden voor het betaalbaar houden van de sociale voorraad, verkopen de corporaties 
regionaal maximaal 10.000 woningen in de periode 2015-2018. Dit komt neer op maximaal 2.500 woningen per jaar. In 2017 zijn de corporaties 
met 465 verkochte woningen ruimschoots onder het maximaal afgesproken aantal gebleven.

De prestatieafspraken bevatten ook afspraken over de ontwikkeling van 
de sociale en betaalbare corporatievoorraad. Afgesproken is dat de sociale 
voorraad  op 31-12-2018 niet minder mag zijn dan 131.000 woningen en 
de betaalbare voorraad  op deze datum minimaal 104.000 woningen 
bedraagt. In 2017 is de sociale voorraad afgenomen met 1.671 woningen. 
Deze afname is niet alleen het gevolg van verkoop of sloop. Ook de jaarlijkse 
huurverhogingsronde en de huurverandering bij mutatie hebben effect 
op de ontwikkeling van de sociale en betaalbare voorraad. De betaalbare 
voorraad is in 2017 afgenomen met 1.409 woningen. 

Zowel de sociale als betaalbare voorraad is in de gehele regio sinds 2015 
slechts beperkt afgenomen, de sociale voorraad met 6% (8.274 woningen in 
de regio), de betaalbare voorraad met 3% (6.307 woningen). Nog steeds is 
85% van de woningvoorraad van de corporaties in de regio betaalbaar (huur 
onder de aftoppingsgrenzen).

2.1 Aantal verkochte woningen per gemeente 2017

GEMEENTE

Delft 77

Den Haag 109

Leidschendam-Voorburg 25

Midden-Delfland 2

Pijnacker-Nootdorp 44

Rijswijk 66

Wassenaar 10

Westland 53

Zoetermeer 79

TOTAAL 465

(*) Verkoop aan zittende huurders of bij leegkomen

(4) Zelfstandige woningen met een huurprijs tot de vrije-sectorgrens. Voor de definitie zie bijlage 2.
(5) Zelfstandige woningen met een huurprijs tot de hoge aftoppingsgrens. Voor de definitie zie bijlage 2.

In dit hoofdstuk rapporteren we over de prestaties van de corporaties in 2017. De eerste paragraaf gaat over de verantwoording van de 
Regionale Prestatieafspraken 2015-2018. In 2017 zijn 9.106 zelfstandige woningen verhuurd, inclusief verhuringen aan rechtspersonen (240) 
en nieuwbouw (421 woningen), maar exclusief verhuringen buiten WBS om (662 woningen) en verhuringen door Mooiland (50 woningen). 
In totaal zijn er in 2017 dus 9.818 zelfstandige woningen verhuurd.

2.2 Ontwikkeling voorraad sociale en betaalbare zelfstandige woningen sinds 2015

Voorraadontwikkeling

2015 2016 2017

Betaalbaar Sociaal Betaalbaar Sociaal Betaalbaar Sociaal

Voorraad per 01-01 126.105 149.285 123.898 146.114 121.207 142.682

Verkopen woningen -342 -518 -261 -331 -215 -261

Sloop woningen -201 -204 -816 -824 -450 -452

Nieuwbouw woningen (datum verhuring) 14 326 109 201 133 284

Huurverandering bij mutatie -837 -132 -1.646 -139 -204 37

Huurverandering zittende huurder* -833 -2.567 190 -2.567 -365 -995

Overige mutaties -8 -76 -267 228 -308 -284

Voorraad per 31-12 123.898 146.114 121.207 142.682 119.798 141.011

(*) Huurverandering bij zittende huurders betreft de huurverhoging per 1 juli van het jaar.
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VERANTWOORDING RPA IN 2017 
Betaalbaarheid van het aanbod

Om de beschikbaarheid van betaalbare woningen voor woning-
zoekenden met lage inkomens te garanderen, zijn regionale 
afspraken gemaakt over het vrijkomend aanbod. Afgesproken is 
dat minimaal 85 procent van het regionaal vrijkomend aanbod dat 
weer voor verhuur beschikbaar komt, een huurprijs heeft onder de 
vrije-sectorgrens. 

In 2017 zijn er door de 15 corporaties 9.106 zelfstandige woningen 
verhuurd via WBS. Daarnaast zijn er 662 woningen met een huurprijs 
boven de vrije-sectorgrens verhuurd buiten WBS om. Totaal zijn 9.768 
zelfstandige woningen verhuurd, waarvan 91% (8.927 woningen) met 
een huurprijs onder de vrije-sectorgrens. Daarmee is op regionaal 
niveau voldaan aan de 85%-afspraak. 

Ook is afgesproken dat de 15 corporaties op regionaal niveau 
minimaal 70 procent van het voor verhuur beschikbaar komend 
aanbod aanbieden in het betaalbare huursegment (tot de hoge 
aftoppingsgrens). Volgens deze afspraak moet 70% van de 
8.827 verhuurde woningen met een huurprijs onder de vrije-
sectorgrens verhuurd zijn met een subsidiabele huur onder de hoge 
aftoppingsgrens. Aan deze 70% afspraak is in 2017 eveneens voldaan. 
Van de 8.927 woningen met een huurprijs onder de vrije-sectorgrens 
had 83% (7.427 woningen) een subsidiabele huurprijs onder de hoogste 
aftoppingsgrens.

Wachttijdenmonitor

De positie van de woningzoekenden op de woningmarkt wordt 
gemonitord op basis van de benodigde inschrijfduur (de wachttijd) 
van de geslaagde woningzoekenden. De wachttijdenmonitor laat 
zien in hoeverre de positie (wachttijd) per groep woningzoekenden 
verschilt. De ontwikkeling van de wachttijd van een bepaalde groep 
woningzoekenden kan aanleiding zijn om hierop in te grijpen. 

In 2017 bedraagt de mediane wachttijd van de geslaagde 
woningzoekenden 45 maanden (3 jaar en 9 maanden). De mediane 
wachttijd van de woningzoekenden die recht hebben op Huurtoeslag 
(HT)-doelgroep is in 2017 47 maanden (In 2016 bedroeg de mediane 
wachttijd voor deze doelgroep 41 maanden).

