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Nr. Wat Wanneer Wie Wat is er gedaan Wat moet er nog gebeuren

1 Organiseren najaarsoverleg 4e kwartaal gemeente Ambtelijke voorbereiding gestart Datum voor bestuurlijk overleg vastgelegd op 11 december

2 Startersleningen 1e kwartaal gemeente Het fonds voor startersleningen heeft voorlopig voldoende omvang 

voor het aanbieden van 5 tot 10 startersleningen. Op basis van 

ervaringen uit voorgaande jaren is dit voor 2018 voldoende. 

De regeling startersleningen wordt beter onder de aandacht 

gebracht.

3 Actueel overzicht en mutaties woningvoorraad per 1 januari 2017 1e kwartaal gemeente Gemeente houdt een overzicht bij van in voorbereiding zijnde, in 

uitvoering zijnde en gerealiseerde woningbouwprojecten 

(nieuwbouw en sloop). Dit wordt ook gebruikt voor de afstemming 

met de regio en de provincie en voor 

www.waarstaatjegemeente.nl.

Aanvullende gegevens over de huurvoorraad toevoegen 

(onderverdeeld naar huurklassen). WSDH en Woontij leveren de 

actuele gegevens. 

4 Woonwensen doelgroepen 2017 gemeente Er is onderzoek gedaan naar de markt voor betaalbare zelfbouw (Ik 

Bouw Betaalbaar IBB) met gebruik making van startersregelingen. 

Besloten is om hier in Den Helder niet mee verder te gaan. Er wordt 

ruimte gemaakt voor Tiny Houses in de Falgatuinen. Er is een 

peiling gedaan naar de behoefte aan kluswoningen (interesse 

nagenoeg nihil). Er wordt meegewerkt aan een bijzonder 

huisvestingsproject voor dementerenden aan de Burg. 

Houwingsingel. 

5 Ontwikkelen Armoedebeleid 1e kwartaal gemeente De nota Armoedebeleid is vastgesteld door de gemeenteraad. Er is 

een convenant met WSDH afgesloten over het voorkomen van 

huurschulden.

Uitwerking onderdelen armoedebeleid

6 Beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2017 gemeente De concept regionale visie BW / MO is gereed en in procedure. Op 

het gebied van passende woonruimte voor de doelgroep wordt 

ingezet op de volgende acties:   gemeenten onderzoeken, in 

afstemming met cliënten en zorgaanbieders, welke problemen zich 

voordoen bij uitstroom, welk woonaanbod wenselijk is (zowel 

individuele als groepswoonvormen) en in hoeverre dit voldoende 

beschikbaar is in de verschillende gemeenten.

Gemeenten brengen de aanwezigheid van en behoefte aan 

specifieke woonvormen in kaart.

Gemeenten zoeken, afhankelijk van de resultaten, in samenwerking 

met de corporaties of

eventuele particuliere verhuurders, naar oplossingen voor 

bestaande knelpunten. 

Besluitvorming over de concept regionale visie vindt plaats in 

januari/februari 2018. In Den Helder is onlangs gestart om de 

behoefte aan en de mogelijkheden voor 'shortstay-facilities ' in beeld 

te brengen.

7 Bewonersgerichte aanpak verduurzaming en levensloopgeschikt maken 

particuliere woningvoorraad

2017 gemeente Loopt. Onlangs heeft de informatieavond voor de 3e wijk (Indische 

Buurt) plaatsgevonden. Het betreft de regionale aanpak met de 

RUD en het Duurzaam Bouwloket.

In het 1e kwartaal 2018 komt de vierde en laatste wijk aan bod. In 

regionaal verband (RAP2.0, RUD) is afgesproken om de resultaten 

van de aanpak te evalueren en om een opzet voor het vervolg vanaf 

maart 2018 vorm te geven.

8 Programma Bewonersparticipatie 2016-2020 2017 gemeente Er wordt gewerkt aan een nieuwe manier van gebiedsgericht 

werken waarbij geanticipeerd wordt op de Omgevingswet. Dit 

betekent ook een andere manier van bewonersparticipatie.  Er zijn 

drie wijken aangewezen waar het eerst met de nieuwe aanpak 

wordt gestart: De Schooten, Boatex en Julianadorp Oost. Er is 

geëxperimenteerd met de pilot Omgevingsvisie Huisduinen. Deze 

wordt nog dit jaar aan de gemeenteraad voorgelegd.

