
   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Activiteitenoverzicht 2020-2024 
 

Gemeente Molenlanden 

 
 
 



1 
 

Inhoudsopgave 

 
1 Het activiteitenoverzicht .............................................................................................................. 3 

2 Onze voorraad in de gemeente Molenlanden ............................................................................ 4 

2.1 Woningvoorraad ................................................................................................................. 4 

Sociale sector ........................................................................................................ 4 

Vrije sector ............................................................................................................ 4 

2.2 Ontwikkeling woningvoorraad ............................................................................................ 4 

Verkoop ................................................................................................................. 5 

Sloop ..................................................................................................................... 5 

Nieuwbouw ............................................................................................................ 5 

Aankoop ................................................................................................................ 6 

2.3 Maatschappelijk vastgoed .................................................................................................. 6 

3 Betaalbaar wonen ......................................................................................................................... 7 

Huurbeleid bij mutatie ........................................................................................... 7 

Jaarlijkse huurverhoging ....................................................................................... 7 

4 Acceptabele kans op wonen ........................................................................................................ 8 

4.1 Reguliere woningzoekenden .............................................................................................. 8 

4.2 Bijzondere doelgroepen ..................................................................................................... 8 

Statushouders ....................................................................................................... 8 

Urgenten ................................................................................................................ 8 

Overige te bemiddelen woningzoekenden ............................................................ 8 

5 Goede woningen en een prettige leefomgeving ........................................................................ 9 

5.1 Goede woningen ................................................................................................................ 9 

Duurzaamheid ....................................................................................................... 9 

5.2 Een prettige leefomgeving ............................................................................................... 10 



2 
 

6 Langer zelfstandig wonen .......................................................................................................... 12 

7 Financiële effecten ...................................................................................................................... 13 

8 Bijdrage aan de lokale opgave in de gemeente Molenlanden ................................................ 15 

Bijlage 1: woningen verkooppoule ........................................................................................................ 17 

 

  



3 
 

1 Het activiteitenoverzicht 
 
 
Voor u ligt informatie over de voorgenomen activiteiten van KleurrijkWonen 
in de gemeente Molenlanden voor de jaren 2020-2024. Dit 
activiteitenoverzicht geeft inzicht in de opgaaf die KleurrijkWonen ziet in de 
gemeente Molenlanden als het gaat om onze doelgroep: huishoudens met 
een inkomen tot € 42.436 per jaar. Het is onze bijdrage, ons bod, aan de 
lokale volkshuisvestelijke opgave in de gemeente Molenlanden. 
 
Wij doen ons bod op basis van: 

 De maatschappelijke opgave in de gemeente Molenlanden verwoord in 
de notitie “Buitengewoon Wonen in Giessenlanden”. 

 Ons ondernemingsplan voor de jaren 2019 - 2022 ‘Samen voor 
betaalbaar en prettig wonen’: 
https://kleurrijkwonenondernemingsplan.nl/ 

 Onze vastgoedmarketing 

 Actuele kennis en praktijkervaringen. 
 
Naast de activiteiten die wij de komende jaren uitvoeren, is in hoofdstuk 3 
tot en met 6 van dit activiteitenoverzicht tevens opgenomen waar wij voor 
staan aan de hand van de speerpunten in ons ondernemingsplan. 
In hoofdstuk 7 lichten wij de financiële effecten van al onze investeringen 
toe voor onze organisatie. 
In hoofdstuk 8 leggen we de relatie tussen onze activiteiten en de lokale 
opgave in de gemeente Molenlanden. 
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2 Onze voorraad in de gemeente 
Molenlanden 

 
 
KleurrijkWonen bezit zo’n 14.500 woningen in zes gemeenten in de regio’s 
Rivierenland en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden: Buren, Culemborg, 
Molenlanden, Tiel, Vijfheerenlanden en West Betuwe. 
In de gemeente Molenlanden bezitten wij 1.082 reguliere huurwoningen en 
geen eenheden maatschappelijk vastgoed (verwachte stand per 31-12-
2019). In dit hoofdstuk beschrijven wij de kenmerken en ontwikkeling van 
onze woningvoorraad en maatschappelijk vastgoed in de gemeente 
Molenlanden per 1 juni 2019. 
 

2.1 Woningvoorraad 
 
Figuur 1 toont de verdeling in woningtypes van de huurwoningvoorraad in 
het DAEB- en niet-DAEB-segment

1
 in de gemeente Molenlanden. 