2.3 Vrijkomend aanbod: 85%- / 70%-afspraak sociale verhuringen 2017 (zelfst. woningen)

Prestatieafspraken 2015 2016 2017

Toewijzing vrijkomend aanbod : 85%-afspraak 92% 89% 91%

Toewijzing vrijkomend aanbod : 70%-afspraak 73% 82% 83%

2.4 Wachttijdenmonitor 2017 (mediaan)

Leeftijd 2017 2016

18-22 jaar 38 41

23-26 jaar 62 54

27-54 jaar 53 42

55-64 jaar 21 21

65-69 jaar 23 25

70 jaar en ouder 18 17

Aantal personen   

1 persoon 46 42

2 personen 46 38

3 personen 39 34

4 personen 53 40

5 personen 55 59

6 en meer personen 70 44

Doorstromer/starter   

doorstromer 27 26

starter 59 52

Inkomen   

totale HT-doelgroep 47 41

- waarvan minima 44 41

- waarvan ov. HT-doelgroep 53 44

middeninkomens 42 37

totale EU-doelgroep 45 41

Totaal 45 41
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INZICHT IN AANBOD EN REACTIES 
Advertenties

In 2017 is 76% van het woningaanbod geadverteerd. Daarmee is het 
aandeel vrijwel constant gebleven ten opzichte van 2016. Wel is het 
aantal geadverteerde woningen in 2017 (7.260) toegenomen ten 
opzichte van 2016 (6.956). 

Geadverteerd betekent dat deze woningen zichtbaar en 
beschikbaar zijn voor alle woningzoekenden die voldoen aan de 
passendheidseisen. Vanuit de regionale huisvestingsverordening 
en de regionale prestatieafspraken is het streven zo veel mogelijk 
woningen openbaar aan te bieden en zo de keuzevrijheid binnen de 
passendheidsnormen zo groot mogelijk te laten zijn. 

Het totaal aantal geadverteerde woningen dat in het lotingsmodel 
of direct-te-huur-model worden aangeboden, is nog steeds erg laag. 
Hierdoor zijn de kansen op een woning voor spoedzoekers zonder 
inschrijfduur klein. 

2.5 Verantwoording advertenties 2017

aantal aandeel

Regulier geadverteerd, waarvan: 7.260 76%

- geadverteerd in aanbodmodel 6.71 8 93%

- geadverteerd in lotingmodel 236 3%

- geadverteerd in direct te huur-model/leefstijl en overig 82 1%

niet-geadverteerd aanbod (bemiddeld) 2.303 24%

Totaal 9.563 100%

Huurprijzen aangeboden woningen

In 2017 had 81% van de vrijgekomen woningen in de regio (inclusief de 
vrijesectorwoningen verhuurd via Woonnet-Haaglanden) een netto 
huur onder de aftoppingsgrenzen (betaalbare voorraad). Het aandeel 
vrijgekomen woningen dat behoort tot de betaalbare voorraad is 
daarmee  weer verder toegenomen ten opzichte van 2015 en 2016. 

Het aandeel vrijgekomen woningen onder de kwaliteitskortingsgrens 
(goedkope voorraad) is eveneens verder toegenomen van 16% in 2015 
naar 21% in 2016 en 24% in 2017. Het aandeel sociale huurwoningen 
dat tussen de aftoppingsgrenzen en de vrijesectorgrens (bereikbare 
voorraad) wordt aangeboden, bedraagt 17 procent. Dit is een lichte 
afname ten opzichte van 2016 (18%). Het vrije-sector aanbod dat via 
WBS is aangeboden, is iets afgenomen van 3 procent in 2016 naar 2 
procent in 2017.

Als we kijken naar het percentage aangeboden betaalbare 
huurwoningen (onder de aftoppingsgrenzen) per gemeente, dan 
zijn er verschillen tussen de gemeente. Het verschil in huuraanbod 
heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de samenstelling van de groep 
huurders die de woningen betrekt. De betaalbare huurwoningmarkt 
in Westland en Pijnacker wijkt af. In deze gemeenten wordt iets minder 
dan 65 procent van de woningen verhuurd onder de aftoppings-

2.6 Percentage vrijgekomen betaalbare huurwoningen* per gemeente

GEMEENTE 2017 2016

Delft 77% 74%

Den Haag 82% 82%

Leidschendam-Voorburg 87% 83%

Midden-Delfland 78% 54%

Pijnacker-Nootdorp 64% 65%

Rijswijk 88% 87%

Wassenaar 79% 71%

Westland 62% 58%

Zoetermeer 86% 80%

TOTAAL HAAGLANDEN 81% 79%

(*) Op basis van de netto-huur

Reagerende woningzoekenden en 
zoekgedrag

In 2017 hebben meer woningzoekenden gereageerd op een woning dan 
in 2016. Wel is het aantal woningen waarop gereageerd kon worden, 
toegenomen. In 2017 zijn door de reagerende woningzoekenden 
totaal bijna 1,8 miljoen reacties geplaatst. Dit is weer een toename ten 
opzichte van 2015 (1,5 miljoen reacties) en 2016 (1,6 miljoen reacties). 
Logischerwijs heeft dit gevolgen voor het gemiddeld aantal reacties 
per advertentie. Dit aantal is flink toegenomen van gemiddeld 174 in 
2015 naar 206 in 2016 en gemiddeld 250 in 2017.

•	 2017: 73.091 woningzoekenden gereageerd op 7.158 geplaatste 
advertenties (gemiddeld per advertentie: 250). 

•	 2016: 69.711 woningzoekenden gereageerd op 7.916 geplaatste 
advertenties (gemiddeld per advertentie: 206). 

Als we kijken naar het profiel van de reagerende woningzoekenden 
in 2017, dan behoort de grootste groep woningzoekenden tot 
de Huurtoeslag-doelgroep: 82% (2016: 81%). 53 procent van de 
reagerende woningzoekenden is alleenstaand (vergelijkbaar met 
2016) en 55 procent heeft een leeftijd tot 35 jaar. Verder blijkt dat ook 
in 2017 het grootste gedeelte van de reagerende woningzoekenden 
uit Den Haag afkomstig is (54%). 13 procent komt van buiten de regio 
Haaglanden.

Het totaal aantal weigeringen is in 2017 flink afgenomen naar 
ongeveer 61.400 (2016: 72.950). Deze afname is een ingezette 
trend vanaf 2014. De weigeringen zijn voor 40% afkomstig van de 
corporaties (bijvoorbeeld vanwege foute gegevens of geen reactie op 
aanbieding) en voor 60% afkomstig van de kandidaten (bijvoorbeeld 
‘woning te klein/te duur’). 

grenzen. In de gemeente Rijswijk is het aandeel betaalbaar 
huuraanbod het hoogst met 87 procent. Opvallend is de verandering 
in Midden-Delfland in 2017 ten opzichte van 2016.
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VERANTWOORDING TOEWIJZING 
In 2017

Om de beschikbaarheid van betaalbare woningen voor woning-
zoekenden met lage inkomens te garanderen, zijn regionale 
afspraken gemaakt over het vrijkomend aanbod. Afgesproken is 
dat minimaal 85 procent van het regionaal vrijkomend aanbod dat 
weer voor verhuur beschikbaar komt, een huurprijs heeft onder de 
vrije-sectorgrens. 

