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1 Doen wat lokaal nodig is
Wooncompagnie is met circa 13.500 sociale huurwoningen 
actief in een werkgebied dat zich uitstrekt van boven Amsterdam 
tot net onder Den Helder. 

Elk dorp en elke stad daartussen 
heeft haar eigen identiteit, elk stukje 
landbouwgrond haar eigen kleur. De 
woningmarkt is er heel gevarieerd 
maar toch vormt het één streek. We 
delen er onze ruimte en onze geschie-
denis: van inpoldering en agrarisch 
pionieren tot levendige marktplaatsen 
met een regionale functie en kernen 
met hechte gemeenschappen. Dit is 
al eeuwenlang een plek waar mensen 
graag wonen. En dat is gelukkig nog 
steeds zo. Samen gaan we er voor 
zorgen dat dat ook zo blijft! 
 
In dit Gemeenteplan 2023 vertelt 
Wooncompagnie over de plannen voor 
het komend jaar. Soms zijn die plan-
nen al concreet maar zeker zoveel ligt 
nog open. Dit Gemeenteplan is vooral 
een uitnodiging tot overleg. In de eer-
ste plaats met de gemeenten waarin 
Wooncompagnie werkzaam is. En met 
de huurdersorganisaties die daar actief 
zijn. In dat overleg bespreken we samen 
hoe het er met de lokale woningmarkt 
voor staat en welke acties daar wense-
lijk zijn. In tripartite prestatieafspraken 
leggen we dat vervolgens vast.

Dit Gemeenteplan komt op een bij-
zonder moment. Vorig jaar heeft 

Wooncompagnie haar koers voor  
de komende jaren uitgezet. Daarin 
kiezen we voor een brede rolopvatting. 
Vanzelfsprekend blijven we daarin we 
werken aan voldoende betaalbare 
huurwoningen voor mensen met een 
bescheiden inkomen. Aanvullend wer-
ken we ook aan aanbod voor mensen 
die tussen de wal van de sociale huur-
sector en het wegvarende schip van 
de koopsector vallen. Ook groepen als 
jongeren die hun eerste stap op de 
woningmarkt zetten, en senioren die 
een woning in het spectrum tussen 
helemaal zelfstandig en volledig ver-
zorgd zoeken, krijgen meer aandacht. 
Dat geld ook voor de leefbaarheid van 
buurten en wijken en – uiteraard – de 
opgaven op het gebied van verduur-
zaming en energiebesparing.

Bij deze brede rolopvatting hebben 
we wel een belangrijke kantteke-
ning gemaakt. Woningcorporaties als 
Wooncompagnie hebben slechts één 
inkomstenbron: de huurpenningen, 
opgebracht door mensen met door-
gaans een kleine beurs. Als een groot 
deel van die huurpenningen vanwege 
de Verhuurderheffing onmiddellijk 
naar de rijkskas wordt doorgeschoven, 
is een verbreding van werkzaam-
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heden niet mogelijk. Kortom: de 
Verhuurderheffing móet van tafel.

Intussen hebben we een nieuw 
kabinet, inclusief een Minister voor 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening. In het coalitieakkoord is 
afgesproken om de Verhuurderheffing 
met ingang van 2023 af te schaffen. 
Dat is bijzonder goed nieuws voor 
de volkshuisvesting! Op dit moment, 
medio 2022, wordt de afschaffing 
van de heffing voorbereid. Het tijd-
spad voorziet in Kamerbehandeling 
van het wetsvoorstel daartoe in de 
tweede helft van dit jaar. Dat wets-
voorstel kent één voorwaarde: de 
Verhuurderheffing wordt afgeschaft 
onder de voorwaarde van ‘afdwing-
bare prestatieafspraken’ over de inzet 
van de financiële middelen die bij 
afschaffing vrijvallen. Ofwel: de heffing 
wordt alleen maar afgeschaft als er 
eerst op landelijk niveau afspraken zijn 
gemaakt over de inzet van dat geld. 

Wooncompagnie steunt de hoofd-
lijn van het nieuwe rijksbeleid, vast-

gelegd in de Nationale Woon- en 
Bouwagenda, van harte. Eindelijk 
wordt er weer geredeneerd vanuit een 
brede opvatting over volkshuisvesting, 
eindelijk is er weer aandacht voor de 
sociale huursector, eindelijk is er weer 
ruimte voor een aanpak waarin alle 
partijen samen hun verantwoorde-
lijkheid nemen. En natuurlijk: eindelijk 
verdwijnt de Verhuurderheffing. Dat 
schept ook voor Wooncompagnie de 
ruimte om meer te gaan investeren. 
Hoe die balans het beste uit kan 
pakken, bespreken we graag met 
gemeenten en huurdersorganisaties. 
Doen wat ter plekke nodig is, is immers 
ons credo. Hier past wel een winst-
waarschuwing bij: de landelijke pres-
tatieafspraken over de inzet van de 
‘heffingsmiddelen’ perken de ruimte 
voor lokale afspraken behoorlijk in.

De keuzes die ‘Den Haag’ nu lijkt te 
maken, sluiten aan bij de koers van 
Wooncompagnie. In 2021 hebben we 
ons beleidsplan vernieuwd. Gevoed 
door de veranderingen die we zien en 
de verhalen die we horen als we pra-

ten met bewoners en belanghouders. 
Verhalen van jongeren die graag het 
huis uit willen, maar geen betaalbare 
woning kunnen vinden. Van hulp-
behoevende ouderen die zich niet 
gehoord voelen, of mensen met een 
beperking die er alleen voor staan. 
Van een groeiende groep mensen met 
schulden, een verslaving of meerdere 
problemen. Van spanningen in het 
trappenhuis en het gevoel geen nor-
men en waarden meer met elkaar te 
delen. Van bezorgde huurders die hun 
buurt hierdoor snel van karakter zien 
veranderen. En recent zien we daar 
bovenop een groeiende groep van 
mensen die grote moeite hebben om 
elke maand de eindjes aan elkaar te 

knopen. De snel oplopende inflatie en 
enorm gestegen energieprijzen zijn 
niet meer te compenseren met een 
gematigde huur.

Dat dwingt ons dus om breder te kij-
ken, niet alleen naar ons eigen deeltje. 
Niet alleen naar de woningen, maar 
ook naar de wijken, en wat we daarin 
kunnen betekenen. Dat is onze nieuwe 
missie: 

Doet u mee?

‘ Samen zorgen wij voor fijne 
buurten met voldoende 
woonaanbod voor mensen 
met weinig koopkracht’

•  Wooncompagnie gaat haar 
nieuwbouwprogramma 
uitbreiden, zowel 
naar omvang als naar 
samenstelling. We kunnen 
meer woningen gaan 
bouwen, en we gaan ook 
meer woningen bouwen in 
specifieke segmenten als 
duurdere huur en sociale 
koop en op het grensvlak van 
wonen en zorg.

•  Wooncompagnie gaat 
de verduurzaming van 
woningen versnellen.

  We zijn nu financieel in staat 
om, in aanvulling op isolatie-
maatregelen, sneller meer 
meters te maken in het aan-

brengen van installaties als 
zonne-panelen en (hybride) 
warmtepompen.

•  Wooncompagnie blijft staan 
voor betaalbare woningen, 

  waarvan de huur geen euro 
hoger is dan nodig. In deze 
periode van prijsstijgingen 
wordt dat punt met de dag 
groter.

•  Wooncompagnie zoekt, nu 
de heffing vervalt, naar een 
goede balans tussen drie 
bestemmingen:

  meer investeren in nieuwbouw 
en verduurzaming, zorgen 
voor een gematigd huurbe-
leid, borgen van de financiele 
continuïteit. 

Dat is dan ook wat we gaan doen:
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2 Samen met gemeenten 
en huurdersorganisaties
In alle gemeenten waar Wooncompagnie een substantieel aandeel 
sociale huurwoningen heeft, hebben we prestatieafspraken 
gemaakt. In de praktijk betekent dat een gezamenlijk voortraject 
met huurdersorganisaties, gemeente en collega-corporaties om 
tot een meerjarige raamovereenkomst (vier á vijf jaar) te komen. 
Deze overeenkomst is gebaseerd op en sluit aan bij de woonvisie 
of omgevingsvisie van de gemeente.

In de prestatieovereenkomst spreken 
we op hoofdlijnen over een aantal 
vaste thema’s af wat ieders inbreng, 
bijdrage en inspanning zal zijn en hoe 
we met elkaar de samenwerking zien.

De belangrijkste  
onderwerpen zijn: 
•  Beschikbaarheid (waaronder  

nieuwbouw en verkoop) 
•  Betaalbaarheid (huurbeleid,  

samenstelling portefeuille) 
•  Kwaliteit, Klimaat en Duurzaamheid 
•  Leefbaarheid, Wonen met Zorg en 

Welzijn

Op basis van deze overeenkomst 
bepalen we wat er in het komend jaar 
aan projecten zal plaatsvinden, wat 
ieders bijdrage daaraan zal zijn en 
wat de verdere invulling op bovenge-
noemde thema’s zal zijn. Dat leggen 
we vast in een zogenaamd jaarschijf. 
De komende maanden geven we 

samen verder vorm aan de jaarschijf 
2023. En het woordje samen mag 
daarbij wat ons betreft worden onder-
streept. Samenwerking is op het gebied 
van volkshuisvesting echt een ‘must’. 
Niet alleen tussen de gemeenten, huur-
dersorganisaties en Wooncompagnie 
maar vooral met de mensen om wie 
het gaat: de bewoners.

De meerjarige prestatieafspraken zijn 
vrij algemeen en geven niet al te veel 
lokale kleur. Als een foto van Noord-
Holland in lage resolutie. Maar als we 
goed naar onze kerngemeenten kij-
ken dan zien we wel degelijk verschil 
in kleur, contrast en compositie. Een 
vraag om andersoortige interventies. 
En dat is waar we sterker onze focus 
willen leggen. Doen wat ter plekke 
nodig is. Hoe functioneert de lokale 
woningmarkt? Wat zijn knelpunten, 
waar liggen de kansen? Wat staat 
hoog op de gemeentelijke agenda?

Dit gemeenteplan is 
onze eerste inbreng 
om te komen tot de 
jaarschijf 2023.
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Purmerend
In 2020 hebben we met de gemeente, 
de huurdersorganisaties en de colle-
ga-corporaties een nieuwe set aan 
prestatieafspraken 2021–2025 opge-
steld. Hoewel het nog een brug te ver 
bleek om ook zorgpartijen te laten 
ondertekenen, vindt Wooncompagnie 
het een goede ontwikkeling dat deze 
partijen wel intensief betrokken zijn bij 
de afspraken over Wonen en Zorg. De 
komende jaren zullen we de samen-
werking tussen partners op het gebied 
van Wonen, Zorg en Welzijn intensive-
ren. Zodat de volgende overeenkomst 
wél gezamenlijke afspraken tussen al 
deze partijen bevat.
Per 1 januari 2022 zijn de gemeenten 
Beemster en Purmerend gefuseerd. 
De Prestatieafspraken van beide 
gemeenten zijn samengevoegd. 
Wij juichen deze logische stap toe. 

Purmerend en Beemster zijn immers 
historisch aan elkaar verbonden 
en sinds 2014 was er al sprake van 
ambtelijke samenwerking. 
Met de fusie verwachten wij dat de 
nieuwe gemeente voldoende in staat 
zal zijn om het voorzieningenniveau 
op peil te houden, met name in de 
dorpen en buurtgemeenschappen 
van Beemster. Wij gaan ervan uit dat 
de nieuwe gemeenteraad oog blijft 
houden voor het bijzondere, diverse 
en eigen karakter van de dorpen en 
buurtgemeenschappen van Beemster. 
Dat bij nieuw beleid het koesteren en 
in stand houden van reeds bestaande 
hechte lokale gemeenschappen de 
aandacht heeft. Als maatschappelijke 
organisaties zijn wij daarbij vanzelf-
sprekend uw partner en kunt u op ons 
rekenen.

