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                               Jaarschijf 2018 
 

De Jaarschijf 2018 bevat concrete werkzaamheden en activiteiten die plaatsvinden in 2018. Afspraken die jaarlijks terugkeren zoals zijn opgenomen in het Woonconvenant, zijn niet opnieuw benoemd in deze jaarschijf. 

 
Préambule en Hoofdstuk 1: Organisatie en samenwerking Stand van zaken 31 december 2018 

Gemeente Roosendaal  Op 21 maart vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats met een nieuw college en collegeprogramma tot gevolg. 

 Bestuursakkoord 2018-2022: Duurzaam, sterk, 

aantrekkelijk. 

 Wethouders zijn bezig met de vertaling in plannen 

die eind 2018 / begin 2019 worden gepresenteerd 

aan de raad en samenleving. Voor de prestatie 

afspraken zijn m.n. stedelijke transformatie, 

duurzaamheid en energietransitie, vitale wijken en 

dorpen van belang.  

Alwel 

 AW is per 1 januari 2018 gefuseerd met Woningstichting Etten-Leur (WEL). Voor de klant is de dienstverlening per 16 april 

2018 vanuit één naam (Alwel) en samengevoegde organisatie.  

 

 

 Alwel neemt rond 1 maart 2018 de deelportefeuille Roosendaal van WSG (554 woningen + 147 parkeerplaatsen) in beheer  

over. 

 Fusie is afgerond. Klantwaardering is eind 2018 voor 

Alwel breed 0,1 gestegen naar 7,5. In Roosendaal is 

de klantwaardering gestegen van 7,2 (eind 2017) 

naar 7,7. 

 Overname beheer 1 december; overname eigendom 1 

januari 2019 

Stadlander 
 SL neemt rond 1 maart 2018 de deelportefeuille Steenbergen van WSG (104 vhe’s) in beheer over.  Overname beheer 1 december; overname eigendom 1 

januari 2019 

WSG 

 WSG is een saneringscorporatie. Er is gekozen voor het opknippen van de portefeuille in 9 delen waarmee overdracht naar 9 

corporaties in de regio plaatsvindt. De volkshuisvestelijke prestatie wordt daarmee naar die corporaties verlegd. Streefdatum 

van overgang van het bezit is tweede kwartaal 2018 of zoveel later naar de gelang de besluitvorming van het ministerie van BZK. 

 Overname beheer 1 december; overname eigendom 1 

januari 2019. 

 HBV Geertruidenberg heeft zich per 31 december 

2018 opgeheven. 

 
Hoofdstuk 2: Wonen Stand van zaken 31 december 2018 

Alle partijen 

 2.1.4 –Woonlasten- en doelgroepenonderzoek: actualisatie in 2018 

 

 

 

 2.1.6 – Jaarverslag woonruimtebemiddeling 2017 verschijnt voor 1 april 2018 (corporaties). 

 

 2.2.3 – Geen verkoop / sloop van goedkope huurwoningen in de gemeente Roosendaal door de corporaties tenzij deze worden 

vervangen in hetzelfde prijssegment. 

 WOON2018 begin 2019 beschikbaar; dan pas is 

nieuw woonlasten- en doelgroepenonderzoek zinvol; 

gemeente doet in 2019 nieuw 

woningmarktonderzoek. 

 Jaarverslag 2017 is verschenen: zoektijd gelijk 

gebleven (binnen een jaar aan een woning) 

 Planontwikkeling  St. Josephbuurt houdt hier 

rekening mee op portefeuilleniveau. 
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 2.2.8 – Monitoren ontwikkeling omvang streefhuurcategorieën en netto huurprijzen van de woningvoorraad in de sociale 

huursector in bezit van de corporaties per 1 januari 2018. 

 

 2.2.10 – Monitoren effecten passend toewijzen 2017 voor 1 april 2018. 

 

 2.3.1 – De taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders in de 1e helft van 2018 betreft 59 personen, voor de 2e helft is 

dit 49. Herverdeling vanuit Pact van Brabant is 2 x 26 personen in 2018. Totaal naar verwachting 160 personen. Na aftrek van de 

voorstand van 34 (einde 2017) komen we op 126 statushouders te huisvesten. Gemeente is verantwoordelijk; corporaties 

spannen zich tot het uiterste in voor de realisatie van de taakstelling. 

 

 

 2.3.2 – De Taskforce huisvesting vergunninghouders zal ook in 2017 uitvoering geven aan de in november 2015 aangenomen 

motie vluchtelingen/statushouders. Alwel neemt namens de drie corporaties deel aan de Taskforce huisvesting 

vergunninghouders 

 2.3.3 – Voortzetting Regionale Voorrangsregeling extramuralisering door de corporaties (Regionaal Kompas; zorgpartijen 

voldoen aan de voorwaarden). 

 

 2.5.3 – Plan corporaties en gemeente voor een CO2-neutrale corporatie woningvoorraad in 2050 

 2.5.6 – Structurele aandacht voor communicatie met huurder/gebruikers over energie en energiebesparing. 

 

 2.5.9 – Rapportage over energetische kwaliteit van de woningen 2017 voor 1 juni 2018 (corporaties). 

 Vast onderdeel van de portefeuillestrategie. De PS 

van Alwel in 1e helft 2018 besproken. Geen bijsturing 

nodig. 

 Effecten passend toewijzen zichtbaar in 

jaarrapportage KvW (beleidsvertaling per corporatie) 

 Per 31 december  zijn 81 personen gehuisvest in 30 

woningen. Aanvullend verblijven 12 AMV-ers in de 

opvang van Juzt. Van een voorstand van 34 personen 

per 1/1/2018 zijn we naar een achterstand van 33 

personen per 31/12/2018 gegaan. Het COA koppelt 

te weinig statushouders aan Roosendaal. 

 In 2018 evaluatie + aanbevelingen doen; verder 

regulier beheer, taskforce is niet langer nodig. 

 

 Alwel, Stadlander en WSG participeren volop in de 

RVR. In 2018 zijn 44 personen via de RVR met 

voorrang gehuisvest waarvan 24 in Roosendaal 

 Alwel heeft de Routekaart CO2-neutraal voor 

Roosendaal gereed. Dat is input voor de 

gemeentelijke wijkenergievisies.  

 Opgenomen in Aedes benchmark met daarin 

energetische kwaliteit: Energie Index Alwel 1,59 

(landelijk 1,65); CO2-uitstoot (kg/m2 per vhe) 19,2 

(landelijk 21,4)  

Gemeente Roosendaal 

 2.1.1 – Wijkatlas: opname gegevens Bewonersenquête 2017 

 2.1.2 – Vitaliteitskaarten: actualisatie 2018 

 2.2.7 – Stimuleren bevorderen van betaalbaarheid in de particuliere sector. 

 2.2.15 –De bestaande minima-regelingen blijven van kracht: Collectieve zorgverzekering (premiekorting); Bijzondere bijstand; 

Noodfonds; schuldhulpverlening (curatief en preventief). Voor de besteding van de zogenaamde Klijnsmamiddelen 2017 is een 

adviesnota opgesteld welke in het najaar in het college van B&W wordt behandeld:  

o De gemeente Roosendaal heeft een aantal voorzieningen voor kinderen gebundeld in een Kindpakket en voortgezet in 

2017. 

Ouders die hiervoor in aanmerking komen, kunnen gebruik maken van: 

o De ‘regeling schoolbijdrage voortgezet onderwijs' waarbij gezinnen met inkomen tot maximaal 120% sociaal 

minimum en kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die voortgezet onderwijs volgen, een bijdrage in de gemaakte 

schoolkosten van € 150,- per kind per jaar kunnen krijgen; 

o De Stichting Leergeld, de stichting Paul en Brabants Jeugd Cultuurfonds om deel te nemen aan onderwijs, sport en 

cultuur. Het gaat om kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen; 

 Afgerond 

 Afgerond 

 Gemeente stuurt via nieuwbouw initiatieven. 

 De nota Integraal Armoedebeleid is eind 2017 door 

College en Gemeenteraad aangenomen. 

Voortgang uitbreiding armoedebeleid: 

Maatwerk; is geen product wat je “wegzet” maar een 

permanent proces omtrent kwaliteit, deskundigheid 

en attitude van professionals bij werkplein en 

Wegwijs wat is ingezet. 

Armoederegisseur; Is in voorjaar 2018 van start 

gegaan 

Regelingencheck;  is in ontwikkeling 
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o De gemeentelijke bijdrage voor maatschappelijke initiatieven die een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede 

bij kinderen van 4 tot en met 17 jaar die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen; 

o De preventieprojecten op scholen, zoals MoneyWays Schooljaar. Dit is een lesprogramma dat kinderen bewust maakt 

over het omgaan met hun geld. Kinderen op het middelbaar onderwijs die in de financiële problemen komen, kunnen 

terecht bij het financieel spreekuur ROC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2.17 – Voortzetting Steunfonds huisuitzetting. De uitvoering van dit fonds ligt bij WijZijn. 

 2.4.1 – Bespreken dynamische woningbouwprogrammering 2019 voor 1 november 2018. 

 

 2.5.2 – Beleidsvertaling  onderzoek naar levensloopgeschikte woningvoorraad en woonomgeving op de langere termijn in 

samenhang met corporaties en zorginstellingen. 

 

 2.5.5 – Stimuleringsregeling voor particuliere woningeigenaren is beschikbaar tbv levensloopbestendigheid, duurzaamheid en 

veiligheid (minimaal € 2.500 tot maximaal € 35.000 incl BTW). 

Project “Jongeren schuldenvrij” ; project gaat 

binnenkort van start 

 

Middellange termijn uitbreiding armoedebeleid: 

Cursussen aanleren financiële vaardigheden; 

WijZijn heeft een aanbod wat meer individueel is 

gericht. 

Vroegsignalering; momenteel onderzoekt een 

werkgroep van het Werkplein Hart van West 

Brabant de haalbaarheid om een 

vroegsignaleringsproject op te zetten voor de 

deelnemende gemeenten (waaronder Roosendaal) 

Sporten met wederkerigheid; in ontwikkeling 

Bevorderen participatie met een kleine beurs; in 

ontwikkeling 

 

Pleidooi corporaties en HBV’s: 

Inhouden huur bij uitkeringsgerechtigden en 

rechtstreeks overmaken naar de corporaties (sociale 

aspect van voorkomen huisuitzettingen, uitvoering 

goed borgen vanuit een regionaal samenwerkende 

sociale dienst)  

 

 Budget € 50.000 uitgeput in 2018. 

 Stuurgroep Stedelijke Transformatie gemeente-Alwel 

is voorbereid om te starten in 2019. 

 Dit onderdeel is niet expliciet uitgevoerd. Het is 

onderdeel van de gesprekken tussen gemeente en 

Groenhuysen. 

 Tot en met heden 45 aanvragen ontvangen van de 1 

miljoen budget resteert nog € 650.000. In 2018 heeft 

de Gemeenteraad een nieuwe tranche gevoteerd. 

Alwel 

 2.1.7 – Resultaten van de KWH-meting (kwaliteitslabel woningcorporaties) worden gedeeld met woonconvenantpartners. Doel 

is score tussen 7,5 en 8,0. Uitgangspunt is score oktober 2017: 7,4. Voor 2018 0,1 verbetering naar 7,5. 

 2.2.2 – Beleid/inzet behoud betaalbare woningen: Alwel hanteert sinds 1 januari 2016 het nieuwe huurbeleid, waarbij de 

volgende doelstellingen zijn geformuleerd: minimaal 1.490 woningen hebben een huurprijs lager dan € 414,02; minimaal 8.480 

woningen hebben een huurprijs lager dan € 710,68. Om deze doelstellingen te behalen is de volgende methodiek vastgesteld:  

o Alle woningen hebben één streefhuurpercentage van 77%; 

 Actuele KWH-score voor vestiging Roosendaal: 7,7 

 

 Stand per 1/1/2018 (uit SBI): 1.489 goedkope huur 

en 8.363 sociale voorraad.  
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o Alle woningen onder de kwaliteitskortingsgrens krijgen een eenheidsprijs van € 414,02 subsidiabele huur; 

o Om te komen tot de gewenste aantallen woningen tot de kwaliteitskortingsgrens en de huurtoeslaggrens worden 

woningen afgetopt op deze grenzen; 

o Desgewenst verschuiven woningen van huursegment (kwaliteitskortingsgrens en huurtoeslaggrens) conform een 

inschatting van de woningmarkt. 