In 2017 zijn er door de 15 corporaties 9.106 zelfstandige woningen 
verhuurd via WBS. Daarnaast zijn er 662 woningen met een huurprijs 
boven de vrije-sectorgrens verhuurd buiten WBS om. Totaal zijn 9.768 
zelfstandige woningen verhuurd, waarvan 91% (8.927 woningen) met 
een huurprijs onder de vrije-sectorgrens. Daarmee is op regionaal 
niveau voldaan aan de 85%-afspraak. 

Lokaal maatwerk volgens  
Huisvestingsverordeningen

Voor het oplossen van lokale knelpunten zijn op gemeentelijk niveau 
afspraken gemaakt om een deel van de vrijkomende woonruimte 
gericht toe te wijzen door voorrang te verlenen. Maximaal 25% van 
de verhuringen mag binnen ‘lokaal maatwerk’ plaatsvinden. De 
specifieke gemeentelijke voorrangsregels zijn geautomatiseerd in 
WBS. Het regionale aandeel ligt ruim onder de grens van 25%. Als we 
kijken naar het aandeel per gemeente, dan zien we dat in vrijwel alle 
gemeenten het aandeel in 2017 binnen de afspraak blijft. Alleen in 
Pijnacker-Nootdorp is 30% van de verhuringen gebaseerd op lokaal 
maatwerk.

Europa-regeling

Vanaf 1 januari 2011 geldt dat minimaal 90% van de woningen met een 
huur onder huurprijsgrens verhuurd moet worden aan huishoudens 
met een inkomen onder de € 36.165 (peil 2017), de zogenoemde 
Europa-regeling. Sinds 1 januari 2016 is er extra ruimte gecreëerd voor 
middeninkomens. Van de 90% mag maximaal 10% worden verhuurd 
aan huishoudens met een inkomen tot de EU-plusgrens (€ 40.349, 
prijspeil 2017).  Het aandeel verhuringen aan huishoudens die tot de 
EU-doelgroep kunnen worden gerekend ligt in 2017 op 93%. In 2017 is 2 
procent van de woningen verhuurd aan de EU-plusdoelgroep.

Starters en doorstromers

In 2017 is 43% van de woningen verhuurd aan doorstromers en 55% 
aan starters. In 2016 was dit respectievelijk: 45% en 53%. Sinds 2013 is 
er sprake van een afname van het aandeel geslaagde doorstromers. 
De 3% die resteert betreft verhuringen via rechtspersonen.

2.8 Percentage verhuringen gebaseerd op lokaal maatwerk per gemeente in 2017

Delft 3 %

Den Haag 2 %

Leidschendam-Voorburg 8 %

Midden-Delfland 25 %

Pijnacker-Nootdorp 30 %

Rijswijk 24 %

Wassenaar 20 %

Westland 12 %

Zoetermeer 17 %

Totaal Haaglanden 8 %

Herkomst

De mate waarin de sociale huurmarkt op gemeentelijk niveau voor de 
inwoners van de eigen gemeente functioneert, is sterk verschillend. 
Dit verschil is wel voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de 
grootte van de gemeente. Als we de instroom van woningzoekenden 
in de gemeente als uitgangspunt nemen, dan is het aandeel eigen 
inwoners in het totaal aantal verhuringen per gemeente in 2017 als 
volgt:

•	 ruim 70% in de gemeente Den Haag;
•	 ruim 60% in de gemeente Zoetermeer;
•	 rond de 50% in de gemeenten Delft, Westland en Wassenaar;
•	 rond de 40% in de gemeente Rijswijk;
•	 rond de 30% in de gemeente Leidschendam-Voorburg, Rijswijk 

en Midden-Delfland

Als we kijken vanuit de woningzoekenden en de gemeente waarin 
zij slagen, dan slaagt in 2017 zo’n 80%  van de woningzoekenden uit 
de gemeente Zoetermeer in de eigen gemeente. In de gemeenten 
Delft, Den Haag, Wassenaar en Westland ligt dit aandeel tussen 70% 
en 80%. Het laagste scoort de gemeente Pijnacker-Nootdorp met 
bijna 40% geslaagde woningzoekenden in de eigen gemeente. De 
woningzoekenden uit deze gemeente richten zich in hun zoekgedrag 
ook veelal op andere gemeenten, namelijk Delft en Den Haag. 
Woningzoekenden van buiten de regio Haaglanden slagen vooral in 
Den Haag.

6.214
2.756

593

1.565

461730

regulier
voorrang
lokaal maatwerk (volgens toewijzing)

via urgentie, statushouders
via urgentie, overig
overig voorrang
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2.9 Herkomstgemeente huurders van verhuurde woningen in 2017
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2.9 Herkomstgemeente huurders van verhuurde woningen in 2017

% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Delft eigen gemeente

Den Haag Delft

Leidschendam-Voorburg Den Haag

Midden-Delfland Leidschendam-Voorburg

Pijnacker-Nootdorp Rijswijk

Rijswijk Westland

Wassenaar Zoetermeer

Westland overig

Zoetermeer

buiten Haaglanden

11Jaarverslag SVH



UITVOERING ACTIVITEITEN WERKPLAN
In 2017

Naast de reguliere activiteiten heeft SVH in 2017 speciale aandacht 
besteed aan vier specifieke onderwerpen:

1.	 Ontwikkeling SVH-organisatie
2.	 Regionale woonvisie en evaluatie regionale prestatieafspraken 
3.	 Evaluatie huisvestingsverordening en implementatie regionale 

klachtencommissie
4.	 Implementatie vernieuwde automatisering

ONTWIKKELING SVH-ORGANISATIE
Bestuursadviescommissie
In 2016 heeft het SVH bestuur een ondernemingsplan uitgewerkt 
met daarin de nieuwe strategie en positionering van SVH. Eén van de 
voornaamste wijzigingen die op basis hiervan in 2017 is doorgevoerd, 
is de oprichting van vier bestuursadviescommissies (BAC’s), op de 
thema’s voorraadontwikkeling, woonruimteverdeling, duurzaam-
heid, en huurdersparticipatie. De bestuursadviescommissies zijn in 
2017  samengesteld uit bestuurders, beleidsadviseurs en managers. Er 
zijn 4 voorzitters uit het SVH bestuur benoemd, er is ondersteuning 
in de vorm van een bestuurssecretaris aangesteld en de jaaragenda’s 
zijn vastgesteld.