Jaarschijf 2017



9 Special organiseren voor de gemeenteraad 2e kwartaal gemeente Deze is in het eerste (experimentele) jaar van de prestatieafspraken 

(2017) niet georganiseerd.  

In het 1e kwartaal van 2018 wordt er een bijeenkomst voor de raad 

georganiseerd. Gemeente, corporaties en huurdersverenigingen 

doen dit gezamenlijk. Voorstel is om enerzijds de prestatieafspraken 

voor 2018 toe te lichten en anderzijds de raad zich te laten 

uitspreken hoe zij bij de jaarlijkse afspraken betrokken wil worden.

10 Uitbrengen bod aan de gemeente voor 2018 2e kwartaal WSDH en 

Woontij

Het bod van beide corporaties is bij de gemeente ingediend Het bod wordt verwerkt tot prestatieafspraken in de jaarschijf 2018

11 Overzicht bezit en toewijzing huurwoningen voorgaande jaar 1e kwartaal WSDH en 

Woontij

WSDH heeft dit overzicht geleverd in de tabel woningtoewijzing 

naar inkomen.

Woontij vult tabel met huurprijscategorieën nog aan met toewijzing 

per inkomenscategorie. 

12 Informatie bieden over wachttijden voor sociale huurwoningen 1e kwartaal WSDH en 

Woontij

13 Actueel overzicht (per 1 januari) en verwachting van de energieprestaties 

van het eigen corporatiebezit

1e kwartaal WSDH en 

Woontij

WSDH: Label A of gunstiger:     5%

Label B:                       15%

Label C:                       53%

Label D:                       24%

Label E:                       3%

Label F:                        1%

Label G:                       0%

Woontij: het bezit van Woontij heeft gemiddeld energielabel B

14 Onderzoek mogelijkheden woonlasten als basis voor toewijzing 2017 WSDH en 

Woontij

Wetgeving staat het nu niet toe om woonlasten als basis te nemen 

bij de woningtoewijzing. Het is beter om er voor te zorgen dat de 

energielasten van een woning naar beneden gaan. De corporaties 

zetten daarom meer en meer in op de toepassing van 

zonnepanelen (waarbij er geen sprake is van een 

bewonersbijdrage), energiezuiniger verwarmingsinstallaties en dak-

, muur- en vloerisolatie. 

15 Onderzoek mogelijkheden inschrijving vanaf leeftijd 17,5 2017 WSDH en 

Woontij

Bij Woontij kan men zich al vanaf 17 jaar inschrijven (een 

huurcontract wordt pas verleend vanaf 18 jaar). Woningstichting 

houdt het op 18 jaar bij inschrijven omdat ook jongeren relatief snel 

aan een woning kunnen worden geholpen. De locatie Prinses 

Margriet wordt ingezet voor jongerenhuisvesting (niet alleen 

studenten).

16 Doorvoeren juridische splitsing van Woningstichting 1e/2e kwartaal WSDH

In november heeft de Autoriteit Woningcorporaties het juridische 

splitsingsvoorstel van Woningstichting goedgekeurd.

17 Overwegen aansluiting bij Woonmatch Kop van Noord-Holland 2017 Woontij Woontij neemt dit nog in overweging

18 Overwegen aansluiting bij Convenant Wijkaanpak Plus 2017 Woontij Woontij levert al bijdragen op projectniveau en gaat hier niet 

bij aansluiten.

19 Overig (gezamenlijk):

regelmatig overleg tussen gemeente, corporaties en zorgaanbieders 2017 Gemeente en corporaties hebben elk afzonderlijk overleg met 

zorgaanbieders. Hierbij worden de aanbevelingen uit het Atrivé-

rapport levensloopbestendig wonen opgepakt. Er is geen tripartite-

overleg.

20 Uitvoering programma voor het stadshart met Zeestad 2017 Allen Loopt