 

 2.2.6 –Alwel continueert  de inzet van de maatwerkadviseur (1 fte) ten behoeve van doorstroom. 

 

 

 2.2.11 –Jaarlijkse huurverhoging 2018: AlleeWonen hanteert in principe inflatievolgende huurverhogingen voor huishoudens tot 

€ 40.349. 

 2.4.1 – Alwel realiseert in 2018  

o 2 x 10 tijdelijke woningen in de Kroeven op eigen grond 

 

o Circa 25 tijdelijke woningen op grond van de gemeente (in begroting 2018 gemeente opgenomen)  

 

 2.4.1 – Awel bereidt in 2018 voor: 

o 32 koopwoningen (goedkope koop) aan de Titus Brandsmastraat  

 

o 20 huurwoningen aan de Stationsstraat (Plein 40, aankoop) 

o De herstructurering in de Josephbuurt (229 eengezinswoningen) ism bewoners en gemeente 

 

o Jac. Vosstraat (17 woningen, bouw 2019) 

o Programma Stadsoevers ism gemeente: Alwel heeft gevraagd om 25% aandeel in het programma 

 2.5.4 – Groot onderhoud/renovatieplannen in uitvoering 2018:  

o 118: Beneluxflat (88 appartementen): Afhankelijk van onderzoeken november/december 2017; in ieder geval 

zijpanelen balkons vervangen. 

o 307: Burg. Freijterslaan (70 portieketagewoningen). Hierbij worden de kozijnen vervangen, dubbel glas geplaatst en 

wordt de beplating van de balkondaken en dakranden vervangen.  

o 308: J. Vermeerlaan / P. Dondersstraat (60 portieketagewoningen). Hierbij worden de kozijnen vervangen, dubbel 

glas geplaatst en wordt de beplating van de balkondaken en dakranden vervangen.  

o Aantal bergingen op  de standplaatsen in de Boterstraat (Wouw) in samenspraak met de gemeente 

 

 

 2.5.4 – Groot onderhoud/renovatieplannen in voorbereiding 2018 voor 2019:  

o 110: Eikenlaan/Berkenlaan (110 portieketagewoningen). Hierbij worden de kozijnen vervangen, dubbel glas 

geplaatst en wordt de beplating van de balkondaken en dakranden vervangen. 

De nieuwe portefeuillestrategie waarop de HAR 

positief heeft geadviseerd gaat uit van 1.308 

goedkope huur en 8.357 sociale voorraad. 

 

 

 

 Maatwerkadviseur is vast onderdeel van de 

dienstverlening geworden. Jaarrapportage volgt 

begin 2019. 

 Volledige inflatievolgende huurverhoging toegepast. 

 

 Realisatie wordt 2019; omwonenden communicatie 

heeft in oktober plaatsgevonden. Plan is goed 

ontvangen. 

 Gemeente heeft locatie genoemd; realisatie in 2020 

ivm bestemmingsplan wijziging 

 

 Planuitwerking bijna gereed; verkoop is in november 

gestart: veel belangstelling en inschrijvers. 

 Bouw is gestart; oplevering voor de zomer 2019 

 Bewonerscommunicatie is gestart op 3 oktober; 

planvorming ism bewoners en gemeente   

 Planvoorbereiding 

 Stadsoevers: Alwel wacht op antwoord van gemeente 

 Gekozen voor aanpak constructie zodat de flat weer 

decennia mee kan; afronding uiterlijk febr. 2019 

 Werk in uitvoering; oplevering begin 2019. 

 

 Wegens beschikbaarheid kozijnen start uitvoering 

februari 2019 

 Bewoners zijn gevraagd wat ze willen. 

Planvoorbereiding ism gemeente. Begin 2019 naar 

bewoners met planrichting.  

 

 Start voorbereiding doorgeschoven naar 2019  
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o Langdonk (574  eengezinswoningen). Hierbij word de schil van de woning (na)geïsoleerd. Het wordt een plan voor 

uitvoering van 2019 t/m 2021. Participatie van gemeente op terreinen ondergrondse en bovengrondse infra, 

stimuleren duurzaamheid eigenaar-bewoners, openbaar gebied, sociaal domein is zeer gewenst! 

 2.5.8 – Energieverbeteringsprojecten in 2018:  

o Het groot onderhoud aan hiervoor genoemde complexen heeft een positief energetisch effect door kozijnvervanging 

en plaatsen van HR++ glas. 

o Bij mutatiewoningen wordt enkelglas vervangen door dubbelglas. Naar verwachting gaat het om circa 2.000 m2. 

o Vervanging glas door HR++ glas bij 135 woningen bij schilderbeurt. 

o Vervangen van 434 CV-ketels.  

 Integrale aanpak is opgestart middels 

brainstormsessie in september; vervolg in januari 

2019. 

 

 Cfm jaarplanning uitgevoerd. 

 

 Niet voor gekozen. 

 Cfm jaarplanning uitgevoerd. 

 Cfm jaarplanning uitgevoerd. 

Stadlander 

 2.1.7 – Twee keer per jaar houdt Stadlander klantonderzoek (Stadlander-breed). Wordt door middel van de barometer 

uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 2.2.2 – Beleid/inzet behoud betaalbare woningen: Stadlander monitort of haar sociale huurvoorraad huurtoeslag-toegankelijk 

blijft en topt af indien dit nodig is om dit te bereiken. Ook topt Stadlander in specifieke complexen, die goed geschikt zijn voor 

jongeren, af om ze voor de doelgroep tot 23 jaar huurtoeslag-toegankelijk te maken. 

 2.2.6 – Stadlander continueert de inzet van de doorstroommakelaar. 

 2.2 8 – Verkoopprogramma in Roosendaal (geen goedkope woningen): een groot deel (300 woningen) is aangemeld voor 

mogelijke verkoop, de verwachte verkoop bedraagt maximaal 5 woningen in 2018. 

 

 

 

 2.2.11 – Voor wat betreft het beleid jaarlijkse huurverhogingen geldt dat Stadlander de maximaal toegestane ruimte benut (moet 

benutten) binnen geldende regelgeving. Stadlander monitort de effecten en past maatwerk toe daar waar aantoonbaar nodig. 

 Bezien moet worden hoe de huursombenadering in detail gaat uitpakken. Stadlander is ten behoeve van de doorstroming 

voornemens inkomensafhankelijk huurverhoging door te voeren. De absolute minima krijgen geen huurverhoging. Indien nodig 

zullen we een tweehurenbeleid invoeren.   

 

 

 

 

 

 

 

Stadlander monitort klanttevredenheid met betrekking tot 

a. het verlaten van de woning, b. het betrekken van 

de woning, en  c. de afhandeling van 

reparatieverzoeken.  In 2018 zijn de volgende 

resultaten geboekt:  

 a. 7.1  (Norm Stadlander 7.2);                                                    

b. 7.3 (norm Stadlander 7.5);                                                   

c. 7.5 (Norm Stadlander 7.4).   

 

 

 

 

 Naast de complexgewijze verkoop in Roosendaal 

2017 (Boerhave). 

2018 1 woning verkocht (Wouw) 

2017  11 woningen verkocht (Wouw) 

2016  10 woningen verkocht (Wouw) 

 Huurbeleid 2018: 0% verhoging voor diegenen die 

gemeentelijke kwijtschelding ontvangen (32 

huishoudens in gemeente Roosendaal) 

1,8% verhoging regulier (215 huishoudens) 

5,4 % verhoging inkomensafhankelijk (19 

huishoudens) 

 In plaats van een tweehurenbeeid zijn wij thans 

voornemens een meerhurenbeleid in te voeren. 

Uitgangspunten daarbij zijn als volgt: 

1. Bevordering van meer diversiteit in bewoning 

van complexen, buurten en wijken daar waar 

nodig. Diversiteit wordt beschouwd als een 
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 2.4.1 – Stadlander realiseert in 2018 geen nieuwbouw in Roosendaal.  

redelijke verhouding tussen bewoners 

behorende tot de primaire en secundaire 

doelgroep. 

2. De bereikbaarheid van sociale huurwoningen 

voor de primaire doelgroep vergroten door de 

duurdere huurwoningen ook voor hen 

beschikbaar te maken. Tot nu toe kon circa 20% 

van de voorraad door het passend toewijzen 

niet aan deze groep worden toegewezen. 

3. De verhuurbaarheid van het duurdere segment 

sociale huurwoningen verbeteren. 

 Uitwerking: 

In een pilotsituatie (waarbij gedurende een beperkte 

periode een beperkt aantal woningen worden 

betrokken) willen wij andere toewijzingsregels gaan 

toepassen. Deze zullen erin voorzien dat alle 

vrijkomende woningen in de aangewezen complexen 

beschikbaar komen voor alle woningzoekenden met 

een inkomen onder de Europagrens. Dit betreft dan 

zowel de primaire als de secundaire doelgroep. Als de 

standaard huurprijs boven de aftoppingsgrens ligt 

dan wordt deze voor de primaire doelgroep afgetopt 

op de aftoppingsgrens. Ligt de standaard huurprijs 

onder de aftoppingsgrens dan zal deze met 10% 

worden verhoogd voor de secundaire doelgroep tot 

maximaal de aftoppingsgrens. 

 Vervolg: 

De pilot zal gedurende een periode van ongeveer een 

jaar gehouden worden. Na dit jaar zal worden 

geëvalueerd, met u besproken en besloten worden of 

dit beleid al dan niet zal worden doorgezet naar de 

gehele Stadlander voorraad 

 Momenteel ligt het voornemen bovenbedoeld beleid 

in te voeren ter (verplichte) advisering voor bij de 

huurdersbelangenverenigingen. 

 Er is geen nieuwbouw in Roosendaal gerealiseerd. 

WSG Nvt in 2018 - 
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HAR Alwel 

 2.2.14 – In 2018 volgen pilot op besparen servicekosten in de DaCostaflat en Limerick (beiden Kroeven). 

 

De HAR zet de meerwaarde van de fusie AW/WEL gedurende 5 jaar in op: 

 Een eenmalige geste (cadeaubon) naar alle huurders van € 50 (totaal € 429.700)  wordt LED lichtpakket 

 

 Verduurzamingsbudget van € 2.570.300, Samenhangend met betaalbaarheid. Concrete inzet wordt nader bepaald door HAR, een 

huurderspanel en Alwel medewerkers. 

 

 APK woningbezit € 650.000, periodiek klein-onderhoud voor alle woningen, waarbij ook meteen de sociale situatie wordt 

‘gescand’. 

 

 Maatwerkfonds € 250.000 (€50.000 per jaar), een calamiteitenpot voor huurders in de knel. 

 Regionale Time out voorziening (€ 100.000) 

 Overdekte tuin van de Limerick is in eigen beheer van 

bewoners. 

 

 Keuze pakket en leverancier gemaakt; levering in 

februari/maart 2019. 

 Samen met CHAB (Breda) opdracht aan Avans 

Hogeschool tot effectieve inzet van het budget. In mei 

2019 is plan gereed.  

 Uitgangspunten APK benoemd en plan van aanpak 

gemaakt. Niet meer in 2018 gestart ivm arbeidsmarkt 

technisch personeel. Start in 2019 voorzien. 

 Op 1 oktober start met inspiratiesessie met HBVEL.  

 Momenteel geen inzet 

Huurdersvereniging 
Geertruidenberg  De HVG onderneemt geen nieuwe initiatieven gezien de ontwikkelingen bij WSG.  

 

 
Hoofdstuk 3: Vitale wijken en dorpen Stand van zaken 31 december 2018 

Gemeente Roosendaal 

 3.1.1 – Programma Vitale wijken en dorpen: de ambitie van het programma Vitale wijken en dorpen is op maat de vitaliteit en 

kracht van de Roosendaalse wijken en dorpen te versterken. Het thema wonen op de vitaliteitskaarten is onverdeeld in de 

subthema’s fysieke en sociale leefomgeving. Prioriteiten krijgen een vertaling in vitaliteitsacties. In 2016 zijn de eerste concrete 

acties van start gaan, verdeeld over een 1e en 2e tranche. Begin juni 2017 heeft de raad ingestemd met een 3e tranche. In februari 

2018 wordt de 4e tranche aan de raad aangeboden (€ 140.000). Corporaties kunnen een rol hebben bij de vitaliteitsacties. 