Toekomst Woonnet-Haaglanden 
(SVH)
In 2017 is op basis van juridisch advies een nieuwe voorstel voor de 
statuten goedgekeurd door het SVH bestuur. Het voorstel is ingediend 
bij de Autoriteit Woningbouwcorporaties. Begin 2018 verwacht SVH 
dat de nieuwe statuten worden goedgekeurd.  

In 2017 zijn de bestuursadviescommissies bij elkaar gekomen om de 
volgende onderwerpen te bespreken:

Voorraadontwikkeling

Er zijn zeven vergaderingen van de BAC voorraadontwikkeling gewe-
est. Hierin is o.a. gesproken over:
•	 De doelstellingen van de BAC voorraadontwikkeling. 
•	 Het convenant ‘Gaten dichten in Haaglanden’.
•	 Kwalitatief onderzoek naar de woningbehoefte.

Woonruimteverdeling

Er zijn zes vergaderingen van de BAC woonruimteverdeling geweest. 
Hierin is o.a. gesproken over:
•	 De doelstellingen van de BAC woonruimteverdeling.
•	 Bestuurlijke themabijeenkomst rondom woonruimteverdeling, 

met daarbij de doelstellingen en de dilemma’s rond woonruim-
teverdeling.

•	 Beleidszaken rondom woonruimteverdeling, zoals: de evaluatie 
van de huisvestingsverordening, de controlelijst signalering, het 
onderzoek naar urgenties en bemiddelingen, verhuringen aan 
regulier woningzoekenden en voorrangskandidaten, onderzoek 
naar de terugloop van mutaties, evaluatie seniorenmakelaar. 

•	 De nieuwe website van Woonnet-Haaglanden.

Duurzaamheid

Er zijn vier vergaderingen van de BAC duurzaamheid geweest. Hierin 
is o.a. gesproken over: 
•	 De doelstellingen van de BAC duurzaamheid. 
•	 Inventarisatie van het duurzaamheidsbeleid van de corporaties. 
•	 Bestuurlijke themabijeenkomst rondom duurzaamheid, met 

daarbij het voorstel om vervroegd regionaal de rekentool van 
Aedes in te vullen om de opgave in kaart te brengen.

Huurdersparticipatie

Er zijn vier vergaderingen van de BAC huurdersparticipatie geweest. 
Hierin is o.a. gesproken over: 
Er zijn vier vergaderingen van de BAC huurdersparticipatie geweest. 
Hierin is o.a. gesproken over: 
•	 De doelstellingen van de BAC huurdersparticipatie. 
•	 Visie op huurdersparticipatie. 
•	 Regionale samenwerking en ondersteuning van huurdersor-

ganisatie.
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REGIONALE WOONVISIE EN EVALUATIE
Regionale Prestatieafspraken

In het voorjaar van 2017 zijn een ambtelijke en bestuurlijke reactie 
geformuleerd op de door de Bestuurlijke Tafel vastgestelde 
regionale woonvisie. 

Op 29 mei is de regionale woonvisie tijdens het Bestuurlijk Overleg 
met de gemeenten besproken en heeft het SVH-bestuur haar 
medewerking toegezegd aan het onderzoek om te komen tot een 
convenant over de ontwikkeling van de sociale woningvoorraad in 
Haaglanden. Op 12 juni zijn de huurdersorganisaties geïnformeerd 
over de regionale woonvisie en het proces om te komen tot een 
convenant over de ontwikkeling van de sociale woningvoorraad in 
Haaglanden.

Covenant ‘Gaten dichten in 
Haaglanden’
In 2017 hebben de corporaties via SVH meegewerkt aan het regionale 
onderzoek ‘Gaten dichten in Haaglanden’. Dit onderzoek is uitgevoerd 
door Rigo Research in opdracht van de negen gemeenten. Het SVH 
bestuur heeft kennis genomen van de resultaten van het onderzoek. 
Vanaf de zomer 2017 zijn intensieve gesprekken gevoerd om toe te 
werken naar afspraken die zijn vastgelegd in het convenant over de 
ontwikkeling van de sociale voorraad tot 2025.

Het Rigo-onderzoek en de bestuurlijke onderhandelingen hebben 
geleid tot het convenant ‘Gaten dichten in Haaglanden’, dat op 21 
december is getekend door alle vijftien SVH-corporaties en acht 
gemeenten (de gemeente Zoetermeer beslist in 2018 of zij het 
convenant tekent). In dit convenant hebben de negen gemeenten 
en de 15 corporaties is de regio Haaglanden afspraken gemaakt over 
de toename van het aantal sociale huurwoningen in de regio. Het 
convenant is gedeeld met de huurdersorganisaties.

Stuurgroep sociaal domein

In 2017 is de stuurgroep Sociaal Domein opgericht en deze is twee keer 
bij elkaar gekomen. De stuurgroep wil onderzoeken welke problemen 
op het raakvlak Wonen & Zorg om een oplossing op regionaal niveau 
vragen door samenwerking tussen corporaties, gemeenten en 
zorgpartijen. Wanneer uit deze inventarisatie blijkt dat er (nieuwe) 
regionale prestatieafspraken op het gebied van Wonen & Zorg nodig 
zijn dan worden deze in dit proces naar voren gebracht.

Pilot seniorenmakelaars

De pilot seniorenmakelaar was in 2016 opgestart en is eind 2017 
geëvalueerd. De seniorenmakelaars hebben 75 verhuizingen 
gerealiseerd van huurders uit grote schaarse woningen en 
daarmee het beoogde resultaat van de pilot gehaald. De klanten 
van de seniorenmakelaar hebben de dienstverlening van de 
seniorenmakelaar met een 8,8 beoordeeld. Het SVH bestuur heeft 
op basis van de resultaten besloten om de pilot om te zetten tot 
staand beleid van SVH. In 2018 wordt wel gekeken naar de precieze 
invulling van de rol van de seniorenmakelaar bij SVH en de rol van de 
corporaties bij het verhuizen van senioren uit een schaarse woning. 
Dit moet leiden tot een nieuwe invulling van de functie bij SVH. 