 
Figuur 1 | Woningvoorraad naar woningtype

 

                                                      
 
1
 DAEB = Diensten van algemeen economisch belang 

Bijzondere woonvormen zijn in dit hoofdstuk buiten beschouwing gelaten. 
KleurrijkWonen heeft 33 bijzondere wooneenheden (zelfstandig en 
onzelfstandig) in de gemeente Molenlanden. Deze woningen worden aan 
specifieke doelgroepen toegewezen via bemiddeling of conform afspraken 
met zorgorganisaties. 
 

Sociale sector 
KleurrijkWonen heeft in de gemeente Molenlanden 978 sociale 
huurwoningen (DAEB) in haar bezit.  
 

Vrije sector 
Naast de voorraad sociale huurwoningen is ongeveer 10% van al onze 
woningen in de gemeente Molenlanden bestemd als vrije 
sectorhuurwoning (niet-DAEB). Dit zijn 104 woningen. Van de woningen in 
het niet-DAEB-segment in de gemeente Molenlanden wordt reeds 5% 
geliberaliseerd verhuurd (aanvangshuur boven de liberalisatiegrens die 
gold ten tijde van het afsluiten van het contract). Het andere deel zal bij 
mutatie geliberaliseerd worden verhuurd. We zetten hiermee woningen in 
voor huishoudens met een laag middeninkomen en verwachten daarmee 
bij te dragen aan doorstroming. 
 
Wij investeren niet in de uitbreiding van het aantal woningen in het niet-
DAEB-segment. Wel verkopen wij woningen uit dit segment. Hierdoor zal 
het aantal woningen in het niet-DAEB-segment langzaam afnemen. 
 

2.2 Ontwikkeling woningvoorraad 
 
De woningvoorraad is enigszins dynamisch. Door verkoop, sloop of 
nieuwbouw/aankoop kan de omvang en samenstelling wijzigen. In figuur 2 
is de verwachte ontwikkeling van onze woningvoorraad, DAEB- en niet-
DAEB, in de gemeente Molenlanden opgenomen. 
 
Van de ontwikkelingen in de woningvoorraad is een prognose per jaar 
gemaakt. In de praktijk kan het zijn dat ontwikkelingen een jaar eerder of 
later plaatsvinden. 
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Figuur 1 | Ontwikkeling aantal woningen per jaar 

 
 
De woningvoorraad van KleurrijkWonen in Molenlanden blijft de komende 
jaren nagenoeg gelijk. Hoewel het de scope van dit activiteitenoverzicht 
voorbij gaat, gaat de stijgende lijn in aantal woningen na 2024 geleidelijk 
door.  
Hierna wordt de ontwikkeling van de woningvoorraad nader beschreven. 

 

Verkoop 
In iedere gemeente zijn woningen aangewezen die kunnen worden 
verkocht, bijvoorbeeld omdat de woning nu of op termijn niet aansluit op de 
woonwensen van onze doelgroep. De woningen uit zowel ons DAEB- als 
ons niet-DAEB-segment, die mogen worden verkocht zijn gebundeld in een 
zogenaamde verkooppoule. De specificatie van de verkooppoule, op 
viercijferig postcodeniveau, is als bijlage toegevoegd. Woningen die vrij 
komen uit deze poule kunnen worden verkocht. 
 
De komende vijf jaar verwachten wij jaarlijks gemiddeld 7 woningen te 
verkopen. 
 

Koopgarant 
Naast vrije verkoop werkt KleurrijkWonen met Koopgarant. Koopgarant 
benutten we om middeninkomens een kans op een eigen woning te geven 
met daarbij een verkoopzekerheid op het moment van verhuizing. 
We verkopen woningen met Koopgarant uit zowel ons DAEB- als ons niet-
DAEB-segment. Onze huidige totale voorraad Koopgarantwoningen willen 
wij grofweg gelijk houden, maximaal 1000 woningen. Dat betekent dat de 
aantallen woningen die we terug kopen ook de ruimte is om weer te 
verkopen in Koopgarant. Het aantal verkopen met Koopgarant per jaar 
varieert afhankelijk van de terugkoopaantallen. 
In de gemeente Molenlanden hebben we 56 woningen met Koopgarant 
verkocht. 
 

Sloop 
De belangrijkste reden om woningen te slopen is dat de technische staat 
van de woning dusdanig is dat sloop het enige alternatief is. Het kan ook 
zijn dat de woning niet meer aansluit op de woonwensen van onze 
doelgroep. Bij dergelijke overwegingen wordt gekeken of het woonproduct 
met aanpassingen alsnog geschikt te maken is voor bijvoorbeeld een 
andere doelgroep. Ook kijken we naar de toekomstplannen in de nabije 
omgeving van de woningen.  
Bij het slopen van woningen betrekken we uiteraard de bewoners, de 
gemeente en andere betrokkenen. 
 