Hierover wordt onderling overlegd om zo de gemeentelijke inzet en die van de corporatie steeds te koppelen voor een zo 

effectief mogelijke besteding van middelen. 

 3.1.2. – De laatste jaren zijn meerdere vitaliteitsacties gerealiseerd. Deze komen niet allemaal in de tranches naar voren, maar 

zijn onderdeel van regulier geworden. ‘Participatief werken’ is inmiddels een begrip in Roosendaal. 

 3.1.3. – Zie 3.1.1 en 3.1.2.  

 Het bestuursakkoord wordt op dit moment verder 

vertaald.  

 De richting is dat de gemeente structureel onderdeel 

gaat uitmaken van het wijknetwerk. 

Alwel 

3.1.2 – De vertaling van onderstaande inzet betekent voor Awel hogere uitgaven aan leefbaarheid dan de norm voor van € 126,25 

(prijspeil 2016) per sociale huurwoning. Een corporatie mag van de maximale norm afwijken mits overeengekomen in de prestatie 

afspraken. Hiermee wordt ruimte geboden voor lokaal maatwerk. Alwel geeft in 2018 € 439.000 aan leefbaarheid uit. Inclusief 

personeelslasten bedraagt de uitgave voor leefbaarheid € 173,14 per sociale huurwoning.     

3.1.3 – Inzet in de wijken in 2018 op het vlak van leefbaarheid.  

De inzet van AW in leefbare wijken & buurten toetsen we aan het kader: 

1. We hebben een resultaatverplichting op, en onze prioriteit ligt bij: 

a. Schoon, heel en veilig (leefbare woning en directe woonomgeving) 

b. Huisvesting bijzondere doelgroepen (randvoorwaarde is dat er afspraken zijn met zorgpartners en 

vluchtelingenwerk over de begeleiding van de bijzondere doelgroepen die zelfstandig wonen). 

 De gebudgetteerde projecten lopen op schema.  

 In 2018 heeft Alwel € 211 per sociale huurwoning 

aan leefbaarheid uitgegeven. 

 

 

 Alwel participeert in de Reizende Milieustraat van 

Saver met als doel hotspots met openbare vervuiling 

naar een normale situatie te krijgen. 

 Huisvesting bijzondere doelgroepen: de geëiste 1 jaar 

begeleiding staat onder druk vanwege 
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2. We hebben een inspanningsverplichting op, en leveren een actieve bijdrage aan: 

a. Het terugdringen van armoede 

b. De aanpak van verwarde personen en andere kwetsbare huurders. Dit doen wij door op casusniveau te 

signaleren en door te verwijzen naar zorg- en hulpverleningsinstanties en door overleg te initiëren met deze 

partners. Daarnaast leveren wij p bestuurlijk niveau een bijdrage door afspraken te maken met partners over de 

samenwerking en rolneming bij de aanpak van problematiek bij verwarde personen.  

3. We zijn agenderend en signalerend op, en zetten onze partners aan het stuur op de thema’s: 

a. Eenzaamheid 

b. Jeugd 

c. Gezondheid 

 

 

 

 

 

Centrum 

 In dit gebied gaat onze aandacht de komende twee jaar uit naar fysieke leefbaarheid (schoon, heel en veilig) in de complexen 

Antoniusstede, Oliemolen, Beneluxflat, Ludwigstraat, Hofveld, Burgemeester Prinsensingel en Wilhelminastraat. We vinden dit 

belangrijk, omdat de wijk sinds 2012 in een neerwaartse spiraal zit als je kijkt naar de vitaliteitsscore. We houden in 2018 

intakegesprekken in Antoniusstede en Ludwigstraat. 

Burgerhout 

 In Burgerhout kiezen we voor inzet in de Josephbuurt, de Bloemenflats en de Fatimabuurt. In de Fatimawijk zijn veel 

vraagstukken achter de voordeur en moeten we ons meer inspannen voor schoon, heel en veilig. Waar we in Burgerhout veel 

mee te maken krijgen, is armoede en inbraak. Kenmerkend is ook dat het netwerk onvoldoende zicht heeft op de problematiek. 

In 2018 zetten we in op alle vijf Bloemenflats en de Fatimabuurt. . We bedenken met bewoners, omwonenden en gemeente de 

toekomst van de Josephbuurt. 

Kalsdonk 

 We zetten de buurtaanpak in Kalsdonk voort. Het gaat ons hierbij vooral om de Philipswijk. We kiezen voor een buurtgerichte 

aanpak en verwachten met onze partners de waardevolle initiatieven die de afgelopen jaren zijn ontstaan voort te kunnen zetten. 

De problematiek in deze specifieke buurt in Kalsdonk ligt voornamelijk bij armoede, schoon, heel en veilig, overlast en jeugd. Er 

zijn ook veel problemen achter de voordeur. We continueren in dit gebied onze individuele en collectieve beheerinzet. Voor de 

jeugdproblematiek kiezen we voor een agenderende en signalerende rol. 

Westrand 

 We zetten de wijkaanpak in Westrand voort, omdat zich in de hele wijk problemen voordoen en niet specifiek in een bepaald 

complex of bepaalde buurt. De wijk scoort al jaren ongunstig. De thema’s waar we in Westrand vaak mee te maken krijgen zijn 

armoede, schoon, heel en veilig, overlast en jeugd. Er zijn ook veel problemen achter de voordeur. We gebruiken de groot 

onderhoudsprojecten als middel om achter de voordeur te komen. We continueren ons beleid om fors in te zetten op de aanpak 

zorgfinanciering (WMO) voor 3 tot 6 maanden. 

Nadrukkelijk in het Bestuurlijk Overleg Regionaal 

Kompas (december) aan de orde gesteld. Reactie 

wethouder volgt. 

 Inzet buurtbemiddeling wordt geïntensiveerd door 

met gemeente meer budget ter beschikking te stellen. 

 In diverse aandachtscomplexen houden we 

intakegesprekken met woningzoekenden. 

 De verbinding met de armoederegisseur is gemaakt. 

 Met partners evalueren en actualiseren we indien 

nodig het Convenant Meldpunt Schuldhulpverlening 

(2006) met als doel meer preventie 

 We staan te popelen om met de pilot 

Vroegsignalering te beginnen (gemeente moet nog 

projectleider aanwijzen). 

 

 Centrumtafel is gestart (Parrotia) 

 

 

 

 

 In oktober zijn we gestart we met de bewoners van 

de Sint Josephwijk de dialoog over de toekomst van 

de buurt vanuit de richting dat Alwel de woningen wil 

slopen en nieuw programma terug wil bouwen. 
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van schoon, heel en veilig, zowel individueel als collectief. Op collectief niveau zetten we de netwerkaanpak voort. Voor de 

jeugdproblematiek kiezen we ook hier voor een signalerende en agenderende rol. 

3.1.5 – Ook in 2018 stimuleren we experimenten met zelfbeheer.  

 

 

 De Broedplaats in Langdonk is ingericht. Bewoners 

hebben daar een belangrijke rol. 

 

 Alwel heeft voor alle 8 wijken een wijkvisie vanuit het 

perspectief Alwel vastgesteld. In 2019 worden deze 

met bewoners, gemeente en andere partners 

besproken. 

Stadlander 

3.1.3 – Stadlander focust haar leefbaarheidsinzet in Wouw o.b.v. DNA Wouw o.l.v. het Dorpsplatform  Samen met gemeente en bewoners is in het complex 

Venpoorten onderhoud uitgevoerd in de tuin (bomen 

snoeien/kappen, opnieuw inplanten, etc), daarna zijn 

daar extra schoonmaakwerkzaamheden aan het 

complex uitgevoerd.  Binnenkort is overleg gepland 

met de dorpsraad Wouw om te bezien of, hoe en waar 

extra inzet gewenst/realiseerbaar is.   

 Uit de gevoerde overleggen en de monitoring van de 

leefbaarheid in het algemeen blijkt dat er geen 

belangrijke knelpunten bestaan. Stadlander is bereid 

en in staat om bewonersinitiatieven in Wouw te 

ondersteunen maar vooralsnog bereiken ons weinig 

of geen signalen dat er buiten deze 

bewonersinitiatieven extra op de leefbaarheid moet 

worden ingezet.  

WSG Nvt in 2018 - 

 
Hoofdstuk 4: Wonen en zorg Stand van zaken 31 december 2018 
Gemeente Roosendaal  4.1.1 – Verkenning koersbepaling / landschap Wonen-Welzijn-Zorg 

 

 4.1.2 – Zorgdragen voor een sluitende keten voor aanpak verwarde personen. 

 

 

 4.1.4 – Monitoren van de in 2016 opgestarte samenwerking van  “Wegwijs Roosendaal” op de gemaakte (werk)afspraken over 

huisvesting kwetsbare doelgroepen met corporaties. Indien nodig (nieuwe) afspraken vastleggen over de samenwerking hierbij. 

 

 4.1.5 – Inventariseren met de corporaties in afstemming met de huurdersverenigingen welke soorten woningaanpassingen in 

het kader van de Wmo voorkomen in Roosendaal, waarna gezamenlijk bepaald wordt wie voor welke aanpassing 

verantwoordelijk is. 

 In samenspraak met Groenhuysen wordt aan dit 
thema gewerkt. In 2019 wordt hier een concrete 
uitkomst verwacht. 

 Het plan van aanpak is op 2 oktober in het College 

vastgesteld. Op 11 februari start met alle relevante 

partners de implementatie.   

 In september eerste gesprek gevoerd over aansluiting 

van Wegwijs in de wijk vanuit visie verbinding 

sociale aan het fysieke domein.  

 We zien op dit moment geen knelpunten. 
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 Housing First is een project dat als doel heeft mensen vanuit dakloosheid te huisvesten in een reguliere woning met verplichte 

begeleiding. Met de 6 regiocorporaties die actief zijn in het Regionaal Kompas Bergen op Zoom is afgesproken 10 woningen ter 

beschikking te stellen in de pilotfase. 

 

 Sober Wonen is een project dat als doel heeft mensen van de crisis- en nachtopvang tijdelijk te huisvesten (tussenvoorziening) 

waarbij hulpverlening eraan bijdraagt de betrokkenen klaar te maken voor regulier zelfstandig wonen. In de pilot stellen 

Stadlander en Alwel ieder 2 woningen ter beschikking.  

 Leeftijd Vriendelijke Gemeente (age friendly city). Roosendaal, Bergen op Zoom, Avans, Bravis, CIC hebben samengewerkt om in 

de AFC te stappen. De AFC is een overkoepelend programma op 8 beleidsdomeinen. Het programma start met een 

behoefteonderzoek bij ouderen; op korte termijn worden hier 600-900 personen uitgenodigd voor een middagvullend 

programma. In de kennisgroep ouderenhuisvesting wordt dit onderwerp “gevolgd”. 

 

 

 Lokaal gezondheidsbeleid. Het eerste concept is met een aantal personen gedeeld. De op- en/of aanmerkingen wordt verwerkt 

in een nieuw concept en vervolgens met de wethouder besproken. De speerpunten die hieruit voortkomen zullen o.a. worden 

voorgelegd aan de kennisgroep ouderenhuisvesting. Hen zal worden gevraagd op welke wijze zij een bijdrage kunnen leveren. 

De nota wordt in april ter besluitvorming aan het college aangeboden en zal in september aan de Raad worden voorgelegd. 

 Resultaat is cfm HF in andere plaatsen: 80% van de 

mensen blijft aangehaakt, voor 10% is andere 

oplossing nodig, 10% valt terug in dakloosheid.  

Evaluatie is lopende, begin 2019 eindconclusie. 

 Resultaat is zelfstandige huisvesting van 21 mensen 

en 6 mensen zijn voortijdig uitgevallen (22%). 

Evaluatie is lopende, begin 2019 eindconclusie. 

 Het behoefte onderzoek leeftijdsvriendelijke 

gemeente is inmiddels uitgevoerd. Het definitieve 

rapport wordt naar verwachting medio november 

openbaar. Nav het rapport wordt een actieplan 

uitgevoerd. Ouderen en experts worden hierbij 

betrokken.  