In aanvulling op de seniorenmakelaar is medio 2017, op verzoek van 
de gemeente Den Haag, gestart met een doorstroommakelaar. De 
doorstroommakelaar is vanuit SVH gedetacheerd bij de gemeente 
Den Haag. De doorstroommakelaar heeft inwoners van Den Haag, 
die niet passend wonen, begeleid in het zoeken naar een passende 
woning. Er is in deze pilot intensief samenwerkt met de afdelingen 
DSO en WMO van de gemeente Den Haag. De pilot loopt tot mei 
2018, er is nog niet besloten of en in welke vorm deze pilot na mei 2018 
wordt voortgezet maar de detachering komt 30 april wel ten einde.

Onderzoek voortvloeiend uit RPA

De volgende onderzoeken zijn opgestart of uitgevoerd:

•	 Rigo-onderzoek ‘Gaten dichten in Haaglanden’ 
(afgerond in 2017).

•	 ABF-Kwalitatieve onderzoek naar de woningbehoefte 
(afgerond in 2017)

•	 Vervolgonderzoek kwalitatieve woningvraag 
(afgerond in 2018).

Monitoren RPA

In 2017 zijn gemeenten en corporaties geïnformeerd over de behaalde 
resultaten door middel van de kerngegevenskaart en de (half)
jaarmonitor. Daarnaast is er een kerngegevenskaart ontwikkeld 
voor externe partijen waarin de belangrijkste ontwikkelingen in 
Haaglanden weergegeven worden.
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EVALUATIE HUISVESTINGSVERORDENING
En implementatie regionale klachtencommissie

In 2017 is de evaluatie van de huisvestingsverordening door de 
gemeenten opgepakt. SVH heeft hier input voor aangeleverd. 
Er is voor gekozen om de overwegend technische aanpassingen 
door te voeren. In 2018 worden de technische aanpassingen in alle 
gemeenten vastgesteld. Eind 2018 wordt de inhoudelijke evaluatie 
verder vorm gegeven.

Klachtencommissie 
woonruimteverdeling

In 2017 heeft de Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling 
197 klachten ontvangen. Hiervan zijn 39 klachten ontvankelijk 
verklaard. De klachtencommissie heeft over 23 klachten een uitspraak 
gedaan. Drie klachten zijn gegrond verklaard. Dit waren klachten 
over:

•	 De afwijkende berekeningen van het actuele inkomen door een 
aantal corporaties. Uitspraak: Woonnet-Haaglanden is verzocht 
om hier een eenduidigheid in aan te brengen.

•	 Het passeren van de eerste kandidaat op de lijst, omdat de 
corporatie de tweede kandidaat (statushouder) de woning 
aanbood. Uitspraak: de corporatie is verzocht een vervangend 
aanbod te doen.

•	 Een creditcheck die is uitgevoerd door een corporatie na 
ondertekening van de huurovereenkomst en dit alsnog heeft 
geleid tot het weigeren van de kandidaat. 

Er is door SVH een evaluatie gehouden over het werk van de regionale 
klachtencommissie onder woningzoekenden die een klacht hebben 
ingediend en corporaties die zijn gehoord m.b.t. een klacht. De 
belangrijkste constateringen daarin waren dat:

•	 het bestaan van een regionale klachtencommissie door iedereen 
wordt gewaardeerd

•	 de hoorzittingen tot minder tevredenheid onder 
woningzoekenden leiden dan vooraf werd gedacht

•	 dat de informatievoorzieningen naar woningzoekenden verder 
verbeterd kan worden om klachten te voorkomen en 

•	 dat de kennis van de woonruimteverdeling van de regionale 
klachtencommissie vergroot moet worden.

Deze aandachtspunten worden in 2018 met de klachtencommissie 
besproken en er is een meer ervaren secretaris aan de regionale 
klachtencommissie toegevoegd.

Onderzoeken voortvloeiend uit HVO

Het volgende onderzoeken zijn opgestart of uitgevoerd: Rigo-onderzoek 
urgenties en bemiddelingen (afgerond in 2018). 

Monitoren HVO

In 2017 zijn gemeenten en corporaties geïnformeerd over de behaalde 
resultaten door middel van de kerngegevenskaart en de aanbodrapportage. 
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IMPLEMENTATIE VERNIEUWDE AUTOMATISERING
Vernieuwen automatisering Woonnet-Haaglanden

Het SVH-bestuur heeft in 2015 besloten om de automatisering 
te vernieuwen. Er is gekozen voor, de landelijke zoveel 
mogelijk gestandaardiseerde, oplossing die Zig Websoftware 
aanbiedt. Doordat verschillende regio’s gebruik maken van dit 
gestandaardiseerde pakket zijn er zowel bij de implementatiefase 
als exploitatiefase voordelen. 

In 2017 is de nieuwe automatisering o.l.v. de SVH-projectleider 
Ruben Henderiks samen met een projectgroep, die bestond 
uit vertegenwoordigers van de corporaties, ontwikkeld. 
Woningzoekenden en corporaties zijn via de website, e-mails 
en informatiebijeenkomsten uitgebreid geïnformeerd over de 
voornaamste wijzigingen. 

Voor de livegang hebben zowel de corporatiemedewerkers als de 
woningzoekenden via een digitale training kennis genomen van het 
nieuwe WBS en de website. Op 5 september zijn de nieuwe website 
van Woonnet-Haaglanden en het nieuwe WBS live gegaan. Deze 
implementatie is goed verlopen, de nieuwe website draait naar 
tevredenheid.

Betrokkenheid woningzoekenden 
bij nieuwe website
Tijdens de voorbereidingen op de implementatie van de nieuwe 
website van Woonnet-Haaglanden is de website getest door 
woningzoekenden. Via eye-tracking is gekeken of de website goed 
afgestemd was op de doelgroep. De resultaten van deze test zijn 
voorgelegd aan ZIG Websoftware. 

Daarnaast zijn woningzoekenden gevraagd als ‘fotomodel’ voor de 
nieuwe website. Hiermee hebben deze woningzoekenden voor een 
belangrijk deel de look-and-feel van de nieuwe website bepaald.

Privacywetgeving

In 2017 zijn de voorbereidingen getroffen voor de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op 25 mei 2018 wordt 
deze nieuwe wetgeving ingevoerd en ter voorbereiding hierop heeft 
SVH haar processen intern getoetst op de uitgangspunten van de 
verordening. In het SVH bestuur is besloten dat SVH de voorlichting 
over de AVG ten aanzien van het aanbied -en verhuurproces voor 
corporatiemedewerkers, voor haar rekening neemt. In het eerste 
kwartaal van 2018 worden bijeenkomsten georganiseerd voor 
managers, privacy-officers en verhuurmedewerkers.