De lokale agenda

Daarnaast vraagt ‘doen wat lokaal nodig is’  
in Purmerend aandacht voor het volgende:

•  Wooncompagnie werkt 
van harte mee aan het 
Sociaal Woonakkoord 
Purmerend. Dat akkoord 
tussen de gemeente en de 
woningcorporaties voorziet 

dat de corporaties voor 
2030 ruim 3.600 sociale 
huurwoningen en circa 
1.200 middeldure (huur en/
of duurzaam sociale koop) 
woningen ontwikkelen. 

Voor Wooncompagnie 
gaat het om ongeveer 
850 socia le huurwoningen en 
450 middel dure woningen. 
De huidige planvoorraad van 
Wooncompagnie bestaat 
echter uit slechts 360 wonin-
gen in ‘harde plannen’. Wij 
hebben de gemeente nodig 
bij het zoeken naar andere 
geschikte locaties en het 
harder maken van de reeds 
bekende zachte locaties. 

•  Het aanvragen van 
vergunningen blijkt een 
stroperig proces. Zowel 
in de bestaande bouw 
(bijvoorbeeld bij het realiseren 
van scootmobielruimtes) als 
bij sloop/nieuwbouw trajecten 
lopen wij hier tegenaan. Kan 
dat sneller?

•  Hoge grondprijzen 
en uitdagende 
ontwikkellocaties (bepalende 
kavelpaspoorten etc.) 
maken de realisatie van 
nieuwbouwprojecten er 
niet makkelijker op. Op 
dit moment vinden er 
gesprekken plaats over de 
hoogte van de grondprijzen. 
Wij ervaren dat deze 
gesprekken door de gemeente 
vooral worden ingestoken 
vanuit het perspectief van 
kostendekkendheid. Wij 
vragen u om op het snijvlak 

tussen de belangen van 
afdeling grondzaken en die 
van afdeling wonen op zoek 
te gaan naar een oplossing 
die zoveel mogelijk het belang 
van de volkshuisvesting dient. 

•  De nieuwbouw van 
middenhuur verdient 
versnelling. Nieuwe wetgeving 
omtrent het reguleren van de 
middenhuur kan er voor gaan 
zorgen dat vooral corporaties 
bereid zijn de middenhuur te 
realiseren. Wooncompagnie 
maakt samen met de 
gemeente graag tempo.

•  In de afgelopen jaren 
zijn er onvoldoende 
mogelijkheden gecreëerd 
om sociale huurwoningen 
in Middenbeemster en 
Zuidoostbeemster te 
realiseren. Daardoor 
is het aandeel sociale 
huurwoningen op de totale 
woningvoorraad in Beemster 
gezakt tot 18%. Dat is te 
laag. Ook is er geen plek 
meer voor middeninkomens 
in Beemster. Wij zien in 
zowel Middenbeemster 
als Zuidoostbeemster 
verschillende kansen om het 
sociale en middeldure aanbod 
op korte termijn te vergroten. 
Maar dan moet er actiever 
gestuurd worden op meer 
sociale en middeldure huur.
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Waterland
De samenwerking met de gemeente 
Waterland is in de afgelopen jaren 
moeizaam geweest, maar vanaf 2021 
geïntensiveerd. De vaststelling van de 
Woonvisie en de nieuwe prestatieaf-
spraken 2021-2025 boden voldoende 
aanknopingspunten om de samen-

werking een impuls te geven. In 2022 
werken we samen met de huurdersor-
ganisaties en de gemeente aan onze 
gezamenlijke ambities. We verwach-
ten de samenwerking in 2023 verder 
te verdiepen.

Daarnaast vraagt ‘doen wat lokaal nodig is’ in 
Waterland aandacht voor het volgende: 

•  Er is een enorm tekort aan 
betaalbare woningen. Om die 
reden haalt Wooncompagnie 
alles uit de kast om het 
totale woonaanbod te 
vergroten. Hierbij hebben wij 
de gemeente hard nodig. Het 
voorschrijven van een minimaal 
percentage van 30% (echte) 
sociale huur is daarbij een 
eerste stap. Het is belangrijk 
dat die snel gezet wordt. Durf 
ook eisen te stellen aan de 
woninggrootte richting de 
ontwikkelaars, dat helpt ons uw 
inwoners goed te huisvesten.

•  We willen ook aanbod 
creëren voor middeninkomens 
middels middenhuur en 
sociale koop (Marken, Broek in 
Waterland en Monnickendam). 
Uitbreidingsmogelijkheden zijn 
niet groot, dus met behoud van 
een goede verhouding tussen 

aanbod voor zowel lagere- als 
middeninkomens. Onderdeel 
van de nieuwbouw van 
sociale huurwoningen aan de 
Bernhardlaan zijn ook enkele 
duurdere huurwoningen voor 
middeninkomens. Die gaan 
we bij voorrang toewijzen aan 
doorstromers uit een sociale 
huurwoning. Een voorbeeld 
waarmee we de woningmarkt 
weer een beetje los trekken.

•  We willen graag meer 
aanbod voor jongeren 
creëren, met name op 
Marken, in Broek in Waterland 
en Monnickendam. Die vraag is 
er nadrukkelijk vanuit de lokale 
gemeenschap. Alleen aanbod 
voor jongeren/starters creëren 
aan het eind van een ‘treintje’ 
middels doorstroming is niet 
voldoende. Dus óók voor deze 
groep bouwen of labelen?

•  Op Marken zetten we in 
op behoud van de sociale 
samenhang en de hechte 
gemeenschap. Dat vraagt om 
meer aanbod voor jongeren, 
zoals ook de dorpsraad in 
haar kernvisie aangeeft. Maar 
ook met meer aanbod voor 
senioren in de sociale huur en 
sociale koop, met aandacht 
voor ontmoeten en ‘samen’ 
wonen (hofjes). 

•  Toevoeging van woonvormen 
voor seniore huishoudens 
in een koopwoning zorgt 
voor meer beweging in de 
koopsector, wat vervolgens 
ook meer beweging in de 

huursector kan opleveren. 
Geen directe opgave voor 
Wooncompagnie, maar 
wel nodig om beweging te 
krijgen op de Waterlandse 
woningmarkt.

•  In Monnickendam lijkt in 
de wijken Ooster Ee en 
Ringshemmen de waardering 
voor zowel de woning als de 
woonomgeving achter te 
blijven. Daar kijken we graag 
samen met u naar. 

•  Bouwmogelijkheden blijven 
beperkt in Waterland, dus er 
is veel aandacht nodig voor 
andere manieren om de woning-
markt in beweging te krijgen. 

Edam-Volendam

Eind 2021 is de nieuwe Woonvisie 
Edam-Volendam vastgesteld. Een 
goede basis om tot nieuwe prestatie-
afspraken te komen met de huurders-
organisaties en de gemeente. 

Deze prestatieafspraken zijn begin 
2022 vastgesteld en hebben een loop-
tijd tot en met 2026. Ook de zorg- en 
welzijnspartners hebben deelgenomen 
aan de afspraken over Wonen & Zorg 
en Leefbaarheid. Het resultaat is een 

mooie set aan meerjarenafspraken 
tussen alle partijen. We hopen in de 
komende jaren de samenwerking op 
het gebied van zorg en welzijn verder 
te versterken.

Met het vaststellen van onze geza-
menlijke ambities hebben we een 
volgende stap gezet in ons samenwer-
kingsverband. De nieuwe Woonvisie 
en de prestatieafspraken bieden veel 
vertrouwen voor de toekomst.
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Daarnaast vraagt ‘doen wat lokaal nodig is’  
in Edam-Volendam aandacht voor het volgende:

•  We hebben de afgelopen 
jaren ondervonden dat 
we tot aansprekende 
prestaties komen als we 
intensief samenwerken. Daar 
is de Friese Vlaak een mooi 
voorbeeld van. Wij willen 
deze samenwerking in de 
komende periode nog verder 
uitbouwen. 

•  In Oosthuizen en Edam zijn 
in de afgelopen jaren te 
weinig nieuwbouwkansen 
geweest. Blij zijn wij dan 
ook dat de prioriteit in de 
komende periode ligt bij de 
kernen Edam en Oosthuizen. 
En dat is hard nodig. We 
hebben afgesproken dat bij 
een aantoonbare oplopende 
vraag, waarvan thans sprake 
is, de gemeente grond zal 
aanbieden om nieuwbouw 
mogelijk te maken en de 
corporaties zullen overgaan 
tot nieuwbouw. 

•  Als Wooncompagnie gaan we 
onze nek uitsteken: we zijn 
voornemens om De Meermin 
in Edam aan te kopen. Wij 
willen graag op korte termijn 
tot een intentieovereenkomst 
met de gemeente en De 
Zorgcirkel komen voor de 

herontwikkeling. Wij hebben 
elkaar echt nodig om hier 
weer een aansprekend en 
haalbaar plan van te maken. 
En hoe mooi zou het zijn 
dat we nog voor het einde 
van de termijn van het 
nieuwe college ook samen 
de eerste paal kunnen slaan. 
Wooncompagnie staat er 
klaar voor!

•  Zowel Wooncompagnie 
als de gemeente 
Edam-Volendam zijn 
ondertekenaar van het 
Convenant Green Deal 
Houtbouw MRA. Afgesproken 
is dat de gemeente Edam-
Volendam in 2022 één 
locatie zal aanwijzen voor 
houtbouw en de condities zal 
creëren dat hier ook sociale 
huurwoningen kunnen worden 
gerealiseerd.

•  Wij willen mensen met een 
middeninkomen ook beter 
gaan bedienen door het 
aanbod aan betaalbare 
vrije sectorhuurwoningen 
(tot circa € 900) en sociale 
koopwoningen (bijvoorbeeld 
met terugkoopconstructie) 
te vergroten. In de komende 
periode onderzoeken wij 

samen met u hoe een 
blijvende sociale koopsector in 
Edam-Volendam kan worden 
gerealiseerd.

•  De gemeente, Wooncompagnie 
en andere partners geven 
nadere invulling aan de 
integrale wijkaanpak van 
de Singelwijk in Edam ter 
verbetering van de leefbaarheid

•  Het ontbreekt in de gemeente 
aan woonaanbod tussen 
de eengezinswoning en het 
verpleeghuis. Dat leidt tot een 
stagnatie in de doorstroom 
voor ouderen en dus het 
vrijkomen van woningen voor 
gezinnen en jongeren. Er 
liggen kansen in uw gemeente, 
pakken we die samen op?

Schagen

In de gemeente Schagen hebben 
wij in 2021 met de gemeente, colle-
ga-corporaties Woonzorg Nederland 
en Woningstichting Den Helder en de 
huurdersorganisaties nieuwe presta-
tieafspraken voor de periode 2022-
2026 opgesteld. 

De nieuwe omgevingsvisie van de 
gemeente Schagen en de nieuwe 
Koers van Wooncompagnie (beide 
documenten kijken vier jaar vooruit) 
boden daar een onderlegger voor. 
Op 17 februari 2022 hebben wij aan-
vullende afspraken gemaakt over de 
inzet van de verlaging van de ver-
huurderheffing en op 1 juni 2022 over 
de huisvesting van spoedzoekers. 
Beide afspraken zijn vastgelegd in een 
Addendum die onderdeel uitmaken 
van de prestatieafspraken 2022-2026. 