 De ambitienota Lokaal Gezondheidsbeleid is in 

oktober vastgesteld in de Gemeenteraad.  

Alle corporaties 
 

 4.1.2 – Hebben behoefte aan een sluitende keten voor aanpak verwarde personen; de corporaties brengen hun casuïstiek in. 

 

 

 

 4.1.4 – Monitoren van de in 2016 opgestarte samenwerking van  ‘Wegwijs Roosendaal” op de gemaakte (werk)afspraken over 

huisvesting kwetsbare doelgroepen met corporaties. Indien nodig (nieuwe) afspraken vastleggen over de samenwerking hierbij. 

 

 4.1.5 – Inventariseren met de gemeente in afstemming met de huurdersverenigingen welke soorten woningaanpassingen in het 

kader van de WMO voorkomen in Roosendaal, waarna gezamenlijk bepaald wordt wie voor welke aanpassing verantwoordelijk 

is. 

 Alwel participeert in de Kennisgroep Ouderenhuisvesting. 

 

 

 

 

 

 

 Voor Alwel zijn de volgende punten van Leeftijd Vriendelijke Gemeente en lokaal gezondheidsbeleid belangrijk c.q. waaraan wij 

een bijdrage kunnen leveren: 

o Gezond binnenklimaat woningen 

o Seniorengeschiktheid woningen 

 Het ESCAlatiemodel is gemaakt. De implementatie 

verdient aandacht (laden en vertalen) en start aan de 

hand van de Handreiking de-escaleren West-Brabant 

in februari 2019. 

 In september eerste gesprek gevoerd over aansluiting 

van Wegwijs in de wijk vanuit visie verbinding 

sociale aan het fysieke domein.  

 We zien op dit moment geen knelpunten. 

 

 

 Nadruk in de kennisgroep heeft gelegen op 

bewustwording van ouderen en hun huisvesting en 

wat daarbij komt kijken. Hieruit is het plan 

voortgekomen om op wijkniveau ouderen te 

informeren over huisvesting in brede zin van het 

woord. De eerste bijeenkomst is 1 oktober in Wouw 

geweest.  

 Het behoefte onderzoek van de leeftijd vriendelijke 

gemeente is nog niet afgerond. Het lokale 

gezondheidsbeleid (Ambitienota ‘Naar een gezond en 

veerkrachtig Roosendaal 2018-2030’) ligt er al wel. 
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o Preventief beleid: algemeen bevorderen van gezond leven 

o Preventief jongerenbeleid: specifiek gericht op bewegen en gezond eten 

o Toenemend aantal kwetsbare huurders met gezondheidsproblematiek: fysiek, verstandelijk, psychisch 

Als het behoefte onderzoek leeftijd vriendelijke 

gemeente is afgerond, wordt een actieplan in 

samenspraak met ouderen en experts opgesteld. Dan 

worden speerpunten duidelijk en ook welke rol de 

corporaties kunnen spelen.  

HAR  
Alwel 

 4.1.5 – Inventariseren met de gemeente en corporaties welke soorten woningaanpassingen in het kader van de Wmo voorkomen 

in Roosendaal, waarna gezamenlijk bepaald wordt wie voor welke aanpassing verantwoordelijk is 

 De HAR participeert in de Kennisgroep Ouderenhuisvesting. 

 De HAR zit een deel van de meerwaarde van de fusie AW/WEL in voor een regionale time-out voorziening ter waarde van € 

100.000 (alleen i.c.m. Breda en Etten-Leur). In een time-outvoorziening kunnen mensen verblijven, die het tijdelijk niet 

aankunnen om zelfstandig te wonen of om andere reden acuut tijdelijke huisvesting nodig hebben. 

 We zien op dit moment geen knelpunten. 

 

 

 CHAB Breda doet niet mee; hiermee wordt het budget 

ingezet in duurzaamheid. 

 

Huurdersvereniging 
Geertruidenberg  De HVG onderneemt geen nieuwe initiatieven gezien de ontwikkelingen bij WSG. - 
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1 Inleiding 

 

Met deze rapportage wordt verantwoording afgelegd van de woonruimtebemiddeling in de gemeente 

Roosendaal in 2018. Dit gebeurt aan de hand van de managementinformatie in Klik voor Wonen, het 

regionale woonruimtebemiddelingssysteem in West-Brabant. Naast Alwel verhuurden ook WSG en 

Mooiland in 2018 hun woningen in Roosendaal via Klik voor Wonen. 

 

Deze rapportage begint met een managementsamenvatting in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 gaat over de 

beschikbaarheid en betaalbaarheid van corporatiewoningen in Roosendaal. Hier is te lezen hoeveel 

woningen beschikbaar kwamen in de verschillende huurprijsklassen en aan welke woningzoekenden 

deze woningen werden verhuurd. De rechtstreekse verhuringen aan bijzondere doelgroepen en 

andere niet-reguliere verhuringen staan centraal in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 staan we stil bij de 

ontwikkeling van de druk op de huurwoningmarkt in Roosendaal, gemeten aan de hand van de 

inschrijfduur van woningzoekenden, hun zoektijd en hun slaagkansen. Ook  het reactiegedrag van 

woningzoekenden komt in dit hoofdstuk aan bod. De rapportage eindigt in hoofdstuk 6 met een 

begrippenlijst. 

 

De kengetallen over 2018 worden in deze rapportage bezien in het perspectief van de kengetallen over 

2015, 2016 en 2017. Soms is er aanleiding om in Klik voor Wonen met terugwerkende kracht cijfers te 

corrigeren of de definitie van een variabelen aan te passen. Dat laatste is in 2018 gebeurd met de 

definitie van weigeringen en weigeringsgraad. Dit betekent dat cijfers over voorgaande jaren kunnen 

afwijken van cijfers in eerdere jaarrapportages. 

 

Informatie over de samenstelling en ontwikkeling van het woningzoekendenbestand staat niet in deze 

rapportage. Deze informatie is niet plaatsgebonden en kan dus niet apart voor Roosendaal in beeld 

worden gebracht. Wie hierover meer wil weten, wordt verwezen naar het regionale Jaarverslag Klik 

voor Wonen 2018, op te vragen via info@klikvoorwonen.nl. De managementsamenvatting van dat 

jaarverslag is als bijlage aan deze rapportage toegevoegd. 

 

  



Rapportage woonruimtebemiddeling Roosendaal 2018  4 

 

2  Managementsamenvatting  
 
De sociale huurwoningmarkt in de gemeente Roosendaal werd in 2018 gekenmerkt door een 

afnemend aanbod van vrijkomende woningen en een toenemende vraag van woningzoekenden. Dit 

leidde tot lagere slaagkansen en ging gepaard met een toename van de benodigde inschrijftijd om in 

aanmerking te komen voor een woning.  

De trend van minder vrijkomend woningaanbod en meer reagerende woningzoekenden zien we in het 

hele werkgebied van Klik voor Wonen. In de meeste gemeenten wordt het gebrek aan vrijkomend 

woningaanbod (deels) gecompenseerd door nieuwbouwproductie. In Roosendaal is dit niet het geval. 

Voor het vierde jaar op rij werden er geen nieuwe sociale huurwoningen opgeleverd. Ook het aanbod 

van betaalbare nieuwbouw-koopwoningen blijft achter bij de vraag. Voor huurders met een inkomen 

boven de huurtoeslaggrens is het vaak niet aantrekkelijk om door te stromen vanuit hun huidige 

sociale huurwoning naar een andere bestaande huurwoning, omdat de veel hogere huurprijs na 

verhuizing zich niet goed verhoudt tot de beperkte verbetering van het wooncomfort. Al met al is er 

weinig doorstroming vanuit bestaande sociale huurwoningen en blijven veel huurders, ondanks een 

verhuiswens, zitten waar ze zitten. 

 

In 2018 wisselden in de gemeente Roosendaal 664 corporatiewoningen van huurder. Van deze 

woningen had 80% een huurprijs die, afhankelijk van de huishoudgrootte, betaalbaar is voor 

huishoudens met een laag inkomen dat recht geeft op huurtoeslag. Driekwart van de woningen werd 

verhuurd aan deze primaire inkomensgroep en 18% aan de secundaire inkomensgroep, dat zijn 

huishoudens met een inkomen net boven de huurtoeslaggrens. Aan huishoudens met een inkomen 

boven de EU-norm (€ 36.798) werd 6% van de woningen verhuurd. Er waren 10 niet-passende 

verhuringen aan huishoudens met een primair inkomen, dat is 2% van alle verhuringen aan deze 

inkomensgroep. 

Van de nieuwe huurders woonde 64% al in de gemeente Roosendaal en was 22% afkomstig uit andere 

gemeenten binnen het werkgebied van Klik voor Wonen. Het aandeel verhuringen aan reguliere 

woningzoekenden van buiten het werkgebied was 10% en aan statushouders werd 5% van de 

vrijkomende woningen verhuurd. 

 

Over de periode 2015-2018 is een geleidelijke stijging van het aantal verhuringen aan de 

leeftijdsgroepen vanaf 36 jaar te zien en een daling van het aandeel verhuringen aan jongere 

huishoudens. Ondanks het afschaffen van de voorrangsregeling voor starters per 1 januari 2018 was  

het aandeel verhuringen aan jongeren tot 23 jaar nog steeds relatief groot, namelijk 15%. In 2016 en 

2017 was dit 17%. 

Alwel heeft in 2018 bewust ingezet op meer verhuringen via loting en eerste reageerder, omdat via 

deze modellen spoedzoekers, jongeren en anderen met een korte inschrijftijd toch kans maken op 

een woning. In totaal 23% van de verhuringen ging via loting en (in veel mindere mate) eerste 

reageerder, 64% ging op volgorde van inschrijfduur en 13% via rechtstreekse bemiddeling. 

Er werden 68 woningen met voorrang verhuurd aan bijzondere doelgroepen: 25 via het Regionaal 

Kompas, 10 op basis van individuele afspraken met instellingen voor maatschappelijke opvang en 

zorginstellingen, 2 via de 4@all-regeling, 1 aan een kandidaat met medische urgentie en 30 aan 

statushouders. In totaal werden 81 statushouders gehuisvest, door nieuwe verhuringen en 

gezinsherenigingen. Door een gebrek aan aanlevering van kandidaten vanuit het COA werd het jaar, 

dat begon met een voorsprong op de taakstelling, afgesloten met een achterstand van 33 personen. 
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Gemiddeld hadden woningzoekenden die in 2018 een woning in Roosendaal accepteerden 4,5 jaar 

inschrijftijd in Klik voor Wonen. Voor woningen die werden verhuurd op volgorde van inschrijfduur  

was de gemiddelde inschrijftijd 6,3 jaar. Na een dalende lijn in de afgelopen jaren is dit een forse 

stijging. Deze stijging deed zich voor in alle huurprijsklassen en bij alle woningtypen. Voor 

verhuringen via loting en ‘eerste ‘reageerder’ was de gemiddelde inschrijftijd in 2018 1,2 jaar. Juist 

woningzoekenden met een korte inschrijftijd reageren via deze modellen. 

In 2018 reageerden veel meer woningzoekenden actief op het woningaanbod dan in de voorgaande 

jaren. De oorzaak hiervan is niet bekend. Wel weten we dat dit in alle gemeenten in het werkgebied 

van Klik voor Wonen het geval was. In Roosendaal ging deze toename van de belangstelling gepaard 

met een afname van het aantal aangeboden woningen. Dit leidde tot beperkte slaagkansen. Voor 

huishoudens met een primair inkomen was de slaagkans 8%. Dat wil zeggen dat ongeveer 1 op 12 

reagerende woningzoekenden daadwerkelijk een woning ging huren. Voor de secundaire 

inkomensgroep was de slaagkans 10% en voor alle woningzoekenden samen 9%.  

 

Op woningen die werden verhuurd op volgorde van inschrijfduur reageerden gemiddeld 124 

woningzoekenden. Deze woningen werden gemiddeld 4,7 keer geweigerd. Op woningen in het 

lotingmodel kwamen gemiddeld 221 reacties. Hieruit volgden gemiddeld 2,8 weigeringen. Sinds maart 

2017 kunnen woningzoekenden op zoveel woningen tegelijk reageren als zij willen, voor die tijd was 

dit beperkt tot drie woningen. Deze spelregelwijziging leidde in 2017 al tot een forse toename van het 

aantal reacties, weigeringen en niet-reageren op een woningaanbod. In 2018 was dit effect nog groter.   