Fraude woningzoekenden

In 2017 is het bestrijden van fraude met documenten door 
woningzoekenden, een speerpunt van SVH geweest. Om het 
fraudepreventieproces te versterken en kennis uit te wisselen is 
vanuit de managers wonen gestart met een werkgroep fraude. Deze 
is vier keer bij elkaar gekomen. Vanuit de veiligheidsmatrix is gekeken 
naar de huidige maatregelen en deze zijn waar nodig aangevuld. 
Daarnaast zijn de fraude-indicatoren beschreven. In 2018 wordt 
gewerkt aan een slimme analysetool ten aanzien van het opsporen 
van fraude en worden medewerkers getraind op het herkennen van 
fraude. 

In 2017 is op basis van meldingen twee keer (geregisseerd) aangifte 
gedaan van fraude. Er zijn mede op basis hiervan twee aanhoudingen 
verricht door de politie.
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COMMUNICATIE EN KENNISUITWISSELING
In 2017

Nieuwsflits
SVH vindt het belangrijk om goed te communiceren met haar leden en 
haar externe partners. Door het versturen van de digitale Nieuwsflits 
brengt SVH haar leden en externen op de hoogte van het belangrijkste 
nieuws vanuit SVH en haar leden. In 2017 is de nieuwsflits acht keer 
verschenen. Eind 2017 waren er 216 ontvangers van de Nieuwsflits. 
De artikelen zijn ook terug te vinden op de SVH-website. Voor het 
schrijven van artikelen voor de Nieuwsflits is gebruik gemaakt van 
twee freelance journalisten Johanneke Stolk en Pascale Warners.

Website SVH

De website socialeverhuurdershaaglanden.nl bevat actuele berichten 
over de onderwerpen die corporaties raken zoals wetswijzigingen, 
onderzoeken op het gebied van wonen of activiteiten van de SVH-
leden. Deze artikelen kunnen ook door de SVH-leden aangeleverd 
worden. Ook zijn op de website alle managementrapportages terug 
te vinden. In 2018 wordt de SVH-website vernieuwd.

SVH kennismiddag

Er zijn in 2017 twee kennisdagen georganiseerd over de 
nieuwe automatisering voor de managers wonen & KCC en de 
verhuurmedewerkers.

Belangenbehartiging
Met de bestuurlijke tafel wonen is in 2017 op verschillende niveaus 
overleg geweest. De bestuurlijke tafel heeft ambtelijk met 
onderbezetting gezeten waardoor structureel ambtelijk overleg niet 
heeft plaats gevonden. Daar waar nodig is wel afstemming geweest. 
Vanuit het convenant ‘Gaten dichten in Haaglanden’ is wel ambtelijk 
samengewerkt vanuit een issueteam. Dit team is in de zomerperiode 
acht keer bij elkaar gekomen. 

Overleg tussen de voorzitters heeft vier keer plaatsgevonden. Er is 
twee keer een Bestuurlijke Overleg geweest. In 2017 is hoofdzakelijk 
gesproken over de regionale woonvisie en het onderzoek en 
convenant ‘Gaten dichten in Haaglanden’. 

In 2017 is er twee keer overleg geweest met De Vernieuwde Stad en 
Aedes en de andere drie grote regio’s: Amsterdam (AFWC), Utrecht 
(RWU/STUW) en Rotterdam (Maaskoepel). 

Kennisuitwisseling en cursusaanbod

Alle corporaties in Haaglanden zijn lid van de SVH. Daardoor is veel 
kennis, informatie en ervaring aanwezig. De SVH ondersteunt de 
kennisuitwisseling. In 2017 hebben er op verzoek CNS-cursussen 
voor medewerkers van de aangesloten corporaties plaatsgevonden. 
Daarnaast zijn er e-learning cursussen beschikbaar ten aanzien van 
woonruimteverdeling, het WBS en de website. Deze kunnen door 
corporatiemedewerkers, op een tijd die hen uitkomt en op hun eigen 
werkplek, worden gevolgd. Daarnaast was het voor de livegang van 
de automatisering mogelijk de e-learning cursus klassikaal te doen.
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DE ORGANISATIE VAN DE VERENIGING
Sociale Verhuurders Haaglanden

Bestuur
Elke corporatie die lid is van de SVH levert een bestuurslid. In 2017 is het bestuur vijf keer bijeen geweest. Er zijn twee ledenvergaderingen 
georganiseerd. In bijlage 1 is de samenstelling van het SVH-bestuur op 31.12.2017 beschreven. Het SVH bestuur werd voorgezeten door een 
onafhankelijk voorzitter Anne Koning.

J. VAN LOON
Directeur
(36 uur)

J. HOFT
Bestuurssecretaris
(vanaf 1 maart - 32 uur)

M. OTTEN
Coördinator Beleid
(32 uur)

A. VOLLERING
Coördinator Helpdesk
(33 uur)

A. EL-GHARABAWY
Seniorenmakelaar
Medewerker Helpdesk
(32 uur)

R. BREKELMANS
Seniorenmakelaar
(24 uur)

S. MOHANSINGH
Doorstroommakelaar
(32 uur)

R. OZIR
Medewerker Woonnet
(20 uur)

S. AMATDOLAH
Medewerker Woonnet
(20 uur)

R. SCHIPPERUS
Secretaris Regionale
Klachtencommissie
(8 uur)

R. HENDERIKS
Beleidsadviseur
(36 uur)

T. HOEKEMA
Coördinator Informatie-
voorziening/financiën
(30 uur)

M. GODIE
Seniorenmakelaar
(12 uur)

Het SVH-bureau bestond op 31 december 2017 
uit de volgende formatie:

SVH-Bureau
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DE ORGANISATIE VAN DE VERENIGING
Sociale Verhuurders Haaglanden

De WBS-helpdesk wordt bemand door 
Adrie Vollering en Aiman El-Gharabawy. 
De helpdesk is op werkdagen bereikbaar. 
De helpdesk beantwoordt vragen van 
de corporaties per telefoon en e-mail. 
Via de e-mail zijn in 2017 ongeveer 1.730 
vragen binnengekomen over WBS en de 
woonruimteverdeling. De meeste vragen 
die werden gesteld gingen over het 
nieuwe WBS en de vernieuwde website 
van Woonnet-Haaglanden. De overige 
vragen gingen over onder andere de 
regels rondom de woonruimteverdeling, 
het aanbiedproces, de betalingen en 
verlengingen van de inschrijvingen op 
Woonnet-Haaglanden.