De samenwerking tussen de gemeente 
Schagen en Wooncompagnie is al 
sinds jaar en dag goed. Gebaseerd op 
wederzijdse vertrouwen en begrip voor 
elkaar hebben we al veel moois met 
elkaar bereikt.
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Daarnaast vraagt ‘doen wat lokaal nodig is’ voor 
Schagen aandacht voor het volgende: 

•  We kunnen voortbouwen op 
een intensive en succesvolle 
samenwerking.

•  Veel nieuwbouw ‘onder 
handen’ in deze gemeente: 
de vaart zit er goed in. 
En dat is van groot belang 
omdat we, ondanks onze 
gezamenlijke inspanningen, 
de wachttijden in 2021 
hebben zien toenemen 
en de slagingskans voor 
woningzoekenden zien 
afnemen.

•  De omstandigheden 
waaronder deze nieuwbouw 
moet plaatsvinden worden 
wel steeds complexer. Denk 
hierbij aan bouwmaterialen 
die schaarser en duurder 
worden, voldoende 
gekwalificeerd personeel 
dat moeilijk te vinden is en 
regelgeving die steeds meer 
beknelt. Zowel de planning 
als de businesscase staat 
steeds vaker onder druk. 
Om die reden hebben wij in 
de prestatieafspraken ook 
afgesproken samen te zoeken 
naar oplossingen. Bijvoorbeeld 
in de vorm van gereduceerde 
grondprijzen.

•  Actueel is op de opgave 
om 300 woningen 
voor vluchtelingen en 
spoedzoekers te realiseren, 
verdeeld over vier locaties. 
Het is mooi om te zien 
hoe verschillende partijen 
de handen ineenslaan in 
deze crisissituatie. Voor 
Wooncompagnie is het 
uitgangspunt dat ook deze 
woningen voldoen aan 
de betaalbaarheids- en 
kwaliteitseisen. Hieraan 
wordt de komende tijd 
gezamenlijk gewerkt door 
gemeente, bouwpartners, 
grondeigenaars en 
Wooncompagnie.

•  We starten in 2022 een 
pilot woningsplitsing. 
De verwachting is dat 
woningsplitsen een bijdrage 
kan leveren in het beter 
aan laten sluiten van de 
bestaande voorraad aan 
de vraag van de groeiende 
groep kleine huishoudens. Dat 
kunnen jongeren zijn, maar 
ook voor ouderen kan dit een 
oplossing bieden. 

•  Samen werken we aan een 
regeling voor spoedzoekers. 

We gaan ook verder met het 
realiseren van ‘De Tramhalte’, 
waar naast reguliere woning-
zoekenden ook spoedzoekers 
snel een plek kunnen vinden. 

•  Versterking van 
de samenwerking 
tussen gemeente en 
Wooncompagnie op het 
gebied van leefbaarheid 
door samen gebiedsgericht 
te werken, een sluitende 
aanpak te realiseren om 
woonoverlast aan te pakken 

en samen initiatieven van 
bewoners te stimuleren en te 
ondersteunen. Hieronder valt 
ook de toepassing van het 
Damoclesbeleid.

•  Voorstel: samen aan de 
slag met de aanpak van 
woonfraude. In de huidige 
woningkrapte merken we dat 
de woonfraude toeneemt. 
Wij werken nu vooral reactief. 
Door eerder met elkaar op 
te trekken kunnen we sneller 
resultaten boeken.

Hollands Kroon

Met de gemeente Hollands Kroon 
hebben we in 2021 een mooie set 
prestatieafspraken gemaakt voor de 
periode 2022 – 2026. Deze afspraken 
maakten we samen met collega- 
corporaties Woningstichting Anna 
Paulowna, woningbouwvereniging 
Beter Wonen en de huurdersorgani-
saties. 

De nieuwe omgevingsvisie van de 
gemeente Hollands Kroon en onze 
nieuwe Koers waren onderleggers.
De samenwerking tussen de gemeente 
Hollands Kroon en Wooncompagnie 

gaat steeds beter. Op bestuurlijk en 
ambtelijk niveau zijn de contacten 
goed. Aandachtspunt blijft de samen-
werking op operationeel niveau. Hier 
maken we stapjes in de goede richting 
maar we zijn er nog niet. 
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Daarnaast vraagt ‘doen wat lokaal nodig is’ voor 
Hollands Kroon aandacht voor het volgende: 

•  We bouwen de komende 
tijd veel woningen in de 
gemeente Hollands Kroon. 
Het is belangrijk dat we de 
samenhang tussen ‘wat we 
waar voor wie bouwen’ goed 
in beeld houden.

•  Daarbij doen we in ieder 
geval op de volgende 
initiatieven. In Middenmeer 
de (her)ontwikkeling 
middengebied Havenstraat 
/ Torenstraat, samen met 
Woonzorggroep Samen en 
de gemeente. Nieuwbouw in 
Wieringerwaard: hoe kunnen 
we die gebruiken om de kern 
te versterken? Wieringerwerf, 
gebiedsontwikkeling Lelypark. 
Nieuwbouw in ’t Veld. 

•  Nieuwbouw wordt vooral op 
projectniveau beschouwd. 
Er is behoefte is aan een 
gemeentebrede visie, 
waarin de ontwikkeling 
van de verschillende 
nieuwbouwlocaties in 
samenhang wordt bekeken. 
Ook in relatie tot de 
bestaande woningvoorraad.  

•  Een groeiende groep mensen 
is niet in staat om via de 
reguliere weg toegang te 
vinden tot de woningmarkt, 

door een combinatie van 
persoonlijk gedrag, een 
levensgebeurtenis, druk 
op de woningmarkt en het 
ontbreken van opvang-
mogelijkheden. Er is behoefte 
aan woonvormen die het gat 
opvullen tussen buiten slapen 
en wonen in een regulier 
rijtjeshuis.

•  Graag verkennen we samen 
het vraagstuk van de 
‘bewonersmix’. Bijvoorbeeld 
bij toewijzing van nieuwbouw, 
waar alle bewoners tegelijk 
hun intrede doen in het 
complex. Met een bewustere 
mix van eerste bewoners 
wordt de kans vergroot 
dat zij met elkaar een fijne 
gemeenschap gaan vormen. 

•  Het sociale netwerk, met 
ondersteuning en begeleiding 
voor mensen die het zelf-
standig niet meer redden, 
is nog niet sluitend. Neem 
bijvoorbeeld een overlast 
veroorzakende zorgmijder: 
wie neemt daarvoor 
verantwoordelijkheid? Hoewel 
de professionals in de praktijk 
elkaar steeds beter weten 
te vinden, ontbreekt een 
samenhangende benadering. 

Alkmaar
In de gemeente Alkmaar is 
Wooncompagnie met circa 
360 woningen een bescheiden 
speler in het landelijk gebied. Het 
woningbezit ligt in de kleine kernen 
ten oosten van Alkmaar. In het overleg 
met de gemeente laten wij ons op 
onderdelen vertegenwoordigen door 
de grotere corporaties in Noord-

Kennemerland. Uiteraard in het 
besef dat wij binnen de kernen van 
voormalig gemeente Schermer een 
grote lokale verantwoordelijkheid 
hebben. 
Eind 2021 zijn de nieuwe prestatie-
afspraken afgesloten voor de periode 
2021-2025.

Medemblik
In 2020 is voor de periode 2021–
2024 een nieuwe set meerjarige 
prestatieafspraken gemaakt. De 
samenwerking met de gemeente 
Medemblik en onze collega-
corporaties laat zich kenmerken door 
West-Friese nuchterheid, waardoor de 
totstandkoming snel en pragmatisch 
verliep. In 2021 is als uitwerking van 
de meerjarige prestatieafspraken de 
jaarschijf 2022 opgesteld, waarin we 

de ambities en plannen voor 2022 
hebben benoemd.

Op het gebied van aanpak overlast 
hebben we met elkaar geconsta-
teerd dat er geen goede en sluitende 
aanpak is. Begin 2022 is daarom het 
besluit genomen om met alle betrok-
ken partijen een geheel nieuw en 
sluitend proces omtrent aanpak woon-
overlast op te zetten.
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3 Wooncrisis te lijf
Het is geen zaligmakende oplossing maar nodig is het wel: woningen 
bouwen, in een hoog tempo. Ook dit jaar is het woningtekort in vrijwel 
alle segmenten nóg meer opgelopen. 

De woningmarkt is vrijwel tot stilstand 
gekomen. Wooncompagnie schroeft 
de nieuwbouwproductie de komende 
jaren daarom flink op. Nadat we in 
2021 onze nieuwe koers hebben vast-
gesteld, zijn wij aan de slag gegaan 
met onze voorraadstrategie. Daarin 
geven we aan waar we de komende 
tien jaar heen willen met onze woning -
voorraad. Wij focussen ons daarbij 
op onze kerngemeenten Purmerend, 
Waterland, Edam-Volendam, Schagen 
en Hollands Kroon. In deze ge meenten 
willen wij uitbreiden. In het zuidelijk 
deel van ons werkgebied is met name 
behoefte aan meer (betaalbare) 
woningen. In de noordelijke gemeenten 
vooral aan andersoortige woningen.  
In de overige gemeenten zullen we 
consolideren.

Meer woningen bouwen: dat gaat 
alleen maar lukken in samenwerking 
met de gemeenten. De snelheid waar-
mee Wooncompagnie nieuwbouw-
projecten kan realiseren is één op één 
gekoppeld aan de snelheid waarin 
gemeenten bouwlocaties aanwij-
zen waar (ook) sociale huurwoningen 
gebouwd moeten worden, geredu-
ceerde grondprijzen hanteren voor 

sociale huurwoningen en onherroepe-
lijke bestemmingsplannen vaststellen. 
Dit zijn randvoorwaarden waarbij de 
gemeente zélf aan het stuur zit. 

•  Wooncompagnie wil de 
nieuwbouw flink opvoeren. 
Dat is ook nodig want het 
woningtekort is veel te hoog.

•  In de komende tien jaar is 
Wooncompagnie in staat 
om meer dan 2.500 nieuwe 
woningen te bouwen. Vooral 
sociale huurwoningen maar 
ook duurdere huur en betaal-
bare koop. 

•  Dat lukt alleen als er vol-
doende bouwmogelijkheden 
zijn. Geschikte locaties,  
redelijke grondprijzen en 
snelle procedures. Díe bal  
ligt bij de gemeenten.