 

 

 

  



Rapportage woonruimtebemiddeling Roosendaal 2018  6 

 

3 Beschikbaarheid en betaalbaarheid van huurwoningen 
 

3.1 Verhuringen  
In 2018 wisselden in de gemeente Roosendaal 664 corporatiewoningen van huurder: 626 woningen 

van Alwel, 33 woningen van WSG en 5 woningen van Mooiland. Het aantal woningen dat beschikbaar 

kwam voor verhuur was historisch laag. Om dit te illustreren, is in figuur 1 de ontwikkeling van het 

aantal verhuringen over de periode 2011 t/m 2018 weergegeven. De trend van minder vrijkomend 

woningaanbod zagen we in 2018 in het hele werkgebied van Klik voor Wonen. In de meeste gemeenten 

werd het gebrek aan vrijkomend woningaanbod (deels) gecompenseerd door nieuwbouwproductie. 

Dit was in Roosendaal niet het geval. Voor het vierde jaar op rij werden er geen nieuwe sociale 

huurwoningen aan de voorraad toegevoegd. 

 

 
* In 2015 waren er uitzonderlijk veel verhuringen, omdat een achterstand van eind 2014 werd ingehaald. 

 

3.2 Verhuringen naar huurprijsklasse 
Hieronder zijn de verhuringen uitgesplitst naar de vijf huurprijsklassen. In figuur 2 staan de aantallen, 

in figuur 3 de procentuele verhoudingen. De definities van de huurprijsklassen staan in hoofdstuk 6.  

De afname van het totale aantal verhuringen is terug te zien in de betaalbare en bereikbare 

huurprijsklassen. Het aantal verhuringen van goedkope woningen daarentegen was iets groter dan in 

2017. Net als in voorgaande jaren was het aandeel goedkope woningen in Roosendaal veel  hoger dan 

gemiddeld in het werkgebied van Klik voor Wonen: 27% in Roosendaal versus 15% in het werkgebied, 

exclusief verhuringen van studentenkamers via Klik voor Kamers in Breda. Van alle via Klik voor Wonen 

verhuurde woningen in Roosendaal had 80% een huurprijs die, afhankelijk van de huishoudgrootte, 

betaalbaar is voor huishoudens met een laag inkomen dat recht geeft op huurtoeslag.  
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3.3 Verhuringen naar inkomensgroep 
Hieronder zijn de verhuringen uitgesplitst naar de vier inkomensgroepen. In figuur 4 staan de absolute 

aantallen en in figuur 5 de procentuele verhoudingen. De definities van de vier inkomensgroepen zijn 

te vinden in hoofdstuk 6.  

Van alle woningen werd 75% verhuurd aan huishoudens met een inkomen dat recht geeft op 

huurtoeslag en 18% aan huishoudens met een inkomen net boven de huurtoeslaggrens. Aan 

huishoudens met een inkomen boven de EU-norm (€ 36.798) werd 6% van de woningen verhuurd.  
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Primaire inkomens 

In figuur 6 is voor de primaire inkomensgroep het aandeel verhuringen per huurprijsklasse 

weergegeven. Sinds de invoering van passend toewijzen in 2016 is het aandeel verhuringen in de 

diverse huurprijsklassen tamelijk stabiel. Er werden slechts 10 woningen verhuurd waarbij de huurprijs 

niet passend was bij het inkomen. Dat is 2,0% van alle 499 verhuringen aan deze inkomensgroep. 

 

 
 

Secundaire inkomens 

Aan huishoudens met een inkomen boven de huurtoeslaggrens maar onder de EU-norm werden in 

2018 121 woningen verhuurd. In figuur 7 is voor deze doelgroep het aandeel verhuringen per 

huurprijsklasse weergegeven. Driekwart van de verhuringen viel in de bereikbare huurprijsklasse (> € 

640,14 en ≤ € 710,68) en 20% betrof woningen met een huurprijs tussen € 597,30 en ≤ € 640,14. Slechts 

in 5% van de gevallen (6 verhuringen) kwamen huishoudens met een secundair inkomen in aanmerking 

voor woningen met een huurprijs onder € 597,30.  

Voor alle betaalbare woningen geldt een voorrangsregeling voor primaire inkomens. Huishoudens met 

een secundair inkomen komen hiervoor pas in tweede instantie in aanmerking. In 2018 werden er in 

totaal 345 betaalbare woningen verhuurd, waarvan 22% aan de secundaire inkomensgroep. 
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3.4 Verhuringen naar herkomst nieuwe huurder 
In figuur 8 zijn de verhuringen uitgesplitst naar de herkomst van de nieuwe huurders. Van hen woonde 

64% al in de gemeente Roosendaal en 22% verhuisde vanuit andere gemeenten binnen het werkgebied 

van Klik voor Wonen naar Roosendaal. Voor het werkgebied als geheel was dit in 2018 61% resp. 27%. 

Het aandeel verhuringen aan reguliere woningzoekenden van buiten het werkgebied was 10% en aan 

statushouders werd 5% van alle vrijkomende woningen verhuurd. Over de doelgroep statushouders 

meer in hoofdstuk 4. 

 

 
 
Tabel 1: verhuizingen van en naar Roosendaal via Klik voor Wonen in 2018 

  naar Roosendaal   van Roosendaal   

van Breda 41  36 naar Breda 

van Drimmelen   1 naar Drimmelen 

van Etten-Leur 24  27 naar Etten-Leur 

van Geertruidenberg 1  4 naar Geertruidenberg 
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van Oosterhout 4  5 naar Oosterhout 

van Roosendaal 423  423 naar Roosendaal 
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van elders 95    
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In tabel 1 zijn de verhuizingen via Klik voor Wonen weergegeven per gemeente. Links is te zien uit 

welke gemeenten in het werkgebied nieuwe inwoners van Roosendaal afkomstig waren en rechts staat 

naar welke gemeenten inwoners van Roosendaal via Klik voor Wonen vertrokken.  

 

3.5 Verhuringen naar leeftijd en huishoudgrootte 
In figuur 9 is het aandeel verhuringen aan de verschillende leeftijdsgroepen weergegeven. Over de 

periode 2015-2018 is een geleidelijke stijging van het aantal verhuringen aan de leeftijdsgroepen vanaf 

36 jaar te zien en een daling van het aandeel verhuringen aan jongere huishoudens. Ondanks het 

afschaffen van de voorrangsregeling voor starters per 1 januari 2018, bedroeg het aandeel verhuringen 

aan jongeren tot 23 jaar 15%. Ter vergelijking: voor het werkgebied als geheel lag dit aandeel in 2018 

op 7%, exclusief verhuringen van studentenkamers via Klik voor Kamers in Breda. 

 

 
 

In figuur 10 is te zien dat in 2018 60% van de woningen werd verhuurd aan eenpersoonshuishoudens, 

25% aan tweepersoonshuishoudens en 14% aan drie- of meerpersoonshuishoudens. Over de 

afgelopen vier jaar nam het aandeel verhuringen aan tweepersoonshuishoudens licht toe, terwijl het 

aandeel verhuringen aan gezinnen juist wat afnam. 
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3.6 Verhuringen naar woningtype 

Figuur 11 toont de verhoudingen tussen de aantallen verhuringen per woningtype. Het beeld 

is door de jaren heen zeer stabiel, doordat geen nieuwbouw is toegevoegd. 

 

 
 

3.7 Verhuringen naar model 
In figuur 12 zijn de verhuringen uitgesplitst naar de manier waarop de volgorde van de belangstellende 

woningzoekenden tot stand kwam: op volgorde van inschrijfduur, via loting of eerste reageerder of via 

bemiddeling (rechtstreekste koppeling van een kandidaat aan een woning).  

 

Alwel heeft in 2018 bewust ingezet op meer verhuringen via loting en eerste reageerder, omdat via 

deze modellen spoedzoekers, jongeren en anderen met een korte inschrijftijd toch kans maken op een 

woning. Deze keuze is terug te zien in de cijfers: 64% van de verhuringen ging op volgorde van 

inschrijfduur en 23% via loting en (in veel mindere mate) eerste reageerder. Het aandeel 

bemiddelingen bedroeg 13%. In het volgende hoofdstuk gaan we dieper op deze bemiddelingen in. 
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4 Bijzondere verhuringen via rechtstreekse bemiddeling  
 

In 2018 werden 86 woningen verhuurd na rechtstreekse koppeling van een woningzoekende aan een 

woning. Dat is 13% van alle verhuringen. Het ging merendeels om woningzoekenden met een urgente 

huisvestingsvraag: mensen die uitstromen uit woonvormen van de maatschappelijke opvang, 

statushouders en woningzoekenden met een medische urgentieverklaring (WMO-kandidaten). In 

tabel 2 is weergegeven hoeveel woningen aan welke doelgroep werden verhuurd. Onder de tabel staat 

een toelichting per categorie. 

 

Tabel 2: Rechtstreeks bemiddelde woningen in Roosendaal, 2015-2018 

  
Maatschappelijke 

opvang, zorg en 
4@all 

Status-
houders 

WMO-
kandidaten 

Sociale 
urgenties 

Herstruc-
turering 

Totaal met 
voorrang 

Overige 
bemiddelingen 

2015 36 52 4 7 0  99 22 

2016 40 62 7 0 13 122 17 

2017 32 5 6 6  0  49 22 

2018 37 30 1 0               0 68 18 

 

Maatschappelijke opvang, zorg en 4@all 

In totaal 37 verhuringen vielen onder de noemer ‘maatschappelijke opvang en 4@all’. 

In Roosendaal maakt een groot aantal sociaal-maatschappelijke en zorginstellingen gebruik van de 

Regionale Voorrangsregeling West-Brabant, zodat hun cliënten met voorrang extramuraal kunnen 

worden gehuisvest. In 2018 zijn 25 personen via deze regeling in Roosendaal zelfstandig gaan wonen 

(met begeleiding of zorg). Daarnaast werden nog 10 andere woningen met voorrang verhuurd aan 

cliënten van diverse maatschappelijke instellingen en zorginstellingen. Er waren 2 verhuringen via de 

4@all-regeling. 

 

Statushouders 

Er werden 30 woningen verhuurd aan statushouders. In totaal werden, via nieuwe verhuringen en 

gezinsherenigingen, 81 personen gehuisvest die meetellen voor de taakstelling 2018. Het jaar werd 

afgesloten met een achterstand in de taakstelling van 33 personen. Deze achterstand werd 

veroorzaakt doordat onvoldoende kandidaten vanuit het COA werden gekoppeld aan de gemeente 

Roosendaal.  

   

WMO-kandidaten 

Dit zijn mensen met een lichamelijke beperking, die op basis van de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning met voorrang verhuizen naar een gelijkvloerse of aangepaste woning. Slechts bij 1 

verhuring werd er gebruik gemaakt van deze regeling. 

 

Sociale urgenties 

Sociale urgentie wordt in Roosendaal alleen in zeer uitzonderlijke gevallen verleend 

(levensbedreigende situatie, ernstig zedenmisdrijf gerelateerd aan de woning en dakloosheid door 

brand). In 2018 waren er geen verhuringen binnen deze regeling.  

 

Herstructureringskandidaten 

Er werd geen gebruik gemaakt van de voorrangsregeling voor mensen uit herstructureringsgebied. 
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Bemiddelingen zonder voorrang 

Er werden in 2018 18 woningen rechtstreeks bemiddeld, zonder dat er sprake was van een 

voorrangsregeling voor een bijzondere doelgroep. In 11 gevallen ging het om maatwerk, waarbij Alwel 

een verhuizing realiseerde vanwege brand, ernstige overlast, bedreiging, financiële problematiek of 

een andere schrijnende situatie. Er werden 6 woningen rechtstreeks bemiddeld vanwege woningruil 

en in 1 geval ging het om het herstel van een fout. 
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5 Druk op de markt voor huurwoningen 
 

5.1  Inleiding 
Er zijn verschillende indicatoren om de ontwikkeling van de druk op de huurwoningmarkt in beeld te 

brengen. Afzonderlijk zeggen ze niet zoveel, in combinatie met elkaar geven ze wel een beeld. In dit 

hoofdstuk kijken we naar de volgende indicatoren: 

 De inschrijftijd van geslaagde woningzoekenden. Dit is de tijdsduur tussen inschrijving en 

woningacceptatie.  