De CNS-helpdesk wordt geleid door 
Thamar Hoekema. De helpdesk is elke 
dag bereikbaar. De helpdesk beantwoordt 
vragen per telefoon en per e-mail en 
biedt ondersteuning bij het bouwen van 
rapporten door corporaties en gemeenten. 
SVH, corporaties en gemeenten gebruikten 
in 2017 CNS voor de managementinformatie 
op het gebied van woonruimteverdeling en 
achtergrondinformatie voor de te maken 
regionale prestatieafspraken. 

Er zijn twee parttime medewerkers, 
Romaana Ozir en Sjevon Amatdolah (totaal 
40 uur/ 1,1 fte) voor het beantwoorden van 
de e-mails van woningzoekenden. Op de 
website van Woonnet-Haaglanden is een 
contactformulier, waarmee vragen kunnen 
worden gesteld. Totaal zijn er in 2017 door 
de Woonnet-medewerkers ongeveer 
26.000 e-mails van woningzoekenden 
beantwoord. Het betreft vragen over 
onder andere de jaarlijkse verlenging, 
het inloggen op Woonnet-Haaglanden, 
de vestigingsdatum, het splitsen en 
samenvoegen van inschrijvingen en de 
zoekopdracht. 

Woonnet-HaaglandenWBS-Helpdesk CNS-Helpdesk

De SVH is een netwerkorganisatie, de werkzaamheden worden voor 
en door de corporaties gedaan. De interne werkgroepen vervullen 
dus een belangrijke functie binnen de SVH. In bijlage 1 is een lijst met 
de deelnemers van de verschillende vaste werkgroepen te vinden.

Beleidsgroep

De beleidsgroep is in 2017 vijf keer bij elkaar geweest. Door de 
nieuwe structuur, met de bestuursadviesc ommissies, is er in dit 
overleg veel aandacht geschonken aan informatie-uitwisseling en 
kennisdeling. De belangrijkste onderwerpen in 2017 waren: de nieuwe 
rol van de beleidsgroep, seniorenmakelaars/doorstroming, tijdelijke 
contracten, leefstijlen, KWH-onderzoek woningzoekenden, (half)jaar 
managementrapportages en de evaluatie passendheidstoets.

Keyuseroverleg

Het keyuseroverleg richt zich op het WBS en de website Woonnet-
Haaglanden. Een keyuser is aanspreekpunt op het gebied van 
woonruimteverdeling van de corporatie en is verantwoordelijk 
voor de inrichting van het woonruimteverdelingsysteem op 
corporatieniveau. In 2017 is deze groep vier keer bij elkaar geweest. 
Tijdens de overleggen is hoofdzakelijk gesproken over de vernieuwing 
van de automatisering en vragen over de uitvoering van de 
woonruimteverdeling. Tevens wordt in dit overleg aandacht besteed 
aan de uitleg van besluiten die zijn genomen in het bestuur en de 
beleidsgroep.

VASTE EN TIJDELIJKE WERKGROEPEN

Werkgroep Marktinformatie
en managementrapportages

De werkgroep marktinformatie & managementrapportages 
controleert de cijfers in de standaard managementrapportages en 
geeft haar mening over de analyse van deze cijfers voordat deze 
naar de beleidsgroep en het bestuur gaan. Daarnaast zijn ze nauw 
betrokken bij de doorontwikkeling van de managementrapportages. 
De werkgroep marktinformatie is in 2017 vier keer bij elkaar gekomen. 
Er is hoofdzakelijk gesproken over ontwikkelingen en trends die 
zichtbaar zijn vanuit de (half)jaarrapportage, de aanbodrapportages 
en de overige managementrapportages. 

Overleg Managers Wonen/KCC 
Wonen/KCC

In het overleg managers wonen/KCC wordt vooral aandacht besteed 
aan besluiten die consequenties hebben voor de werkprocessen van 
de corporaties of voor de informatievoorziening naar huurders en 
woningzoekenden. Bij besluiten die directe consequenties hebben 
voor de werkprocessen of voor de informatievoorziening naar 
huurders/woningzoekenden adviseert dit overleg aan het SVH-
bestuur. De managers wonen/KCC zijn in 2017 vier keer bij elkaar 
gekomen.

Tijdelijke werkgroepen
Naast de vaste werkgroepen worden er ook tijdelijke werkgroepen 
opgericht die zich richten op specifieke thema’s of proceswijzigingen. 
In 2017 waren er twee tijdelijke werkgroepen: Projectgroep 
vernieuwde automatisering/website en Werkgroep fraude.
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BIJLAGE I
Overzicht deelnemers SVH-bestuur en werkgroepen 2017

BESTUUR, PER 31 DECEMBER 2017

De heer R. Lemson Arcade

De heer K. Karsten a.i. De Goede Woning

De heer J. Putman a.i. Rijswijk Wonen

De heer L. Greven Rondom Wonen

De heer W. Krzeszewski Staedion

De heer M. Ensink Stichting DUWO

De heer A. Schakenbos Vestia

Mevrouw D. Braal Vidomes

De heer A. Zopfi (penningmeester) Wassenaarsche Bouwstichting

De heer W. van Dam Wbv. St. Willibrordus

Mevrouw D. Pieters Wonen MiddenDelfland

Mevrouw M. Duiverman a.i. Wonen Wateringen

Mevrouw K. van Dreven Woningstichting Haag Wonen

De heer M. Baba Woonbron

Mevrouw M. Straks WoonInvest

De heer P. van Hulten Aedes, vereniging van woningcorporaties

Mevrouw A. Koning (voorzitter) Vereniging SVH

Mevrouw J. van Loon Vereniging SVH

Mevrouw J. Hoft (verslag) Vereniging SVH

BELEIDSGROEP

De heer R. Rouwendaal Arcade

De heer B. Molenaar De Goede Woning

Mevrouw M. Wendel Rijswijk Wonen

Mevrouw T. Roest Rondom Wonen

Mevrouw P. van Dijk Staedion

De heer F. van der Zon Stichting DUWO

De heer M. Kik Vestia

De heer M. Vos Vidomes

Mevrouw M. de Rooij Wassenaarsche Bouwstichting

Mevrouw B. Elshof Wbv. St. Willibrordus

Mevrouw L. van Barneveldt Wonen MiddenDelfland

Mevrouw M. Levering Wonen Wateringen

Mevrouw L. Letmaath Woningstichting Haag Wonen

De heer E. Vitner Woonbron

Mevrouw R. Kokke WoonInvest

Mevrouw J. Hoft (voorzitter) Vereniging SVH

Mevrouw M. Otten (verslag) Vereniging SVH

De heer R. Henderiks Vereniging SVH

Mevrouw T. Hoekema Vereniging SVH
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OVERLEG MANAGERS WONEN EN KCC