Tot eind 2023 staat de start van de bouw van de volgende
projecten gepland:

2022

Gemeente Nieuwbouwcomplex Totaal

Hollands Kroon Brugstraat Middenmeer 24

Sportlaan Wieringerwaard 16

Purmerend Middenweg Middenbeemster 6

Schagen Piet Ottstraat Schagen 44

Melchiorhof Oudesluis 12

Remmerdel Warmenhuizen 34

P. Ottstraat Schagerbrug 14

De Veldwachter Schagen 28

Waterland Bernhardlaan Monnickendam 16

Totaal 2022 194
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Zonder tegenvallers worden in de periode tot eind 2023  
de volgende bouwprojecten opgeleverd:

2023

Gemeente Nieuwbouwcomplex Totaal

Hollands Kroon Sternstraat Wieringerwerf  10

t Veld fase 2 32

Winkelmadepark Bosstraat Winkel 9

Purmerend Waterlandlaan Purmerend 84

Aletta Jacobslaan Purmerend 18

Aletta Jacobslaan Purmerend MOG 1

Aletta Jacobslaan Purmerend zorgapparte-
menten

32

Purmerend, Torenmolen appartementen 30

Zuidoostbeemster A7 80

Middenbeemster De Keyser F7A 24

Schagen Bogtmanweg Tuitjenhorn 19

De Kooiker Callantsoog 17

Waterland Pierebaan Monnickendam 19

Westerstraat Marken 6

Nieuwpoortslaan Monnickendam 9

Totaal 2023 390

Eindtotaal 584

Opleverjaar 2022

Gemeente Nieuwbouwcomplex Totaal

Edam-Volendam Meerkoetstraat Oosthuizen 11

Purmerend Toon Dupuisstraat Purmerend 26

Middenweg Middenbeemster 6

Blaarkopstraat Zwartbontstraat 
Middenbeemster

24

Totaal 2022 67

Opleverjaar 2023

Gemeente Nieuwbouwcomplex Totaal

Hollands Kroon Brugstraat Middenmeer 24

Purmerend Lisdoddestraat Purmerend BBLK-9210 15

Schagen De Kooiker Callantsoog 17

Piet Ottstraat Schagen 44

Melchiorhof Oudesluis 12

De Veldwachter Schagen 28

Waterland Bernhardlaan Monnickendam 16

Totaal 2023 156

Eindtotaal 223
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Daarnaast helpen de stikstofproble-
matiek, de sterk oplopende bouw-
kosten en het gebrek aan materiaal 
én mankracht de bouwproductie 
ook niet. Meer dan tevoren zullen we 
met elkaar naar creatieve oplossin-
gen moeten zoeken. Het liefst met de 
kaarten op tafel om samen, dus met 
de gemeente en de commerciële ont-
wikkelaars, een plan (financieel) rond 
te krijgen. Waarbij het zoet en zuur op 
een faire en voor elke partij accepta-
bele wijze wordt verdeeld.

In de tweede helft van 2022 en 2023 
levert Wooncompagnie 223 nieuw-
bouwwoningen op. Daarnaast starten 
we met de bouw van nog eens  
584 woningen. Althans: dat is het plan. 
Maar bij deze aantallen past wel een 
winstwaarschuwing. Bouwprojecten 
lopen steeds vaker vertraging op. De 
bouwkosten stijgen op dit moment 
enorm hard, de beschikbaarheid van 
mensen en materialen schiet tekort en 
procedures (neem de stikstofregeling) 
duren langer dan gepland. Nogmaals: 
intensieve, open en transparante 
samenwerking, gebaseerd op weder-
zijds vertrouwen, is nodig om tempo  
te houden.

Gezocht: bouwlocaties
De wooncrisis vraagt om actie. Er zijn 
meer sociale huurwoningen nodig. In 
woonvisies en omgevingsvisies nemen 
gemeenten daarom een minimum 
percentage sociale huur op. In het 
beleidsprogramma van het nieuwe 
kabinet wordt een streefcijfer van  

30% sociale huur (als aandeel van de 
totale woningvoorraad) als uitgangs-
punt genomen. Maar is het daar-
mee ook geregeld? Nee! Succesvolle 
en voortvarende bouw van sociale 
huurwoningen vergt dat gemeenten 
vastleggen welke kwaliteit ze daarbij 
voor ogen hebben. En dat gemeenten 
goed gebruik maken van de verschil-
lende regelingen die daaraan bij-
dragen. Aedes, de brancheorganisatie 
van woningcorporaties, heeft hiervoor 
een handige handreiking opgesteld, 
waar we graag naar verwijzen: ‘Hoe 
bouwen we sociale huur?’ (www.aedes.
nl/media/document/aedes-gids-hoe-
bouwen-we-sociale-huur-maart-2022) 

Op diverse locaties is Wooncompagnie 
in overleg over de mogelijkheid om 
er sociale huurwoningen te bouwen. 
Hierover willen we met de betrokken 
gemeenten graag afspraken maken.

‘Dat ik hier toch mag gaan 
wonen, maakt me dus erg blij.’ 
Maite Perez Y Perez (26) uit 
Schagen kan haar geluk niet op.
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Purmerend, Vurige staart Wij zijn betrokken bij dit project en zullen een groot aantal  
woningen gaan afnemen. Wij hopen dat we snel kunnen starten  
met de bouw op deze locatie.

Purmerend, Oostflank Een grote uitbreidingslocatie. Uiteraard nemen wij ons deel  
sociaal af en ook een groot gedeelte van de middehuur en zien we 
mogelijkheden voor sociale koop. Goed dat we met alle corporaties 
zo vroeg betrokken worden bij de gebiedsvisie. 

Purmerend, Wagenweg 12 We praten met deze ontwikkelaar over het afnemen van de sociale 
opgave. Een uitdaging met een voor Purmerend nieuw concept in 
mobiliteit. We hopen op een ruimdenkende gemeente en een snelle 
ontwikkeling. Wij zien het wel zitten!

Edam - Volendam 

Edam, locatie De Meermin Wooncompagnie neemt haar verantwoordelijkheid met de aan-
koop van De Meermin. Wij verwachten alle medewerking van de 
gemeente om op deze locatie een bijzonder mooi product neer te 
zetten. Ruim denken, bergen verzetten en grenzen verleggen, is van 
toepassing op deze locatie. Samen komen we verder, wanneer we 
elkaar helpen en ondersteunen! Het is onze ambitie om nog voor 
einde van de coalitieperiode aanvang te hebben gemaakt met de 
(her)ontwikkeling. 

Oosthuizen, Waterrijk Waterrijk is een mooie wijk geworden. Wij hopen ook in de volgende 
fase van Waterrijk woningen te mogen afnemen. 

Volendam, De Lange 
Weeren

Een belangrijke nieuwe wijk voor de gemeente Edam-Volendam. 
Samen met de Vooruitgang zijn wij graag betrokken bij de  
ontwikkeling en afnemer van de sociale huurwoningen.

Edam, De Singelwijk Een mooie wijk met uitdagingen en mogelijkheden. Wij denken 
graag mee in oplossingen en nemen hier mogelijk ook de school-
locatie in mee. 

Hollands Kroon 

t Veld Grootste plannen in ‘t Veld waar we graag een gevarieerd aanbod 
aan huurwoningen afnemen in zowel fase 2 als 3. Wij verwachten 
een start bouw van fase 2 al in 2023. Mooi dat zowel de starter als 
de senior bediend gaat worden. Wij waarderen de gesprekken met 
de gemeente. Super te zien dat het gewenste hofje een plek krijgt. 

Winkel Limmerschouw en Dahliapark, twee locaties met veel mogelijk heden. 
Wij zijn in gesprek met de ontwikkelaars en nemen het sociale 
gedeelte graag voor onze rekening. Hopelijk komen er tot de door 
ons gewenste woningen die zo hard nodig zijn in dit gebied. 

Middenmeer Torenstraat / Havenstraat en tussengebied. We hebben de intentie 
uitgesproken. We hopen er uit te kunnen komen en ook ruimte te 
kunnen geven aan 'ouder worden' met je naasten en met de 
beschikbaarheid van de benodigde zorg. 

Wieringerwerf Lelypark, een gebiedsontwikkeling waar wij een grote rol mogen 
spelen. We verwachten dat we er samen met de gemeente een  
mooi project van kunnen maken. 

Wieringerwaard Paludanusweg/Trambaan, de entree van Wieringerwaard, hier kun-
nen we echt een aangezichtsverschil maken voor dit dorp. We willen 
deze woningen, mogelijk met een stuk grond van de gemeente graag 
ontwikkelen. We verwachten hier in 2023 met plannen te komen. 

Locatie Opmerking

Waterland 

Broek in Waterland, KEBO-
locatie

Wij gaan binnenkort in gesprek met de ontwikkelaar en hopen hier 
goede woningen te mogen afnemen. Ook een starter verdient goede 
oppervlakte, een berging en een buitenruimte.

Marken, locatie voetbalvel-
den

We zijn in gesprek met de ontwikkelaar. Wanneer de grond is  
opgehoogd en het concreter wordt, hopen we verdere afspraken  
te kunnen maken.

Marken, Havenstraat Kans om het woonaanbod voor de starter te vergroten.  
Hopelijk kunnen ze snel van start.

Monnickendam, locatie 
Boom

Ook op deze centraal gelegen locatie nemen wij graag de  
sociale huur en middenhuur af. Wij hopen op een mooi plan,  
en zijn in gesprek met de ontwikkelaar. 

Monnickendam, Galgeriet We zijn in gesprek met de ontwikkelaar, Philadelphia en de 
gemeente om hier een mooi plan voor te maken. Hierin nemen  
we ook de panden in de binnenstad van Philadelphia mee. 

Purmerend 

Zuidoostbeemster, Plomp-
locatie

Het voorgenomen programma bestaat uit tientallen sociale huur-
appartementen en appartementen met zorg (Odion), een dag-
bestedingsruimte en betaalbare koopwoningen voor senioren en 
starters. Wij merken dat er meer draagvlak komt om te bouwen op 
deze locatie. 

Middenbeemster, 
Gemeentehuis - 
Schoollocatie - Bibliotheek 

Op deze locatie zouden wij graag een gevarieerd aanbod voor  
senioren realiseren. Daarbij denken wij aan 30% betaalbare vrije 
sector huur en verschillende woonvormen (bijvoorbeeld moderne  
vormen van een hofje). Wij leveren dan ook graag een bijdrage aan 
het integrale ontwerp zoals beschreven in de dorpsontwikkelingsvisie 
en wij zijn bereid om op basis van dat integrale ontwerp een bod uit 
te brengen op de locatie. 

Westbeemster Aan de rand van Middenbeemster, maar in de Westbeemster  
heeft BPD een ontwikkeling waarbij wij mogelijk 6 woningen kunnen 
afnemen. 

Waterlandkwartier, locatie 
Noordster

"Met de realisatie van nieuwe locaties voor Odion zorgen wij  
ervoor dat deze locatie beschikbaar komt waardoor wij hier een 
nieuwbouwprogramma 
kunnen realiseren. Kunnen wij binnenkort tot een intentie-
overeenkomst komen?"

Waterlandkwartier, ver-
volgprojecten

Een mooi gebied voor wonen, werken, recreatie en voorzieningen. 
Naast de realisatie van sociale huurwoningen in plan 'locatie  
marts meubelen' en 'Noordster' wil Wooncompagnie ook graag  
participeren in andere projecten in dit gebied.

Purmerend, Bloemenbuurt In de bloemenbuurt hebben we een tweetal locaties waar we  
boven beneden woningen gaan realiseren. We zijn gestart met het 
informeren van bewoners. We willen een kleine verdichting realiseren, 
wel hebben we de gemeente nodig als het om de parkeernorm gaat 
en een betrokken projectleider. 

Purmerend, De Koog Een gebied met mogelijkheden waar vele ontwikkelaars kansen  
zien. Wij nemen graag een gevarieerd aanbod af voor verschillende 
doelgroepen. We blijven graag betrokken bij het samenstellen van 
de gebiedsvisie. 
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Verkoop van woningen:  
in breder perspectief
Wooncompagnie verkoopt jaar-
lijks tussen de 50 en 100 woningen. 
Hoeveel het er precies worden, is 
afhankelijk van de woningmarkt en 
de lokale prestatieafspraken. Met de 
verkoop van voormalig huurwoningen 
zorgen we voor aanbod voor huishou-
dens met een middeninkomen. Deze 
groep komt in veel gemeenten in de 
knel. Het inkomens is te hoog voor een 
sociale huurwoning maar te laag voor 
de snel stijgende prijzen in de koop-
sector. 