 De zoektijd van geslaagde woningzoekenden. Dit is de tijdsduur tussen de eerste reactie op 

een woning en de woningacceptatie. 

 De verhuringen in de reactiemodellen. Dit zijn de woningen die beschikbaar komen voor 

reguliere verhuur aan actief reagerende woningzoekenden. 

 Het aantal unieke of actief reagerende woningzoekenden. Dit is het aantal woningzoekenden 

dat in een bepaalde periode reageert op woningaanbod. 

 De slaagkans van woningzoekenden. Dit is de verhouding tussen het aantal verhuringen 

binnen de reactiemodellen en het aantal actief reagerende woningzoekenden.  

 

We kijken ook naar een aantal indicatoren die wellicht iets zeggen over de druk op de markt, maar 

vooral ook over het proces van de woonruimtebemiddeling: 

 Het gemiddeld aantal reacties per verhuring 

 Het gemiddeld aantal weigeringen per verhuring 

 De weigeringsredenen 

 

5.2 Inschrijftijd en zoektijd 
Figuur 13 laat zien dat de gemiddelde inschrijftijd in 2018 4,5 jaar bedroeg, iets hoger dan in het jaar 

daarvoor. De gemiddelde zoektijd was 9 maanden, net als in 2017. 

 

 
 

5.2.1 Inschrijftijd en zoektijd naar model 

De indicator inschrijftijd zegt alleen echt iets over de druk op de huurwoningmarkt, wanneer het gaat 

om woningen die ook werkelijk op volgorde van inschrijfduur verhuurd zijn. In figuur 14 is de 
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ontwikkeling van de inschrijftijd uitgesplitst naar de manier waarop de volgorde van de 

belangstellende kandidaten tot stand kwam.  

Voor woningen die werden verhuurd op volgorde van inschrijfduur was de gemiddelde inschrijftijd 6,3 

jaar. Na een dalende lijn in de afgelopen jaren is dit een forse stijging. In de volgende paragrafen 

onderzoeken we of deze stijging zich over de hele linie voordeed, of specifiek geldt voor bepaalde 

groepen woningzoekenden of bepaalde groepen woningen.  

Voor verhuringen via loting en ‘eerste ‘reageerder’ was de gemiddelde inschrijftijd in 2018 juist laag, 

1,2 jaar. Bij de rechtstreekse bemiddelingen was de inschrijftijd 1,3 jaar. De ontwikkeling hiervan hangt 

sterk samen met het aantal verhuringen aan statushouders, met per definitie een zeer korte 

inschrijfduur. 

 

 
 

In figuur 15 is te zien hoe ook de gemiddelde zoektijd verschilt per model. Binnen de modellen op 

volgorde van inschrijfduur was deze ruim een jaar, binnen de andere modellen een stuk korter. In de 

eerste groep zitten veel wensverhuizers, bij de andere modellen gaat het om woningzoekenden die 

met spoed een woning zoeken.  
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Hieronder splitsen we de inschrijftijd uit naar leeftijdsgroep, huurprijsklasse, inkomensgroep 

woningtype en wijk. We doen dit uitsluitend voor de verhuringen binnen de modellen op volgorde van 

inschrijfduur (64% van alle verhuringen in 2018). Ook de zoektijd splitsen we uit naar deze variabelen. 

Bij de zoektijd betrekken we alle verhuringen in de reactiemodellen, dus ook de verhuringen via loting 

of ‘eerste reageerder’. Bemiddelingen blijven buiten beschouwing, want daarbij is geen sprake van 

zoekgedrag. 

 

5.2.2 Inschrijftijd en zoektijd naar leeftijd 

In figuur 16 is de gemiddelde inschrijftijd uitgesplitst naar leeftijdsgroep, voor de verhuringen op 

volgorde van inschrijfduur. Bij de leeftijdsgroepen vanaf 65 was de inschrijftijd flink hoger dan in 

voorgaande jaren. Aan senioren vanaf 75 jaar werden twee keer zoveel woningen op volgorde van 

inschrijfduur verhuurd als in 2017. Een derde deel van deze nieuwe huurders had een inschrijfduur 

langer dan 20 jaar, waardoor het gemiddelde op 15 jaar uitkwam.   

 

 
 

In figuur 17 is de zoektijd uitgesplitst naar leeftijdsgroep. De zoektijd van huishoudens boven 75 jaar is 

zeer kort, omdat zij veelal pas gaan reageren op het moment dat zij een zeer lange wachttijd hebben 

opgebouwd. 
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5.2.3 Inschrijftijd en zoektijd naar huurprijsklasse 

Figuur 18 maakt duidelijk dat alle huurprijsklassen in 2018 te maken hadden met een oplopende 

inschrijftijd. De gemiddelde inschrijftijd voor betaalbare woningen liep op tot ca. 7,5 jaar (binnen de 

modellen op volgorde van inschrijfduur). 

 

 
 

Figuur 19 laat zien dat de gemiddelde zoektijd per huurprijsklasse niet zoveel verschilt. 

 

 
 

5.2.4 Inschrijftijd en zoektijd naar inkomensgroep  

In figuur 20 is te zien, dat de inschrijfduur voor zowel de primaire als de secundaire inkomensgroep 

(samen goed voor 94% van alle verhuringen) ruim 6 jaar was. Bij de primaire inkomensgroep zien we 

een aanzienlijke stijging t.o.v. de periode 2015-2017.   
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Er is weinig verschil in de zoektijd per inkomensgroep (figuur 21). 

 

 
 

5.2.5 Inschrijftijd en zoektijd naar woningtype  

Woningzoekenden die in 2018 een eengezinswoning gingen huren via de modellen op volgorde van 

inschrijfduur, hadden gemiddeld 7,4 jaar ingeschreven gestaan (figuur 22). Voor huurders van 

appartementen met lift was dit 6,6 jaar, voor appartementen zonder lift 3,8 jaar. Bij alle woningtypen 

zien we een stijging ten opzichte van voorgaande jaren. De inschrijftijd was het langst voor begane-

grondwoningen, dit betreft slechts 34. Daardoor is de invloed van een handvol oudere 

woningzoekenden met een zeer lange inschrijftijd groot.  
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In figuur 23 zien we dat de zoektijd voor appartementen met lift en begane-grondwoningen een stuk 

korter is dan voor eengezinswoningen en appartementen zonder lift. Appartementen met lift en 

begane-grondwoningen worden vooral gehuurd door senioren, die dankzij hun lange inschrijfduur 

vaak snel aan de beurt zijn. 

 

 
 

5.2.6 Inschrijftijd en zoektijd naar wijk 

Figuur 24 laat de verschillen in gemiddelde inschrijf- en zoektijd per wijk zien. Hier geen vergelijking 

met afgelopen jaren, maar een onderlinge vergelijking tussen de verschillende wijken en dorpen van 

de gemeente Roosendaal in 2018. In de selectie zijn zowel verhuringen op volgorde van inschrijfduur 

als verhuringen via loting en eerste reageerder meegenomen. Het aantal verhuringen per wijk is 

aangegeven met grijze stippen en af te lezen op de rechter-as. De vier dorpen zijn bij elkaar gevoegd, 

vanwege het geringe aantal verhuringen. 

De wijken Kroeven en Kortendijk springen eruit met een hoge gemiddelde inschrijftijd tussen 6 en 7 

jaar. Langdonk en Centrum hadden juist een relatief korte gemiddelde inschrijftijd tussen 3 en 4 jaar.  
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5.3 Slaagkansen 
De slaagkans is de verhouding tussen het aantal woningzoekenden waarbij de zoektocht naar een 

woning is geslaagd en het totale aantal woningzoekenden dat op zoek was naar een woning. In de 

definitie van Klik voor Wonen is de slaagkans de verhouding tussen het aantal verhuringen in een 

bepaalde periode en het aantal unieke woningzoekenden dat actief op een of meer van deze woningen 

heeft gereageerd. Het maakt daarbij niet uit of iemand 1 keer of 100 keer op het woningaanbod 

reageerde. Woningen die worden verhuurd via het bemiddelingsmodel blijven buiten beschouwing. 

 

Slaagkans =  aantal verhuringen in de reactiemodellen in een bepaalde periode                                    

  aantal actief reagerende woningzoekenden in dezelfde periode 

 

Het aantal actief reagerende woningzoekenden is weergegeven in figuur 25. We zien een flinke 

toename. Eerder al zagen we dat het aantal verhuringen juist afnam. In 2017 waren er 668 verhuringen 

in de reactiemodellen, in 2018 578. De teller van de breuk werd dus kleiner en de noemer werd groter. 

De slaagkans nam als gevolg hiervan af (figuur 26). Voor huishoudens met een primair inkomen was 

de slaagkans 8%. Dat wil zeggen dat ongeveer 1 op 12 reagerende woningzoekenden daadwerkelijk 

een woning ging huren in Roosendaal. Voor de secundaire inkomensgroep was de slaagkans 10%. 

Het is niet bekend waarom er in 2018 veel meer actief reagerende woningzoekenden waren dan in de 

voorgaande jaren. Dit was overigens niet alleen het geval in Roosendaal, maar binnen alle gemeenten 

in het werkgebied van Klik voor Wonen. 
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5.4 Reacties en weigeringen 
Er was niet alleen een flinke toename van het aantal reagerende woningzoekenden in 2018. Ook het 
aantal reacties per verhuring nam sterk toe, van gemiddeld 76 in 2017 tot 123 in 2018. Deels zien we 
hier waarschijnlijk nog het effect van de spelregelwijziging van maart 2017. Vanaf die datum kunnen 
woningzoekenden op een onbeperkt aantal woningen tegelijk reageren. In 2018 gold deze regel voor 
het eerst gedurende het hele jaar. Daarnaast houdt de toename van het aantal reacties natuurlijk 
verband met het toegenomen aantal reagerende woningzoekenden (figuur 25).  
In figuur 27 is de ontwikkeling weergegeven per model. Opvallend is de toename van het gemiddeld 
aantal woningzoekenden dat reageerde op een woning in het lotingmodel. Eerder zagen we dat er in 
2018 relatief veel woningen via dit model werden aangeboden. Deze ontwikkelingen (meer verlotingen 
én veel meer reacties per verloting) hebben een opstuwend effect op het totale gemiddelde.  
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Figuur 28 laat zien dat woningen in 2018 gemiddeld 3,6 keer werden geweigerd. Het gaat uitsluitend 
om weigeringen door woningzoekenden zelf. Ook hier zien we waarschijnlijk nog het effect van de 
spelregelwijziging uit maart 2017, die in 2018 voor het eerst gedurende een heel jaar gold. 
Woningzoekenden zullen door deze wijziging waarschijnlijk minder kritisch reageren en gemakkelijker 
weigeren. 
Woningen die werden aangeboden op volgorde van inschrijfduur werden gemiddeld 4,7 keer 

geweigerd. In het lotingmodel was de weigeringsgraad 2,8 en in het model ‘eerste reageerder’ 1,6. 

 

 
 

In figuur 29 zijn de weigeringsredenen weergegeven. In hoofdstuk 6 zijn deze vier hoofdcategorieën 
nader uitgesplitst. De meeste woningzoekenden weigeren een woningaanbod om persoonlijke 
redenen; in 2018 was dit aandeel 35%. Het aandeel ‘niet gereageerd’ was net als in 2017 hoog, 31%. 
Ook hierbij speelt hoogstwaarschijnlijk de eerder genoemde spelregelwijziging een rol, die leidt tot 
een minder zorgvuldige houding van woningzoekenden. In 28% van de gevallen werd als reden 
opgegeven dat een aspect van de woning of woonomgeving toch niet voldeed aan de wensen. De 
huurprijs was bij slechts 4% van de woningaanbiedingen een reden om de woning te weigeren. 
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6 Definities 
 

Inkomensgroepen in 2018 

Primaire 
inkomens 

Huishouden heeft inkomen onder het maximum-inkomen voor huurtoeslag en 
heeft recht op huurtoeslag. De hoogte van het maximum-inkomen is in 2018 € 
22.400 voor een alleenwonende onder de AOW-leeftijd, € 22.375 voor een 
alleenwonende boven de AOW-leeftijd en € 30.400 voor een 
meerpersoonshuishouden. 