De heer P. Huijsdens Arcade

De heer A. Jaarsma De Goede Woning

Mevrouw E. Dubbelman Rijswijk Wonen

Mevrouw J. Mulder/ Mevrouw T. Roest Rondom Wonen

De heer D. van Puffelen/ Mevrouw J. Veenker Staedion

Mevrouw C. de Korte Stichting DUWO

Mevrouw A. Warman/De heer T. van Meegen/ T. Spaans Vestia

Mevrouw C. Buren/ De heer H. Verbiest Vidomes

Mevrouw M. de Rooij Wassenaarsche Bouwstichting

Mevrouw B. Elshof Wbv. St Willibrordus

Mevrouw L. van Spanje Wonen Wateringen

Mevrouw L. van Barneveldt Wonen Midden-Delfland

Mevrouw C. Coppen/ Mevrouw E. van der Schans Woningstichting Haag Wonen

De heer V. van den Hoogen Woonbron Delft

Mevrouw K. Broekhuizen WoonInvest

Mevrouw M. Otten (voorzitter) Vereniging SVH

Mevrouw A. Vollering (verslag) Vereniging SVH

KEYUSER-OVERLEG

Mevrouw A. Wubben Arcade

De heer R. Moesman De Goede Woning

De heer W. Rose Rijswijk Wonen

De heer J. Veerman/Mevrouw M. van den Berg Rondom Wonen

Mevrouw A. Akloe Staedion

Mevrouw Debby Boon/Mevrouw Saskia Hulsbosch Stichting DUWO

Mevrouw M. Holdert/Mevrouw S. Zijlstra Vestia

Mevrouw K. van Wijk Vidomes

Mevrouw J. Leiwakabessy Wassenaarsche Bouwstichting

Mevrouw W. van der Toorn Wbv. St Willibrordus

Mevrouw S. de Korte Wonen Wateringen

Mevrouw L. Klok Wonen Midden-Delfland

De heer L. de Ruiter Woningstichting Haag Wonen

Mevrouw M. Aalbertsberg Woonbron Delft

Mevrouw N. Kuling WoonInvest

Mevrouw A. Vollering (voorzitter) Vereniging SVH

Mevrouw M. Otten (notulist) Vereniging SVH

De heer A. El-Gharabawy Vereniging SVH

WERKGROEP MARKTINFORMATIE/MANAGEMENTRAPPORTAGES

De heer R. Yip Arcade

De heer R. Meijer De Goede Woning

De heer H. Warmer Rijswijk Wonen

Mevrouw J. Mulder Rondom Wonen

De heer J. Vreede Staedion

De heer J. Jongsma Vestia

De heer F. Aghina/De heer L. Nikolai Vidomes

Mevrouw L. Rodewijk Woningstichting Haag Wonen

Mevrouw I. van der Velde WoonInvest

De heer R. van Til Explica

Mevrouw T. Hoekema (voorzitter) Vereniging SVH

De heer R. Henderiks (notulist) Vereniging SVH
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Aangevuld voor de werkgroep Managementrapportages met: 

De heer B. Meulmeester Bestuurlijke tafel Wonen

De heer J. Slaats Gemeente Delft

De heer J. Schilling/Mevrouw K. Poorter Gemeente Den Haag

De heer D. Albregts Gemeente Pijnacker-Nootdorp

De heer N. Rovers Gemeente Westland

De heer J. Kool Gemeente Zoetermeer

PROJECTGROEP AUTOMATISERING EN WEBSITE (TIJDELIJK)

De heer R. Moesman De Goede Woning

De heer J. Veerman Rondom Wonen

Mevrouw A. Akloe Staedion

De heer Y. Schram Vestia

De heer A. Abdoellakhan Vidomes

Mevrouw L. van Barneveldt Wonen Midden-Delfland

Mevrouw S. de Korte Wonen Wateringen

Mevrouw C. Coppen Woningstichting Haag Wonen

Mevrouw M. Aalbertsberg Woonbron

Mevrouw N. Kuling WoonInvest

De heer D. Kooi ZIG Websoftware

De heer R. Henderiks (voorzitter) Wonen Midden-Delfland

Mevrouw M. Otten Vereniging SVH

Mevrouw A. Vollering Vereniging SVH

PROJECTGROEP FRAUDE (TIJDELIJK)

De heer R. Moesman De Goede Woning

De heer D. van Puffelen/Mevrouw B. de Vries Staedion

De heer T. van Meegen Vestia

De heer H. Verbiest Vidomes

Mevrouw B. Elshof/Mevrouw W. van der Toorn Wbv. St. Willibrordus

Mevrouw J. Hoft (voorzitter) Vereniging SVH

De heer R. Henderiks Vereniging SVH
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BIJLAGE II
Definities

INKOMENSGROEPEN PRIJSPEIL 2017, bron MG2016-03

Primaire doelgroep De minima, HT-doelgroep en de Europa-doelgroep samen. 

Minima Huishoudens met een minimum inkomen: 
Eenpersoonshuishouden: € 15.675
Meerpersoonshuishouden: € 20.275 
Eenpersoons-ouderenhuishouden: € 17.075 

HT-doelgroep Huishoudens met een belastbaar inkomen tot de inkomensgrenzen 
zoals gedefinieerd op de Wet op de Huurtoeslag: 
Eenpersoonshuishouden: € 22.200
Meerpersoonshuishouden: € 30.150
Eenpersoons-ouderenhuishouden: € 22.200 

Europa-doelgroep Huishoudens met een belastbaar inkomen tussen dat van de HT-
doelgroep en de € 36.165

Europaplus-doelgroep Gezinnen met een belastbaar inkomen boven de doelgroep en tot 
€ 45.236. 

HUURGRENZEN PRIJSPEIL 2017, bron MG2016-03

Goedkoop Huur tot de kwaliteitskortingsgrens (jongerengrens): € 414,02 

Betaalbare voorraad Huur tot de aftoppingsgrenzen (voor 1 en 2 personen: € 592,55 voor 3 
of meer personen: € 635,05) 

Sociale huur Huur tot de liberalisatiegrens: € 710,68 

Middeldure huur Huur tussen de liberalisatiegrens en ongeveer € 850 
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