In de gemeenten Schagen en Hollands 
Kroon verkopen we huurwoningen 
omdat deze als (goedkope) koop-
woning meer betekenis hebben op 
de lokale woningmarkt. Een groot 
deel van de woningvoorraad van 
Wooncompagnie bestaat uit ruime 
eengezinswoningen. De vraag naar 
sociale huurwoningen komt echter 
steeds meer van één- en tweeper-
soonshuishoudens met een (zeer) 
laag inkomen. Deels heeft dat demo-
grafische oorzaken, deels komt het 
doordat gezinnen met een inkomen 
net boven modaal vanwege rijksre-
gels helaas niet meer in de sociale 
huursector mogen. Het gevolg is dat 
vraag en aanbod niet goed meer bij 
elkaar passen. De ruime gezinswoning 
met een huur van 650 euro past niet 
overal meer goed bij de vraag van 
veel woningzoekende huurders. Maar 
als we deze woning verkopen dan 
kan een jong gezin, geholpen door de 

hypotheekrenteaftrek, een betaal-
bare start op de koopmarkt maken. 
Tegelijkertijd voegen we in de nieuw-
bouw woningen toe die beter passen 
bij de huidige vraag. Zo transforme-
ren wij in die gebieden onze voorraad 
zodat deze beter aansluit bij de vraag 
en in omvang licht toeneemt. 
In het zuidelijk deel van ons werk-
gebied, waar de wachttijden tot de 
hoogste van Nederland behoren, 
gaan wij ook iets meer woningen 
verkopen. Per saldo zal de voorraad 
sociale huurwoningen echter aan-
zienlijk toenemen. Daarbij verkopen 
wij in deze gemeenten hoofdzake-
lijk ‘onder voorwaarden’ en blijft de 
woning onderdeel van een duurzaam 
sociaal koopsegment. In Purmerend 
onderzoeken wij al enige tijd met 
de gemeente en Intermaris of wij dit 
gezamenlijk kunnen vormgeven. Wij 
hopen dat we daar in de tweede helft 
van dit jaar concrete afspraken over 
kunnen maken, die een plek krijgen in 
de jaarschijf 2023. 

Vanzelfsprekend maken we per 
gemeente en samen met de 
huurdersorganisaties in de loop van 
2022 concrete afspraken over hoe we 
verkoop van huurwoningen het beste 
kunnen vormgeven. Deze afspraken 
leggen we vast in de jaarschijf 2023. 
De afspraak kan per gemeente 
verschillen, zowel wat betreft het 
aantal woningen als wat betreft de 
argumentatie. 

Schagen 

Callantsoog, Quirus locatie Wij hopen hier snel woningen te mogen afnemen. 

Schagen, Muggenburg Zuid Een mooie locatie waar wij graag de sociale opgave invullen. 

Schagerbrug, Siemerstraat Een eigen locatie waar wij graag nieuwbouw willen realiseren. 

Petten, hoek bij de 
Bellisstraat

Wij hebben een plan ingediend, het is grond van de gemeente. 
Zullen we samen aan de slag? 

Petten, 
Zuiderhavedwarsdijk

Een ontwikkeling (van ontwikkelcombinatie Scholtens 
Projecten en ZeemanVastgoed) op de voormalige werf van het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Wij zijn graag 
betrokken bij de realisatie van het betaalbare huursegment.
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4 Op zoek naar een  
nieuw thuis
Wij maken ons zorgen over de vastgelopen woningmarkt. Natuurlijk 
moeten er snel meer woningen bij komen. Ook stimuleren wij woningruil 
en beperken daarbij beklemmende regels zoveel als mogelijk. 

vesten van statushouders. Wij helpen 
de gemeenten daarbij maar de taak-
stellingen zijn fors en de ‘claims’ op het 
beperkte aanbod aan sociale huur-
woningen zijn talrijk. Dat vraagt om 
zorgvuldige afwegingen. Die maken 
we samen met de betrokken gemeen-
ten. We merken steeds vaker dat 
woonruimteverdeling niet op de auto-
matische piloot kan. Met name in de 
buurten en wijken waar ‘de rek eruit is’ 
en de leefbaarheid onder druk staat, 
kijken we heel goed naar de samen-
stelling van de bewoners. Wij vragen 
gemeenten om met ons mee te  

denken, en ook ruimte te bieden voor 
alternatieve oplossingen. Zeker als het 
aantal verhuisbewegingen afneemt en 
het aantal urgenten toeneemt, wordt 
het steeds moeilijker om rekening te 
houden met de samenstelling van 
buurten en bewoners. Urgenten 
moeten nu eenmaal snel gehuisvest 
worden waardoor een ideale match 
tussen woning en bewoners soms een 
(te) lastige puzzel wordt.

Onderstaande tabel laat zien dat het 
aandeel van het vrijkomend aanbod 
dat aan urgenten is verhuurd, nogal 

stand per 
31-12-2021

verhuur
mutatie–
graad

urgent*
percentage 
van vrijkomend 
aanbod

verkoop

Purmerend 3483 168 5% 55 33% 13

Beemster 662 44 7% 2 5% 2

Waterland 1411 100 7% 22 22% 7

Edam - 
Volendam

1392 78 6% 17 22% 6

Hollands 
Kroon

2429 230 9% 29 13% 37

Schagen 3960 257 6% 50 19% 16

Medemblik 445 25 6% 7 28% 2

Opmeer 28 1 4% 0 0% 0

Hoorn 16 0 0% 0 0

Langedijk 14 0 0% 0 0

Alkmaar 390 17 4% 1 6% 2

Totaal 14230 920 6% 183 20% 85

*urgenten betreffen: Sociaal-medisch urgenten, vergunninghouders, stadsvernieuwingsurgenten,  
maatwerkregeling en uitstroom instelling.

Oververhitte woningmarkt
We proberen meer doorstroming en 
dus meer aanbod te creëren door bij 
nieuwbouw voorrang te geven aan 
woningzoekenden die een sociale 
huurwoning achterlaten. Maar het 
verdelen van woningen blijft het  
verdelen van schaarste. 

Het grootste deel van het vrijkomende 
woningaanbod gaat naar ingeschre-
ven woningzoekenden. Dat zijn zowel 
starters als doorstromers. Een deel 
gaat met goede redenen naar urgent 
woningzoekenden en specifieke doel-
groepen. Gemeenten hebben een 
taakstelling als het gaat om het huis-
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verschilt per gemeente. In Purmerend 
was dit percentage met 33 procent 
best fors. Dit gecombineerd met een 
vrije lage mutatiegraad maakt dat wij 
in 2021 slechts 113 regulier woningzoe-
kenden aan een nieuw thuis hebben 
kunnen helpen. Teleurstellend weinig 
wat ons betreft en het onderstreept 
de noodzaak om de nieuwbouw écht 
op gang te brengen: hier blijven wij 
graag met u over in gesprek. 

In Hollands Kroon was in 2021 de 
mutatiegraad met 9 procent behoor-
lijk hoog. Dit is vooral te verklaren door 
de opgeleverde nieuwbouw aldaar: 
maar liefst 103 van de 167 in 2021 
opgeleverde woningen zijn in deze 
gemeente gerealiseerd. Ondanks het 
forse aantal verkopen in 2021 zien we 
hier mooi de positieve effecten van 
nieuwbouw op het aantal verhuisbe-
wegingen.  

In 2022 is de opvang van vluchtelin-
gen uit Oekraïne een nieuwe opdracht 
geworden. In de gemeente Edam-
Volendam heeft Wooncompagnie 
het initiatief genomen om voormalig 
verzorgingshuis De Meermin versneld 
gereed te maken voor de opvang van 
vluchtelingen. Ook de wil onder onze 
huurders om vluchtelingen een plek te 
bieden in hun eigen thuis, heeft ons 

geraakt. Op onze website geven we 
onze huurders informatie over waar  
zij aan moeten denken en wat daar  
bij komt kijken. Uiteraard met het  
verzoek om dit in overleg met de 
eigen gemeente te doen, zodat daar 
het overzicht blijft. 

Een thuis voor iedereen
In het rapport en het programma ‘Een 
thuis voor iedereen’ is door de over-
heid in beeld gebracht hoe groot de 
gezamenlijke opgave is als het gaat 
om het huisvesten en bieden van de 
juiste begeleiding van verschillende 
mensen die zich in een kwetsbare 
positie bevinden. In het programma 
wordt onderkend dat hier een geza-
menlijke rol is weggelegd voor de 
woningcorporaties, de gemeenten en 
de zorginstellingen. Samenwerking op 
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Schematische weergave verbetering huisvesting aandachtsgroepen

1. Voldoende betaalbare en passende woningen
De toegankelijkheid van de woningmarkt voor middeninkomens, starters, lagere inkomens en mensen 
uit aandachtsgroepen staat onder druk. Deze actielijn is gericht op de realisatie van betaalbare woningen, 
het beter benutten van bestaand vastgoed en het borgen dat woningen aan aandachtsgroepen worden 
toegewezen. De realisatie van sociale nieuwbouw en transformatie van bestaand vastgoed verloopt voor 
het grootste deel via het programma ‘Woningbouw’.
In dat programma is onder meer het volgende aangegeven:
→ Het versnellen van de woningbouw met als doel de realisatie van 900.000 woningen tot en met 2030 

en het bereiken van 100.000 woningen per jaar in deze kabinetsperiode. Er wordt gestuurd op wat 
wordt gebouwd, voor wie wordt gebouwd en waar wordt gebouwd, passend bij de woonwensen en 
-behoeftes van mensen.

→ Van de in totaal 900.000 woningen is tweederde betaalbaar, waarvan 350.000 huur- en 
koopwoningen voor mensen met een middeninkomen. Het streven dat corporaties tot en met 2030 
in totaal 250.000 nieuwe sociale huurwoningen bouwen, met oog voor de behoefte aan passende 
woningen voor mensen met een laag inkomen, waaronder aandachtsgroepen als dak- en thuisloze 
mensen en statushouders.

Flexwoning Karekietpark (Purmerend)
Woonconcept in Purmerend met 
flexwoningen voor verschillende 
aandachtsgroepen waaronder zorg, 
spoedzoekers en economisch daklozen. 

Foto: Lisette Prins

Koplopers en ondersteuning: leren, beproeven en inspireren

Regie, monitoring, bijsturen

Voldoende
woonruimte

Evenwichtige
verdeling

Preventie:
voorkomen dat mensen 

in de knel raken

Combineren
wonen, zorg,

werken en welzijn

Toereikende middelen

Aanpak op hoofdlijnen
Er zijn veel partijen betrokken bij de huisvesting van aandachtsgroepen, op nationaal, regionaal en lokaal 
niveau. Lang is gedacht dat de optelsom van alle gedecentraliseerde keuzes als vanzelf zou leiden tot een 
huis voor iedereen. Dat blijkt helaas niet het geval. Het tekort aan geschikte woningen leidt tot 
concurrentie tussen aandachtsgroepen, verdringing van mensen op de wachtlijst met negatieve gevolgen 
voor de leefbaarheid en het draagvlak. Het is daarmee dus zelfversterkend. Om dit te doorbreken vraagt 
de huisvesting van aandachtsgroepen dan ook om duidelijkere sturing en regie op de bouwopgave en de 
verdeling en ondersteuning van aandachtsgroepen. Dat doen we met dit programma langs vier actielijnen.

Een thuis voor iedereen

alle niveaus is broodnodig om ervoor 
te zorgen dat meer mensen een pas-
sende woning in een leefbare wijk 
vinden. Dit programma past bij de 
corporaties, dit is waar we voor staan.’

Lang is gedacht dat de optelsom 
van alle gedecentraliseerde keuzes 
als vanzelf zou leiden tot een huis 
voor iedereen. Dat blijkt helaas niet 
het geval. Het tekort aan geschikte 
woningen leidt tot concurrentie tussen 
aandachtsgroepen, verdringing van 
mensen op de wachtlijst met nega-
tieve gevolgen voor de leefbaarheid 
en voor het draagvlak.  