Secundaire 
inkomens 

Huishouden heeft inkomen boven het maximum-inkomen voor huurtoeslag 
maar verdient niet meer dan de EU-norm (€36.798 in 2018). Huishouden heeft 
geen recht op huurtoeslag. 

Middeninkomens Huishoudinkomen ligt tussen de EU-norm (€ 36.798) en € 41.056 (peil 2018).  

Hogere inkomens Huishoudinkomen ligt boven € 41.056 (peil 2018).  

Alle genoemde normbedragen worden ieder kalenderjaar door de overheid vastgesteld. De cijfers in 

de rapportage zijn op basis van de in dat jaar geldende grenzen.  

 
Huurprijsklassen in 2018 

Goedkoop 
 

Kale huurprijs tot en met de 
kwaliteitskortingsgrens  

≤ € 417,34 

Betaalbaar voor 1- en 2-
persoonshuishoudens 

Kale huurprijs vanaf de 
kwaliteitskortingsgrens tot en met de 
eerste aftoppingsgrens  

> € 417,34 en ≤ € 597,30 

Betaalbaar voor 3- en 
meerpersoonshuishoudens 

Kale huurprijs vanaf de eerste 
aftoppingsgrens tot en met de tweede 
aftoppingsgrens  

> € 597,30 en ≤ € 640,14 

Bereikbaar Kale huurprijs vanaf de tweede 
aftoppingsgrens tot en met de maximale 
huurgrens  

> € 640,14 en ≤ 710,68 

Vrije sector 
 

Kale huurprijs hoger dan de maximale 
huurgrens  

> € 710,68 

De grenzen van de huurprijsklassen worden ieder kalenderjaar door de overheid vastgesteld. De 

cijfers in de rapportage zijn op basis van de in dat jaar geldende grenzen. 

 

Huurprijsgrenzen 2015-2018 

 

kwaliteits-
kortingsgrens 

eerste 
aftoppingsgrens 

tweede 
aftoppingsgrens 

maximale 
huurgrens 

2015 € 403,06 € 576,87 € 618,24 € 710,68 

2016 € 409,92 € 586,68 € 628,76 € 710,68 

2017 € 414,02 € 592,55 € 635,05 € 710,68 

2018 € 417,34 € 597,30 € 640,14 € 710,68 

 

Herkomst nieuwe huurders 

Binnen eigen 
gemeente 

Een nieuwe huurder is afkomstig uit de gemeente waarin de verhuurde woning 
staat. 

Binnen 
werkgebied KvW  

Een nieuwe huurder is afkomstig uit een andere gemeente binnen het 
werkgebied van Klik voor Wonen. Tot het werkgebied behoren de volgende 
gemeenten: Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-
Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Halderberge, Loon op Zand, Moerdijk, 
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Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, 
Werkendam en Zundert. 

Van elders Een nieuwe huurder is afkomstig uit een gemeente buiten het werkgebied van 
Klik voor Wonen 

 

Woonruimtebemiddelingsmodellen 

Op inschrijfduur De woningen worden op basis van inschrijftijd verhuurd. Dit geldt voor de 
woningen in de modellen: 

Aanbodmodel/inschrijfduur: de inschrijfduur bepaalt de volgorde. De 
kandidaat met de langste inschrijfduur krijgt de woning aangeboden. Woningen 
in het aanbodmodel worden geadverteerd op de website.  

Nieuwbouwmodel: er wordt een verzameladvertentie op de website 
gepubliceerd. Een reactie op deze advertentie geldt als een reactie op alle 
woningen in het nieuwbouwproject. De kandidatenlijst wordt op basis van 
inschrijfduur of via loting bepaald. Belangstellenden krijgen een uitnodiging 
voor een kijkdag. De eerste kandidaat in de wachtrij heeft de eerste keuze bij 
de uitgifte van de nieuwbouwwoningen.  

Wens & wacht (niet in gebruik in Roosendaal): een woningzoekende geeft zijn 
of haar interesse aan voor een cluster woningen aan door hierop een optie te 
nemen. Deze groep woningen in een buurt hebben dezelfde woningtypen en 
dezelfde prijsklasse. De clusters staan op de website en daar kan de klant een 
optie nemen. Zodra er een woning binnen het optiemodel vrij komt, wordt deze 
niet geadverteerd op de website, maar direct aangeboden aan degene die 
bovenaan staat in de wachtrij. De wachtrij wordt bepaald door de datum 
waarop de optie is genomen.  

Niet op 
inschrijfduur 

De inschrijfduur die een woningzoekende heeft opgebouwd is niet van belang. 
Dit geldt voor de woningen die verhuurd worden via de modellen: 

Direct te huur/eerste reageerder: de betreffende woningen worden 
geadverteerd op de website en degene die als eerste reageert, heeft de eerste 
keuze van huren. De opgebouwde inschrijfduur van een kandidaat heeft hierop 
geen invloed.  

Lotingmodel: de te verloten woningen worden geadverteerd op de website. 
Alle kandidaten die reageren dingen in gelijke mate mee bij de loting. De 
opgebouwde inschrijfduur van een kandidaat heeft hierop geen invloed.  

Bemiddeling De woningen worden één op één verhuurd aan kandidaten uit bijzondere 
doelgroepen. Dit gebeurt via de modellen: 

Aanleunmodel: woningzoekenden die interesse hebben voor een 
aanleunwoning melden zich bij Klik voor Wonen aan. Daarbij geven zij ook aan 
voor welke aanleunwoningen zij interesse hebben. Zij komen op een wachtlijst 
bij de gewenste woningen. De zwaarte van de zorgvraag en de datum van de 
CIZ-indicatie bepalen de volgorde van de wachtrij. 

Bemiddelingsmodel: dit is de rechtstreekse koppeling van een 
woningzoekende aan een woning, zonder de mogelijkheid voor andere 
woningzoekenden om op deze woning te reageren. Bemiddeling wordt 
gebruikt in voorrangssituaties, maar ook bij bijv. woningruil, interne 
opschuiving of coöptatie.  

Aanbod bijzondere doelgroepen: aan bijzondere doelgroepen te verloten 
woningen worden geadverteerd op een besloten deel van de website. Alleen 
bepaalde instellingen (gemeente, Vluchtelingenwerk, instellingen voor 
maatschappelijke opvang) kunnen namens hun cliënten reageren op deze 
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woningen.  De kandidaten voor wie is gereageerd, dingen in gelijke mate mee 
bij de loting. Dit model wordt sinds begin 2018 in een aantal gemeenten 
gebruikt. 

Reactiemodellen Modellen waarbij woningzoekenden zelf reageren op het woningaanbod. Dit 
zijn alle modellen behalve het bemiddelingsmodel, het aanleunmodel, aanbod 
bijzondere doelgroepen en het optiemodel. 

 

Bijzondere doelgroepen 

In veel gemeenten maken woningcorporaties, gemeenten en instellingen voor maatschappelijke 

opvang afspraken over het verlenen van voorrang aan bijzondere doelgroepen. In het 

maatschappelijke debat worden woningzoekenden uit deze doelgroepen vaak allemaal ‘urgenten’ 

genoemd. Hieronder worden (de afspraken over de huisvesting van) de bijzondere doelgroepen en 

de doelgroep ‘sociaal urgenten’ omschreven. 

Statushouders Jaarlijks dient iedere gemeente een door het Ministerie van Justitie bepaald 

aantal asielzoekers met een verblijfsvergunning te huisvesten. De lokale 

corporaties zorgen voor de uitvoering van deze taak.  

Uitstromers uit de 
maatschappelijke 
opvang 

Mensen die uitstromen vanuit instellingen voor maatschappelijke opvang naar 
reguliere woonruimte. In een aantal gemeenten zijn afspraken gemaakt over 
het maximale aantal ter beschikking te stellen woningen. 

WMO-kandidaten Mensen met een lichamelijke beperking kunnen op basis van de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning voorrang aanvragen om te kunnen 

verhuizen naar een gelijkvloerse of aangepaste woning. Deze 

woningzoekenden worden ook weleens medisch urgenten genoemd. 

Herstructurerings-
kandidaten 

Voorrangsregeling voor mensen die vanwege de sloop van hun 

corporatiewoning moeten verhuizen. Zij krijgen eerst kans om zelf op het 

reguliere woningaanbod te reageren. Als dat niet lukt, wordt kort voor de 

sloopdatum in overleg met de kandidaat een geschikte woning aangeboden. 

Sociaal urgenten Wanneer een huishouden een verklaring van sociale urgentie krijgt, geldt 

deze alleen in de eigen gemeente en valt er in het algemeen weinig of niets 

te kiezen. De voorrangsregelingen voor sociale urgentie verschillen per 

gemeente. In de meeste gemeenten is alleen voorrang mogelijk in een 

levensbedreigende situatie, waarbij verhuizing de enige oplossing is of bij 

dakloosheid na brand of instortingsgevaar. 

In een enkele gemeente kunnen woningzoekenden zelf bepalen dat zij 
voorrang willen. Deze woningzoekenden krijgen eenmalig met voorrang een 
woonruimte aangeboden, zonder dat daarbij gelet wordt op de 
huishoudenssituatie. Wie gebruik maakt van deze regeling raakt zijn 
inschrijftijd kwijt.  
  

Overige voorrangsregelingen 

De corporaties in hebben ook een aantal mogelijkheden om voorrang te verlenen zonder dat 

sprake is van een regeling voor een bijzondere doelgroep. Afspraken hierover verschillen per 

gemeente. Voorbeelden van dergelijke afspraken zijn: ingrijpen door de maatwerkadviseur 

(woningcorporatie lost met maatwerk een schrijnende situatie op, bijv. bij financiële problemen of 

ouderdom), Wonen+ (een woningtoewijzing in ruil voor maatschappelijke inzet in een bepaalde 

buurt of wijk) en de beheermaatregel, bedoeld om lastige situaties met eigen huurders op te 

lossen, bijvoorbeeld bij een hoog oplopend conflict in een complex. 

 
Actief woningzoekende, inschrijftijd, zoektijd en slaagkans 
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Actief 
woningzoekende 

Huishouden dat staat ingeschreven in Klik voor Wonen en in de 
rapportageperiode een of meerdere keren op geadverteerde woningen heeft 
gereageerd. 

Inschrijftijd Tijdsduur tussen het moment van inschrijving en het moment van 
woningacceptatie.  

Zoektijd Tijdsduur tussen de eerste reactie op het woningaanbod en het moment van 
woningacceptatie. Het maakt daarbij niet uit hoe vaak men gereageerd heeft.  
Ook wel genoemd: reactietijd.  

Passieve 
inschrijftijd 

Tijdsduur tussen het moment van inschrijving en de eerste reactie op het 
woningaanbod.  Dus: passieve inschrijftijd = inschrijftijd – zoektijd. 

Slaagkans Aantal verhuringen in een bepaalde periode via de reactiemodellen gedeeld 
door het aantal actief reagerende woningzoekenden in dezelfde periode.  
Het maakt daarbij niet uit hoe vaak men gereageerd heeft. Elke actief 
woningzoekende telt één keer mee. 