Het is daarmee dus zelfversterkend. 
Om dit te doorbreken vraagt de huis-
vesting van aandachtsgroepen dan 
ook om duidelijkere sturing en regie 
op de bouwopgave en de verdeling en 
ondersteuning van aandachtsgroepen. 

Wooncompagnie werkt graag mee 
aan vernieuwing van de woonruimte-
verdeling. Zodat het vinden van een 
huurwoning zo makkelijk mogelijk 
wordt. Daarbij vinden we het belang-
rijk dat woningzoekenden zoveel 
mogelijk zelf kunnen kiezen hoe  
en waar ze willen wonen. En geen 
nummers worden die ‘een woning 

Samenwerking op alle niveaus is broodnodig om 
ervoor te zorgen dat meer mensen een passende 
woning in een leefbare wijk vinden.

In het werkgebied van Wooncompagnie zijn wij in vier 
woonruimteverdeelsystemen actief:

• Woonmatch Waterland (www.woonmatchwaterland.nl)
• Woonmatch Kop van Noord Holland (www.woonmatchkopnh.nl)
• Woonmatch West-Friesland (www.woonmatchwestfriesland.nl)
• SVNK Noord-Kennemerland (www.svnk.nl) 
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toegewezen krijgen’. We moeten goed 
opletten welke regels we met elkaar 
optuigen als het gaat om de woon-
ruimteverdeling en hoe deze uitpak-
ken. Of die regels elkaar versterken, 
tegenwerken of zelfs teniet doen. Of 
dat voorrangsregels voor de één weer 
leidt tot onevenredige schaarste voor 
de ander. 

Op het gebied van de woonruimte-
verdeling is veel aan het bewegen. 
In West-Friesland is in 2020 een pilot 
gehouden, waarbij spoedzoekers 
meer aandacht krijgen en een deel 
van het aanbod werd gelabeld voor 
doorstromers. Door een deel van de 
nieuwbouwappartementen te labelen 
voor doorstromers, verbeterden we de 
slaagkans van huurders ten opzichte 
van huiseigenaren die hun eenge-
zinswoning verkopen. Maar ook voor 
jonge gezinnen in te kleine woningen 
verbeterden de kansen om door te 
kunnen stromen naar een wat ruimere 
eengezinswoning. In het pilotjaar is 
het aanbod substantieel toegenomen: 
labelen voor doorstromers brengt  
verhuisstromen op gang en maakt  
het aanbod groter.
De pilot ‘labelen doorstromers’ is 
wegens bewezen succes omgezet in 

regulier beleid. Wat betreft de spoed-
zoekersmodule was de pilot minder 
geslaagd en zijn we nog in overleg 
met de gemeenten om te bekijken 
hoe we dat op een andere manier 
kunnen inrichten. 

Woonmatch Waterland werkt met de 
spelregels van de Metropool Regio 
Amsterdam (MRA). Deze spelregels 
gaan volgend jaar op de schop. De 
inschrijfduur blijft een belangrijk  
element voor de volgordebepaling. 
Daarnaast vergroot actief zoeken de 
kans op een woning. Spoedzoekers 
maken met extra situatiepunten een 
grotere kans op een woning.  
Het voorstel is inmiddels door alle 
MRA-gemeenteraden vastgesteld.  
De implementatie is in volle gang 
maar duurt iets langer dan gepland: 
de nieuwe systematiek zal vanaf  
januari 2023 operationeel zijn.

In de Kop van Noord-Holland expe-
rimenteren we met gerichter toewij-
zen waarbij ook ‘het samen wonen 
en leven’ een rol speelt. In voormalig 
verzorgingshuis ‘Winkelmadepark’ in 
Winkel zijn de bewoners niet alleen 
op inschrijfduur geselecteerd maar 
ook op motivatie. Het zijn buren die er 

graag samen voor willen zorgen dat het 
prettig wonen is in Winkelmadepark. 
Zorgen voor het tuinonderhoud van 
het park. Een boodschap voor iemand 
doen. Even met de buurman mee-
gaan naar de huisarts of een schil-
derij ophangen voor de buurvrouw. 
Binnen Winkelmadepark is het heel 
gewoon om dat voor elkaar te doen. 
Daarnaast is in de gemeente Schagen 
het concept ‘Corporatiehotel’ in ont-
wikkeling. Met dit concept kunnen 
we spoedzoekers, veelal mensen in 
een scheiding waar ook kinderen bij 
betrokken zijn, snel en adequaat  
helpen. Een veilige plek bieden om tot 
rust te komen en hun leven weer op 
de rit te krijgen. Om daarna weer op 
eigen kracht een fijn thuis te kunnen 
vinden. Hoe mooi is dat? 

Tenslotte labelen we, gezien het 
gebleken succes in West-Friesland, in 
meerdere gemeenten een deel van 
het aanbod voor doorstromers om zo 
meer verhuisbewegingen te creëren 

en meer mensen een nieuw thuis te 
kunnen bieden. 

Woningdelen kan één van de mid-
delen zijn om het beperkte wonin-
gaanbod optimaal te benutten. Het 
is niet nieuw, en er zijn collega-cor-
poraties die hier al mee aan de slag 
zijn gegaan. En ook weer mee gestopt 
helaas, om dat het simpeler klinkt dan 
het is. Tóch willen wij dit concept graag 
verder brengen en geloven erin dat het 
succesvol toe te passen moet zijn.

Ook het verhuren van een kamer willen 
wij actiever stimuleren. Daarbij vinden 
wij het belangrijk dat de hoofdhuur-
der niet te maken krijgt met nadelige 
financiële effecten zoal korting op de 
uitkering of huurtoeslag. 
Denkt u met ons mee hoe wij woning-
delen of het verhuren van een kamer 
tot een succes kunnen maken en zo 
meer woningzoekenden aan een fijne 
woonplek kunnen helpen? Samen  
dromen, samen doen!

Het zijn buren die er graag samen 
voor willen zorgen dat het prettig 
wonen is in Winkelmadepark.
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5 Verduurzamen de  
urgentie wordt steeds groter
We staan voor een grote opgave op het gebied van duurzaamheid. 
Zeker met de prijsstijgingen voor energie in 2022 wordt overal de 
urgentie gevoeld om iets te doen. In 2021 heeft Wooncompagnie 
het Actieplan Duurzaamheid opgesteld, waarin we onze duurzaam-
heidsdoelstellingen verder hebben uitgediept. Daarin hebben we 
gekozen om per geïnvesteerde euro zoveel mogelijk CO2 te reduceren. 
De euro van onze bewoners nemen we in deze afweging ook mee.

In 2014 zijn we gestart met het op 
grote schaal verbeteren van de ener-
getische kwaliteit. Dat doen we door 
het optimaal isoleren van de buiten-
schil van de woningen. Het overgrote 
deel hebben we inmiddels gedaan. 
Tot 2024 doen we de laatste wonin-
gen waar niet eerder een natuurlijk 
moment was om de werkzaamheden 
uit te voeren. Nu het isoleren van onze 
woningen op zijn einde loopt, schake-
len we over naar nieuwe installaties. 
Zo zijn we dit jaar begonnen met het 

grootschaliger plaatsen van hybride 
en all electric warmtepompen. Het 
plaatsen van zonnepanelen zetten  
we door.

Dat onze inzet resultaat geeft is 
duidelijk. Nadat we eind 2019 al 
gemiddeld label B bereikten, is op 
dit moment label A het meest voor-
komende label in ons bezit. De echt 
slechte energielabels E, F en G zijn in 
aantal inmiddels onder de vierhonderd 
gezakt.

Alkmaar Edam-Volendam Hollands Kroon
Medemblik  

en Hoorn
Purmerend Schagen Waterland Totaal

A+++ 1 0 1 0 0 0 0 2

A++ 2 0 4 0 38 55 3 102

A+ 3 20 84 5 526 102 28 768

A 118 503 798 133 2013 1168 507 5240

B 98 314 469 170 862 805 261 2979

C 85 278 496 131 351 1160 362 2863

D 12 50 148 23 63 229 112 637

E 7 23 28 5 25 70 29 187

F 10 10 31 6 19 29 7 112

G 13 10 21 3 5 2 6 60

totaal 349 1208 2080 476 3902 3620 1315 12950
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Betaalbaarheid en 
duurzaamheid
Betaalbaar wonen is een speerpunt 
van Wooncompagnie. De afgelopen 
periode maakt eens temeer duide-
lijk dat dit meer omvat dan alleen de 
huurprijs. In de afgelopen jaren heeft 
Wooncompagnie nadrukkelijk ingezet 
op het nemen van isolatiemaatre-
gelen. Dat heeft ervoor gezorgd dat 
onze woningen, vooruitlopend op de 
corporatiesector, gemiddeld ener-
gielabel B hebben bereikt. Inmiddels 
beschikken de meeste woningen over 
energielabel A. Het aantal woningen 
met een minder label (E, F of G) is 
beperkt, voor deze woningen staan al 
plannen op stapel. Woningen met een 
E, F of G label krijgen in 2022 geen 
huurverhoging.

Op kleine schaal bieden we bewoners 
middelen om tocht in hun woning en 

daarmee onnodig energieverlies te 
voorkomen en geven we doorlopend 
tips over het verminderen van ener-
giegebruik. Op grotere schaal zien we 
de positieve effecten van het plaatsen 
van duurzame installaties, die bewo-
ners tot honderden euro’s per maand 
kunnen opleveren. 

De basis (woningen die goed zijn 
geïsoleerd) staat er. Op die basis 
biedt de voorgenomen afschaffing 
van de Verhuurderheffing de finan-
ciële ruimte om extra te investeren 
in verduurzaming. Daarvoor werkt 
Wooncompagnie momenteel plannen 
uit.

In de komende tien jaar verwachten 
we meer dan de helft van de wonin-
gen van Wooncompagnie (7.250) van 
hybride of ‘all electric’ warmtepompen 
en zonnepanelen te voorzien. Deze 

maatregelen vullen we in aan de hand 
van het Actieplan Duurzaamheid. 
Daarin staren we ons niet blind op 
energielabels (waarvan de definitie 
met regelmaat verandert). We kiezen 
voor maatregelen die per euro het 
grootste effect hebben op vermin-
dering van de CO2-uitstoot en het 
energie verbruik. 

Van het kookgas af
Wooncompagnie is een paar jaar 
terug gestart met het uit de woningen 
halen van kookgas. Bij vrijwel elke 
huuropzegging halen we de kook-
gasaansluiting uit de woning. In 2023 
is de doelstelling om 700 woningen 
van het kookgas af te halen. Dit is 
gebaseerd op het aantal verwachte 
huuropzeggingen. 
Tegelijkertijd met het verwijderen van 
het kookgas geven we de meterkast 

een update. Daarmee is de woning 
geschikt voor elektrisch koken en 
mogelijk in de toekomst voor zonne-
panelen. Dit programma zetten we 
door. Zo zijn we steeds meer voor-
bereid om uiteindelijk volledig van  
het gas af te gaan. 

Klimaatadaptatie
In het kader van het Deltaprogramma 
Ruimtelijke adaptatie onderzoekt een 
groot aantal partijen hoe onze om-
geving klimaatbestendig kan worden. 
Wooncompagnie denkt actief mee 
in dit proces. Ook met hele concrete 
en kleinschalige maatregelen, die wij 
samen met de gemeente en onze 
bewoners bedenken, kunnen wij een 
bijdrage leveren aan een klimaat-
bestendig Noord Holland. 
In 2021 hebben wij samen met de 
gemeenten Purmerend en Beemster, 

Voor 2023 en 2024 staan de volgende aantallen  
voor verduurzaming gepland:

• 900 woningen: dakisolatie
• 640 woningen: spouwmuurisolatie
• 1.250 woningen: HR++-glas
• 700 woningen: zonnepanelen
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Wooncompagnie werkt momenteel plannen  
uit die bestaan uit het:

1.  Vervangen van CV-ketels 
door hybride warmtepompen, 
in combinatie met 
het aanbrengen van 
zonnepanelen

2.  Aanbrengen van ‘all  
electric’ warmtepompen, 
in combinatie met  
zon-nepanelen

3.  Aanbrengen van 
zonnepanelen op  
andere woningen

4.  Aansluiten van woningen  
op het bestaande  
warmtenet

5.  Geschikt maken voor 
elektrisch koken

de huurdersorganisaties en de collega- 
corporaties een pilot ‘regentonnen’ 
gehouden. De pilot was een groot  
succes! Wooncompagnie heeft 
70 regentonnen geplaatst bij huurders 
in Middenbeemster, bekostigd samen 
met de gemeente. In 2022 krijgt de 
pilot een vervolg. 

Deze keer richten we ons op één 
buurt, waarbij we klimaatadaptatie 
en het bevorderen van de gemeen-
schapszin in een fijne woonomgeving 
combineren. Met elkaar, voor elkaar. 
Samen dromen, samen doen!
Ook in de gemeente Edam-Volendam 
start in mei 2022 een werkgroep om 

concrete acties te bedenken op het 
gebied van klimaatadaptatie. In de 
gemeente Hollands Kroon komt voor 
de zomer en werkgroep bij elkaar om 
deelname aan het NK Tegelwippen 
vorm te geven. 

Voor 2023 hebben we 50.000 euro  
in de begroting gereserveerd voor  
dergelijke projecten op het gebied  
van klimaatadaptatie. 

Het zou mooi zijn als we daar met 
elkaar een concrete bestemming aan 
kunnen geven en een gezamenlijk 
project in de jaarschijf 2023 van uw 
gemeente kunnen opnemen.

‘Dankzij de duurzame 
installatie zijn onze 
energielasten gelukkig 
nog betaalbaar.’
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6 Wonen met zorg  
in fijne buurten
We hebben elkaar hard nodig. Wij gaan dus graag in gesprek over 
hoe we het lokale netwerk kunnen opbouwen waar het ontbreekt en 
kunnen verbeteren, versterken en vernieuwen waar het bestaat.

Hechte buurtschappen  
koesteren
Een hechte gemeenschap is van onge-
kende waarde. Juist in de kleinere 
kernen en dorpen, waar de wet van de 
grote getallen niet opgaat. Het zorgt 
ervoor dat iedereen mee kan blijven 
doen. Dat niemand buiten de boot 
valt, dat mensen naar elkaar omkij-
ken en voor elkaar willen zorgen. We 
merken ook dat zo’n hechte, samen-
redzame gemeenschap haast niet 
maakbaar is. Die is er van oudsher, kan 
wel verdwijnen maar ontstaat niet op 
bevel of op recept. 

Gemeenschappen die ooit ‘als van-
zelf’ zijn ontstaan, moeten we koes-
teren. Dit betekent dat we met elkaar 
goed moeten nadenken over de 
juiste programmering als het gaat 
om nieuwbouw en om beleidsre-
gels voor toewijzing als het gaat om 
bestaande woningen. Het is belang-
rijk dat mensen kunnen blijven wonen 
binnen de gemeenschap waar zij deel 
van uitmaken. Ook als ouder worden 
met gebreken komt. En ook als de 
helpende hand zelf hulp nodig gaat 
hebben. Daarom is het belangrijk dat 

we de lokale woningmarkt in de volle 
breedte bekijken. Zodat we ervoor 
zorgen dat er voor jong en oud, voor 
ruime en krappe portemonnees, voor 
zelfredzamen en meer hulpbehoeven-
den een fijne plek is binnen de eigen 
gemeenschap. Waar men kan blijven 
wonen én naar elkaar blijft omkijken. 

Samen met gemeenten en maat-
schappelijke partners werken we aan 
een sluitend netwerk. Met toegang tot 
zorg, ondersteuning en begeleiding 
voor de mensen die dat nodig hebben. 
En dat is met regelmaat het geval. We 
hebben te maken met niet zelfred-
zame huurders die moeite hebben de 
regie over hun eigen leven te nemen. 
Die geen sociaal netwerk hebben of 
zich bewust terug trekken uit de lokale 
gemeenschap. We merken dat deze 
groep groeit en dat baart ons zorgen. 
Als corporatie zijn we steeds vaker het 
sluitstuk in het sociaal beheer, in de 
persoonlijke contacten en de aanpak 
van overlastkwesties, waar zorg- en 
welzijnspartijen al dan niet nood-
gedwongen een stapje terug deden. 
Steeds vaker doen we noodgedwon-
gen een beroep op externe exper-

tise als het gaat om vereenzaming, 
armoedebestrijding, schuldhulpverle-
ning, vervuiling, verslaving, psychische 
problemen of conflictbemiddeling. 
Ook het inwinnen van juridisch advies 
maar ook het starten van een juridi-
sche procedure in verband met ontoe-
laatbaar gedrag is het afgelopen jaar 
fors gestegen. 

De scheidslijn tussen de verantwoor-
delijkheid van de corporatie en die 
van andere partijen is soms dun. Dat 
maakt participeren in een netwerk 
met ketenpartners van groot belang. 
We hebben elkaar hard nodig. Wij 
gaan dus graag in gesprek over hoe 
we het lokale netwerk kunnen opbou-
wen waar het ontbreekt en kunnen 
verbeteren, versterken en vernieuwen 
waar het bestaat.

Langer zelfstandig thuis wonen
Wooncompagnie vindt het belangrijk 

dat huurders zo lang als mogelijk zelf-
standig thuis kunnen wonen. Het liefst 
in de eigen, huidige woning en voor-
opgesteld: als ze dat zelf willen. In hun 
vertrouwde buurt en hun vertrouwde 
netwerk en gemeenschap. Daarom 
zetten wij onder andere senioren 
woonadviseurs in. In de Kop is dat in 
samenwerking met WonenPlusWelzijn. 
Deze woonadviseurs gaan langs bij 
onze oudere huurders om te bespre-
ken wat zij nodig hebben. Soms is een 
kleine woningaanpassing voldoende. 
De kleine woningaanpassingen die 
niet onder de WMO vallen, betaalt 
Wooncompagnie. 

Als zelfstandig thuis wonen echt geen 
optie meer is bekijken we of een gelijk-
vloerse woning beter passend is. In 
Zaanstreek-Waterland zijn daarover 
in een pilot afspraken gemaakt tus-
sen de gemeenten en de corporaties. 
Ouderen krijgen voorrang, een ver-
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huiskostenvergoeding en een huurga-
rantie als ze willen verhuizen naar een 
geschikte huurwoning. In Schagen en 
Hollands Kroon houden wij informa-
tiebijeenkomsten ‘Langer zelfstandig 
thuis wonen: hoe doe je dat eigen-
lijk?’. Tijdens deze bijeenkomsten, in 
samenwerking met de gemeente en 
WonenPlusWelzijn, beantwoorden we 
vragen en geven we tips. 

In de Kop van Noord-Holland is de 
intentieverklaring ‘van vergrijzing naar 
vernieuwing’ afgesloten. In de regio 
Zaanstreek-Waterland is de ‘Regiovisie 
zorg voor ouderen Zaanstreek-
Waterland’ van kracht. Met elkaar 
zoeken we oplossingen om het langer 
zelfstandig wonen zo goed mogelijk 
vorm te geven. Een regierol voor de 
gemeenten is daarbij onontbeerlijk. 
Waar corporaties globaal dezelfde 
doelgroep bedienen, is dat bij de zor-
gorganisaties anders. Het is nog niet 
zo eenvoudig om de totale vraag in 
het spectrum van zelfstandig wonen 
tot intramuraal boven tafel te krijgen. 
Dat inzicht is nodig om een voldoende 
en gevarieerd antwoord te kunnen 
geven. Met woon/zorg/welzijn-ar-
rangementen die het hele spectrum 
bedienen. Wooncompagnie onder-

steunt dan ook het voornemen van de 
minister voor Volkshuisvesting om de 
totstandkoming van brede woonzorg-
visies als verplichting op het bord van 
gemeenten te leggen. 

Voor de gemeente Purmerend ontwik-
kelen Wooncompagnie, Intermaris en 
Rochdale een waaier woonconcep-
ten voor senioren. Deze wordt medio 
2022 besproken met de zorgpartijen 
en de gemeente. De waaier bevat 
diverse concepten van woonvormen 
waar wonen in wisselende mate wordt 
gecombineerd met zorg en/of wel-
zijn. Uiteindelijk willen we de waaier 
in ons hele werkgebied gebruiken. 
Met de waaier hopen wij een aantal 
concepten voorhanden te hebben die 
schaalbaar zijn, zonder dat ze een 
blauwdruk zijn. Daarnaast kunnen ze 
helpen in het gesprek met samenwer-
kingspartners over de opzet en kan 
het richting gemeenten helpen met 
het aanwijzen van locaties. Wat willen 
we waar realiseren?

Met elkaar zoeken we oplossingen 
om het langer zelfstandig wonen zo 

goed mogelijk vorm te geven. 
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Kengetallen per gemeente 

Wooncompagnie totaal
aantal  
vhe’s

netto  
huur

bruto  
huur

maximale 
huur

netto huur als %  
maximale huur

WOZ-
waarde

WWS oppervlak
woonduur in 

jaren
bouwjaar

Appartement met lift (<4 woonlagen) 2152 € 571 € 612 € 868 66% € 219.259 163 58 6,6 2003

Appartement zonder lift ( tm 4 woonla-
gen)

2517 € 475 € 491 € 731 65% € 178.802 139 51 9,2 1985

Bedrijfsruimte 21 € 1.715 € 1.697 € 299.514 7,1 1991

Bergingruimte 4 € 12 € 12 € 8.667 4,8 1978

Duplexwoning 32 € 276 € 279 € 647 56% € 178.094 124 37 8,5 1956

Eengezinswoning 8093 € 570 € 575 € 936 61% € 242.336 176 67 19,6 1976

Garage 30 € 49 € 57 € 16.929 13,7 1990

Hoogbouw (> 4 woonlagen) 172 € 666 € 709 € 1.022 65% € 313.285 190 70 7,6 2012

Kavel 24 € 50 € 50 € 4.000 17,7 1965

Maatschappelijk vastgoed 45 € 2.641 € 2.971 € 977 € 379.851 55 51 6,6 2002

Overig vastgoed (algemene ruimte etc.) 10 € 128.000 2,4 2008

Parkeervoorziening 308 € 49 € 58 € 11.033 9,6 2012

Seniorenwoning 836 € 506 € 512 € 808 64% € 189.588 152 56 10,7 1984

Standplaats 26 € 175 € 177 € 45.077 8,2 1918

Woon en Zorg 533 € 3.358 € 3.500 € 844 96% € 144.512 88 60 13,0 1992

Woonwagen 9 € 546 € 615 € 53.667 6,3 2004

Eindtotaal 14812 € 573 € 588 € 881 63% € 219.386 165 62 14,9 1983
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Alkmaar
aantal 
vhe’s

netto huur bruto huur
maximale 

huur
netto huur als %  
maximale huur

WOZ-
waarde

WWS oppervlak
woonduur in 

jaren
bouwjaar

Appartement met lift (<4 woonlagen) 73 € 537 € 577 € 829 65% € 185.918 156 58 7,7 2001

Appartement zonder lift ( tm 4 woonlagen) 49 € 485 € 491 € 768 63% € 178.653 145 51 8,8 1994