 

Weigeringscategorieën 

Woning gerelateerd Buitenruimte niet goed   
De etagehoogte (te hoog/te laag)  
De keuken (liever open of dicht)   
De omgeving van de woning bevalt niet  
De tuin (aan/afwezigheid of te groot/klein)    
De woninggrootte (te groot/te klein)  
Een te hoge huurprijs  
Het ontbreken van centrale verwarming  
Het ontbreken van een vaste trap naar de zolder   
Het slechte onderhoud van de woning  
Verhouding huurprijs-kwaliteit woning niet goed  

Persoon gerelateerd Eigen woning nog niet verkocht   
Groepsaanbieding geweigerd   
Het verkeerde woningtype (liever een ander soort woning)  
Mijn verhuizing naar een andere woning, maar ik wil inschrijving 
behouden  
Persoonlijke omstandigheden  
Relatie beëindigd    

Huurprijs gerelateerd Een te hoge huurprijs 
Verhouding huurprijs-kwaliteit woning niet goed   

Niet gereageerd op 

aanbieding 

Aanbieding laten verlopen   
Niet gereageerd op groepsaanbieding   
Niet komen opdagen na interesse of acceptatie  

 

 

 

  

https://wbs.klikvoorwonen.nl/kvs-admin/modules/settings.php?act=editTable&ID=34&tableName=MatchWeigeringsReden
https://wbs.klikvoorwonen.nl/kvs-admin/modules/settings.php?act=editTable&ID=3&tableName=MatchWeigeringsReden
https://wbs.klikvoorwonen.nl/kvs-admin/modules/settings.php?act=editTable&ID=6&tableName=MatchWeigeringsReden
https://wbs.klikvoorwonen.nl/kvs-admin/modules/settings.php?act=editTable&ID=13&tableName=MatchWeigeringsReden
https://wbs.klikvoorwonen.nl/kvs-admin/modules/settings.php?act=editTable&ID=15&tableName=MatchWeigeringsReden
https://wbs.klikvoorwonen.nl/kvs-admin/modules/settings.php?act=editTable&ID=2&tableName=MatchWeigeringsReden
https://wbs.klikvoorwonen.nl/kvs-admin/modules/settings.php?act=editTable&ID=1&tableName=MatchWeigeringsReden
https://wbs.klikvoorwonen.nl/kvs-admin/modules/settings.php?act=editTable&ID=8&tableName=MatchWeigeringsReden
https://wbs.klikvoorwonen.nl/kvs-admin/modules/settings.php?act=editTable&ID=14&tableName=MatchWeigeringsReden
https://wbs.klikvoorwonen.nl/kvs-admin/modules/settings.php?act=editTable&ID=5&tableName=MatchWeigeringsReden
https://wbs.klikvoorwonen.nl/kvs-admin/modules/settings.php?act=editTable&ID=40&tableName=MatchWeigeringsReden
https://wbs.klikvoorwonen.nl/kvs-admin/modules/settings.php?act=editTable&ID=35&tableName=MatchWeigeringsReden
https://wbs.klikvoorwonen.nl/kvs-admin/modules/settings.php?act=editTable&ID=17&tableName=MatchWeigeringsReden
https://wbs.klikvoorwonen.nl/kvs-admin/modules/settings.php?act=editTable&ID=9&tableName=MatchWeigeringsReden
https://wbs.klikvoorwonen.nl/kvs-admin/modules/settings.php?act=editTable&ID=4&tableName=MatchWeigeringsReden
https://wbs.klikvoorwonen.nl/kvs-admin/modules/settings.php?act=editTable&ID=4&tableName=MatchWeigeringsReden
https://wbs.klikvoorwonen.nl/kvs-admin/modules/settings.php?act=editTable&ID=11&tableName=MatchWeigeringsReden
https://wbs.klikvoorwonen.nl/kvs-admin/modules/settings.php?act=editTable&ID=12&tableName=MatchWeigeringsReden
https://wbs.klikvoorwonen.nl/kvs-admin/modules/settings.php?act=editTable&ID=40&tableName=MatchWeigeringsReden
https://wbs.klikvoorwonen.nl/kvs-admin/modules/settings.php?act=editTable&ID=24&tableName=MatchWeigeringsReden
https://wbs.klikvoorwonen.nl/kvs-admin/modules/settings.php?act=editTable&ID=18&tableName=MatchWeigeringsReden
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Bijlage 1:  Managementsamenvatting regionaal Jaarverslag Klik voor Wonen 2018 

 
2018 was het eerste volledige jaar dat Klik voor Wonen formeel als stichting fungeerde. Voor de buitenwereld 

was het formaliseren van deze entiteit vooral een proces achter de schermen. Uiteindelijk hebben de 

professionaliseringsslagen die het proces met zich meebracht, wel hun effect voor onze woningzoekenden en 

stakeholders. Zo is de werkwijze binnen de organisatie van Klik voor Wonen en de werkwijze met de 

aangesloten verhuurders nu Avg-proof ingericht en vond Avoord als eerste zorgpartij haar weg naar de 

woningportal en woonruimtebemiddeling die Klik voor Wonen biedt.  

De cijfers laten zien dat we in 2018 opnieuw voor een brede groep woningzoekenden dé klik naar een 

passende woning maakten. Tegelijkertijd stond dit jaar voor stichting Klik voor Wonen in het teken van zoeken 

en richten. Het kenmerkend vertrouwen in en resultaat uit de samenwerking bleef onveranderd, de nieuwe 

organisatiestructuur bracht bijvoorbeeld ook het functioneren van een nieuwe deelnemersraad en 

inspraakbijeenkomst van alle betrokken huurdersorganisaties met zich mee. De organisatiestructuur staat nu 

steviger dan ooit, wat ruimte biedt om gefundeerd door te ontwikkelen. Klik voor Wonen staat er goed voor, 

op basis van de jaarrapportage duiden zich de verbeterrichtingen waar de komende jaren aan gewerkt wordt.  

Inschrijvingen: veel actief woningzoekenden en veel nieuwe inschrijvingen  

Per eind 2018 stonden 70.629 huishoudens als woningzoekenden ingeschreven bij Klik voor Wonen. Hiervan 

had 28%, dat zijn 19.500 huishoudens, in 2018 minimaal één keer actief gereageerd op het woningaanbod. Er 

lieten zich in 2018 18.037 woningzoekenden nieuw inschrijven en er waren 17.486 uitschrijvingen: 12.889 

zonder acceptatie en 4597 na acceptatie van een woning via Klik voor Wonen. Het aantal actief 

woningzoekenden en het aantal nieuwe inschrijvingen was beduidend hoger dan in 2017.  

Van alle actief woningzoekenden behoorde in 2018 90% tot de doelgroep van beleid: 69% behoorde tot de 

primaire inkomensgroep (inkomen dat recht geeft op huurtoeslag) en 21% tot de secundaire inkomensgroep 

(inkomen boven de huurtoeslaggrens, maar onder de EU-grens). De overige woningzoekenden hadden een 

midden- of hoger inkomen (elk 5%). Van alle actief woningzoekenden was 12% jonger dan 23 jaar, 72% tussen 

23 en 56 jaar en 16% 56 jaar en ouder. De verdeling van woningzoekenden over de inkomensgroepen en de 

leeftijdsgroepen is door de jaren heen vrij stabiel.  

Woningaanbod: minder verhuringen, relatief veel nieuwbouw en betaalbaar woningaanbod  

Er werden in 2018 in totaal 4597 woningen verhuurd via Klik voor Wonen, waaronder 416 

nieuwbouwwoningen in het sociale segment (huurprijs onder de maximale huurgrens van € 710,68). Tegenover 

deze gunstige ontwikkeling staat een daling van het aanbod van bestaande woningen, met name in de grotere 

gemeenten in het werkgebied. De oorzaak hiervan is niet duidelijk. Per saldo werden er 200 woningen minder 

verhuurd dan in 2017. 6/41 Managementsamenvatting | Jaarverslag 2018  

Van al het woningaanbod had 80% een huurprijs onder de aftoppingsgrenzen voor huurtoeslag (huurprijs ≤ € 

640,14). Bij de invoering van passend toewijzen in 2016 was dit 71%, in 2017 was dit 76%. Er werden relatief 

veel eengezinswoningen verhuurd (38%). Dit is een effect van de nieuwbouw, die voor meer dan de helft uit 

eengezinswoningen bestond.  

Verhuringen: gunstig voor primaire inkomens, ongunstig voor secundaire inkomens  

Aan de primaire inkomensgroep werd 72% van alle woningen verhuurd. Ondanks de afname van het totale 

aantal verhuringen bleef het aantal verhuringen aan deze laagste inkomens (3318 verhuringen) nagenoeg op 

het niveau van 2017. Anders ligt dit voor de secundaire inkomensgroep. Aan deze huishoudens werden 951 

woningen verhuurd; 127 woningen minder dan in 2017 en 21% van alle verhuringen in 2018. Huishoudens met 

een secundair inkomen zijn voornamelijk aangewezen op het aanbod van bereikbare woningen met een 

huurprijs tussen € 640,14 en € 710,68. Dit aanbod was in 2018 een stuk kleiner (-16%) dan in 2017.  

In 2018 werd 61% van de woningen verhuurd aan woningzoekenden die al in de betreffende gemeente 

woonden, 27% aan woningzoekenden afkomstig uit een andere gemeente binnen het werkgebied van Klik voor 
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Wonen en 12% aan woningzoekenden van elders. Vergeleken met voorgaande jaren nam het aandeel 

verhuisbewegingen binnen het werkgebied van Klik voor Wonen toe en het aandeel instromers van buiten het 

werkgebied nam af.  

In totaal 8% van de woningen werd met voorrang verhuurd aan bijzondere doelgroepen: statushouders, 

uitstromers uit instellingen voor maatschappelijke opvang, woningzoekenden met een sociale of medische 

urgentie en huishoudens uit herstructureringsgebied.  

Passend toewijzen: 98,1%  

Bij 1,9% van de verhuringen aan de primaire inkomensgroep was de huurprijs niet passend bij het inkomen en 

de huishoudgrootte. Dit betekent dat 98,1% van de woningen passend werd verhuurd.  

Druk op de woningmarkt: langere inschrijftijd en zoektijd, lagere slaagkansen  

De drie indicatoren voor de druk op de woningmarkt ontwikkelden zich in 2018 niet gunstig.  

Woningzoekenden die een woning accepteerden die werd aangeboden op volgorde van inschrijfduur stonden 

gemiddeld 6,2 jaar ingeschreven bij Klik voor Wonen. Dat is een half jaar langer dan in 2017. Een deel van deze 

toename wordt veroorzaakt door de verhuur van relatief veel nieuwbouwwoningen in het sociale segment. 

Deze woningen zijn zeer gewild en sommige woningzoekenden met een lange inschrijftijd reageren uitsluitend 

op deze woningen. Hier lijkt een verband te zijn met het toegenomen aantal actief woningzoekenden.  

Bij de modellen loting en eerste reageerder was de gemiddelde inschrijfduur 1,3 jaar.  

De zoektijd (periode tussen allereerste reactie op het woningaanbod en woningacceptatie) nam in alle 

modellen iets toe, tot gemiddeld 1,2 jaar. De slaagkans van woningzoekenden nam af. Eén op vijf actief 

reagerende woningzoekenden huurde in 2018 daadwerkelijk een woning via Klik voor Wonen. In 2017 was 

deze verhouding bijna één op vier.  

Functioneren systeem: weinig loting, zeer veel reacties en veel weigeringen  

In 2018 werd 70% van alle woningen verhuurd op volgorde van inschrijfduur, 13% via loting of aan de eerste 

reageerder en 16% door rechtstreekse koppeling van een woning aan een woningzoekende. In deze laatste 

gevallen wordt de woning niet geadverteerd.  

Gemiddeld reageerden op elke woningadvertentie 209 woningzoekenden. In 2016 waren dit er 61 en in 2017 

120. Het loslaten van het maximale aantal reacties per woningzoekende en de verhuur van aantrekkelijke 

nieuwbouwwoningen zijn oorzaken van deze ontwikkeling.  

Ook het aantal weigeringen nam verder toe, tot gemiddeld 3,8 per geadverteerde woning. In 2016 waren dit er 

2,0 en in 2017 3,3.  

Sinds oplevering van het vernieuwde systeem en website in 2017, vinden er nu ieder kwartaal nieuwe releases 

plaats. Door dit continu verbeteren kunnen we niet alleen onze woningzoekenden beter van dienst zijn. Het 

levert Klik voor Wonen en de aangesloten verhuurders allerlei sturingsinformatie op waarmee we kunnen 

helpen om beter te zoeken en vinden. Focus op klantwaarde, verdergaande professionalisering en 

samenwerking blijven onze agenda bepalen. Meer hierover in hoofdstuk 1. Voor al onze klantgroepen - zowel 

woningzoekenden, als onze deelnemers, gebruikers en ketenpartners – blijven we werken aan de juiste Klik. 

 
Namens het bestuur van stichting Klik voor Wonen,  
 
Karin van Spijk       Rob van Son  
(voorzitter dagelijks bestuur)     (vicevoorzitter dagelijks bestuur) 

 
  