Bedrijfsruimte 5 € 91 € 95 € 107.167 0,4 2005

Eengezinswoning 193 € 549 € 553 € 942 59% € 222.736 174 68 21,3 1973

Maatschappelijk vastgoed 7 € 761 € 850 € 107.167 0,4 2005

Seniorenwoning 41 € 451 € 459 € 686 67% € 167.780 131 50 12,9 1971

Woon en Zorg 34 € 4.441 € 4.454 € 848 82% € 100.118 160 61 11,8 2008

Eindtotaal 402 € 588 € 602 € 864 62% € 191.251 161 61 15,2 1985

Hollands Kroon
aantal 
vhe’s

netto huur bruto huur
maximale 

huur
netto huur als %  
maximale huur

WOZ-
waarde

WWS oppervlak
woonduur in 

jaren
bouwjaar

Appartement met lift (<4 woonlagen) 210 € 591 € 628 € 877 68% € 188.862 165 63 5,5 2003

Appartement zonder lift ( tm 4 woonlagen) 305 € 461 € 471 € 660 70% € 128.669 126 50 7,8 1983

Bedrijfsruimte 5 € 1.604 € 1.641 € 172.600 13,8 1994

Bergingruimte 3 € 15 € 15 € 8.667 6,7 1972

Eengezinswoning 1549 € 541 € 546 € 902 60% € 193.303 169 65 19,1 1974

Garage 16 € 44 € 52 € 13.800 17,0 1989

Kavel 24 € 50 € 50 € 4.000 17,7 1965

Maatschappelijk vastgoed 11 € 1.771 € 2.241 € 216.909 5 8,0 1991

Overig vastgoed (algemene ruimte etc.) 1 € 315.000 1991

Seniorenwoning 234 € 456 € 461 € 772 63% € 160.083 146 53 8,7 1982

Standplaats 4 € 169 € 169 € 52.500 14,5 1753

Woon en Zorg 114 € 3.090 € 3.114 € 1.091 84% € 132.456 50 91 9,8 2007

Eindtotaal 2476 € 555 € 565 € 855 63% € 175.755 159 62 15,2 1980
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Hoorn
aantal 
vhe’s

netto huur bruto huur
maximale 

huur
netto huur als %  
maximale huur

WOZ-
waarde

WWS oppervlak
woonduur in 

jaren
bouwjaar

Appartement met lift (<4 woonlagen) 16 € 561 € 599 € 861 65% € 244.875 162 55 8,8 2009

Maatschappelijk vastgoed 2 € 977 € 1.392.500 183 51 6,3 2002

Eindtotaal 18 € 561 € 599 € 868 65% € 372.389 163 54 8,6 2008

Dijk en Waard
aantal 
vhe’s

netto huur bruto huur
maximale 

huur
netto huur als % 
maximale huur

WOZ-
waarde

WWS oppervlak
woonduur in 

jaren
bouwjaar

Woon en Zorg 14 € 9.221 € 9.221 € 108.143 12,7 2009

Eindtotaal 14 € 9.221 € 9.221 € 108.143 12,7 2009

Medemblik
aantal 
vhe’s

netto huur bruto huur
maximale 

huur
netto huur als %  
maximale huur

WOZ-
waarde

WWS oppervlak
woonduur in 

jaren
bouwjaar

Appartement met lift (<4 woonlagen) 9 € 539 € 556 € 816 66% € 190.889 154 51 9,6 2003

Appartement zonder lift ( tm 4 woonlagen) 119 € 450 € 457 € 651 70% € 130.336 124 47 8,1 1986

Eengezinswoning 222 € 599 € 603 € 1.007 60% € 230.333 188 73 12,2 1978

Seniorenwoning 84 € 563 € 567 € 884 64% € 211.833 166 64 8,2 1987

Standplaats 6 € 178 € 178 € 69.667 8,9 1800

Woon en Zorg 9 € 1.054 € 1.200 € 701 90% € 75.000 133 42 0,2 1999

Eindtotaal 449 € 549 € 555 € 880 63% € 195.391 165 63 10,1 1980

Opmeer
aantal 
vhe’s

netto huur bruto huur
maximale 

huur
netto huur als % 
maximale huur

WOZ-
waarde

WWS oppervlak
woonduur in 

jaren
bouwjaar

Appartement met lift (<4 woonlagen) 28 € 451 € 538 € 795 55% € 167.857 150 51 7,6 1979

Eindtotaal 28 € 451 € 538 € 795 55% € 167.857 150 51 7,6 1979

5150



Schagen
aantal  
vhe’s

netto  
huur

bruto  
huur

maximale 
huur

netto huur als % 
maximale huur

WOZ-
waarde

WWS oppervlak
woonduur in 

jaren
bouwjaar

Appartement met lift (<4 woonlagen) 611 € 562 € 595 € 844 66% € 192.409 157 54 7,1 2004

Appartement zonder lift ( tm 4 woonlagen) 518 € 460 € 468 € 673 69% € 153.060 128 46 10,8 1989

Bergingruimte 1 € 5 € 7 0,9 1994

Eengezinswoning 2375 € 578 € 583 € 927 63% € 224.267 174 67 21,3 1974

Garage 2 € 22 € 27 € 0 37,6 1972

Hoogbouw (> 4 woonlagen) 4 € 640 € 704 € 939 68% € 248.250 176 69 7,4 2013

Maatschappelijk vastgoed 3 € 493 € 867 € 143.000 32 6,5 1997

Overig vastgoed (algemene ruimte etc.) 1 2001

Parkeervoorziening 33 € 29 € 36 € 0 5,1 2009

Seniorenwoning 415 € 527 € 533 € 822 65% € 197.708 155 59 12,3 1986

Standplaats 2 € 137 € 137 € 27.500 5,7 1992

Woon en Zorg 66 € 1.063 € 1.075 € 855 71% € 144.677 72 61 16,0 2004

Eindtotaal 4031 € 558 € 568 € 869 64% € 205.397 162 62 16,7 1982

Waterland
aantal 
 vhe’s

netto  
huur

bruto  
huur

maximale 
huur

netto huur als % 
maximale huur

WOZ-
waarde

WWS oppervlak
woonduur in 

jaren
bouwjaar

Appartement met lift (<4 woonlagen) 190 € 574 € 613 € 891 65% € 215.054 167 57 4,9 1994

Appartement zonder lift ( tm 4 woonlagen) 417 € 474 € 499 € 759 63% € 181.444 144 50 7,0 1977

Bedrijfsruimte 4 € 3.536 € 2.870 € 942.667 0 5,7 1968

Duplexwoning 12 € 256 € 259 € 679 62% € 214.833 129 32 3,0 1965

Eengezinswoning 768 € 573 € 576 € 990 58% € 297.540 185 63 13,6 1969

Maatschappelijk vastgoed 6 € 2.356 € 2.430 € 271.000 6,4 2001

Parkeervoorziening 14 2012

Seniorenwoning 6 € 457 € 463 € 832 55% € 239.500 157 35 6,0 1961

Standplaats 11 € 192 € 196 € 23.000 6,1 2010

Woonwagen 6 € 535 € 623 € 23.000 6,3 2010

Eindtotaal 1434 € 550 € 566 € 904 60% € 249.396 169 58 10,2 1976

5352



Edam-Volendam
aantal 
vhe’s

netto huur bruto huur
maximale 

huur
netto huur als % 
maximale huur

WOZ-
waarde

WWS oppervlak
woonduur in 

jaren
bouwjaar

Appartement met lift (<4 woonlagen) 182 € 591 € 668 € 887 67% € 220.154 167 58 5,1 2007

Appartement zonder lift ( tm 4 woonlagen) 346 € 458 € 488 € 743 62% € 191.428 141 49 10,0 1980

Eengezinswoning 786 € 567 € 571 € 993 58% € 274.328 186 67 22,1 1972

Maatschappelijk vastgoed 4 € 2.804 € 3.151 € 232.125 10,8 2004

Overig vastgoed (algemene ruimte etc.) 4 € 102.500 2020

Parkeervoorziening 48 € 28.042 2013

Seniorenwoning 56 € 517 € 522 € 824 63% € 229.946 155 49 9,2 1985

Woon en Zorg 21 € 5.717 € 5.744 € 719 € 100.810 136 52 8,7 2006

Eindtotaal 1447 € 555 € 577 € 909 60% € 234.694 171 61 16,2 1981

Purmerend
aantal 
vhe’s

netto huur bruto huur
maximale 

huur
netto huur als % 
maximale huur

WOZ-
waarde

WWS oppervlak
woonduur in 

jaren
bouwjaar

Appartement met lift (<4 woonlagen) 833 576 615 880 65,4% € 251.844 165 60,6 7,0 2003

Appartement zonder lift ( tm 4 woonlagen) 763 504 517 790 63,8% € 217.950 149 56,1 9,8 1990

Bedrijfsruimte 7 2174 2211 € 251.920 7,8 1991

Duplexwoning 20 288 292 628 54,0% € 156.050 120 39,8 10,7 1951

Eengezinswoning 2200 582 587 925 63,5% € 268.607 173 67,3 20,0 1982

Garage 12 58 66 € 22.250 7,0 1995

Hoogbouw (> 4 woonlagen) 168 667 709 1024 64,9% € 314.833 190 70,1 7,6 2012

Maatschappelijk vastgoed 12 5462 5943 € 682.385 8,4 2010

Overig vastgoed (algemene ruimte etc.) 4 € 43.000 2,4 2001

Parkeervoorziening 213 58 68 € 0 10,4 2013

Standplaats 3 143 143 € 78.667 8,0 1984

Woon en Zorg 275 9220 9970 862 257,7% € 161.412 148 60,5 14,8 1978

Woonwagen 3 568 598 € 115.000 6,3 1992

Eindtotaal 4513 613 632 893 64,0% € 247.408 168 63,8 14,7 1990
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De wooncrisis vraagt om actie. Aedes heeft samen met 
gemeenten en 32 andere partijen de Actieagenda Wonen 
opgesteld. Het kabinet nam die grotendeels over in het 
regeerakkoord. 

Nu is het tijd om door te pakken en te versnellen. Woning  corporaties 
hebben de plannen en krijgen meer investeringsruimte. Gemeenten 
kunnen procedures versnellen en locaties beschikbaar stellen.  
Zo werken we samen aan goed en betaalbaar wonen voor iedereen.  
Samen kunnen we sneller en meer.  

Gemeenten, 
maak samen met ons 
werk van goed wonen

Wat kunt u als gemeente doen?

Voldoende sociale huurwoningen
•  Neem 30% echte sociale huurwoningen 

op in ieder nieuwbouwproject
•  Stel meer en sneller bouwlocaties 

beschikbaar
•  Bied ruimte aan flexibele woningen
•  Vereenvoudig en versnel procedures  

voor vergunningen en inspraak

Betaalbare woningen voor alle inkomens
•  Maak concrete prestatieafspraken: 

betaalbare woningen voor starters, 
middeninkomens en senioren

•  Werk actief aan het voorkomen  
van huurachterstanden en schulden

•  Help huurders sneller door te 
stromen met regelingen en 
verhuiskostenvergoedingen

Leefbare wijken waarin inwoners  
zich thuis voelen
•  Neem het voortouw bij de  

samenwerking in wijken
•  Zorg voor goede begeleiding  

van kwetsbare bewoners
•  Hanteer urgentiebeleid en verdeel  

de schaarse woonruimte eerlijk
•  Heb oog voor de woonbehoeften  

van ouderen

Verduurzaming van de woningvoorraad
•  Plan samen met woningcorporaties  

de verduurzaming van wijken 
•  Stimuleer de aanleg van warmtenetten
•  Stel lokaal geen extra eisen aan de 

duurzaamheid van nieuwbouw
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