In Molenlanden hebben wij vooralsnog geen concrete sloopplannen. We 
houden in onze begroting rekening met gemiddeld 3 te slopen woningen 
per jaar. Maar het is denkbaar dat dit resulteert in helemaal geen sloop of 
een groter sloopproject in één van de vijf jaren. 
 

Nieuwbouw 
Nieuwbouw is een middel om woonproducten aan de voorraad toe te 
voegen die aansluiten bij de woonwensen van de doelgroep. Het gaat om 
het vervangen van te slopen of te verkopen woningen. Hiermee houden wij 
de kwaliteit en kwantiteit van onze woningvoorraad in stand. Met 
nieuwbouw voegen we alleen woningen aan het DAEB-segment toe. 
 
In Molenlanden hebben we een concreet nieuwbouwvoornemen in 
Hoornaar (project “Kruising Hoornaar”). Daarnaast hopen we ook 
nieuwbouwkansen in Giessenburg te krijgen (waarbij we denken aan 
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“Doetse Vliet”). We begroten meer nieuwbouw en hopen daar in goed 
overleg met de gemeente handen en voeten aan te kunnen geven. 
In onderstaande tabel is een prognose opgenomen van het aantal nieuw te 
bouwen woningen in de komende jaren. 
 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Aantal nieuwbouw 4 6 13 13 13 

 
Hiervan hebben de volgende projecten een redelijke mate van zekerheid. 
 

Plaats Locatie Aantal en type vastgoed Jaar 

Hoornaar 
Kruising 
Hoornaar 

4 grondgebonden gelijkvloers woningen 2020 

Giessenburg Doetse Vliet 6 grondgebonden gelijkvloers woningen 2021 

 

Aankoop 
Wij hebben geen concrete plannen om woningen van derden aan te kopen 
in de komende vijf jaar. Als dit zich voordoet beoordelen we per geval of dit 
een goed alternatief is voor eventuele nieuwbouw in de gemeente. Zowel 
nieuwbouw als aankoop zijn immers mogelijkheden om nieuwe woningen 
aan onze voorraad toe te voegen. 
 

2.3 Maatschappelijk vastgoed 
 
In de gemeente Molenlanden heeft KleurrijkWonen geen eenheden 
maatschappelijk vastgoed. 
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3 Betaalbaar wonen 
 
 
Ons ideaalbeeld: 
 

De woonlast beweegt mee met de financiële situatie van onze 
huurders. 

 
Mensen met een lager inkomen zijn aangewezen op de sociale huursector 
of het goedkopere deel van de vrije sector. Betaalbaar kunnen wonen blijft 
voor het overgrote deel van deze mensen uitermate belangrijk. Hierbij gaat 
het niet alleen om de huurprijs maar ook om andere woonlasten, zoals de 
energielasten en gemeentelijke belastingen. Dit is dan ook een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gemeente en KleurrijkWonen. 
We kijken vooral op het moment dat mensen de woning betrekken of de 
huurprijs past bij het inkomen. Maar om betalingsproblemen te voorkomen 
is een passende woonlast voor de zittende huurder net zo belangrijk. 
Hiervoor zullen wij ons de komende jaren dan ook gaan inzetten. 
 

Huurbeleid bij mutatie 
Onze sociale huurwoningen verhuren we aan huishoudens met een 
inkomen tot € 42.436 (prijspeil 2019). We willen de verschillende 
subgroepen op basis van huishoudinkomen, onder deze grens, betaalbaar 
huisvesten. Met behulp van de Nibud-systematiek en de regels voor het 
passend toewijzen hebben we onze woningportefeuille verdeeld in 
huurprijsklassen. Hierbij wordt rekening gehouden met de energielast als 
onderdeel van de woonlasten. 
Op basis van verwachtingen, wat betreft de ontwikkeling van de vraag van 
de verschillende subgroepen, is een ideale procentuele verdeling van de 
huurprijsklassen per gemeente gemaakt (wensportefeuille). Met ons 
huurbeleid sturen we er op dat we onze vrijkomende woningen op 
jaarbasis volgens deze verdeling verhuren. De realisatie is mede 
afhankelijk van het aantal vrijkomende woningen in een jaar. 
 
De huidige verdeling over de huurklassen in de gemeente Molenlanden is 
in figuur 3 opgenomen. Daarnaast bevat deze figuur de verdeling zoals die 
in onze wensportefeuille is opgenomen. Onze wensportefeuille is de ideale 
samenstelling van onze woningvoorraad over 15 jaar die op basis van 

onder andere demografische en sociaal economische prognoses is 
bepaald. 
 
Figuur 3 | Verdeling woningvoorraad over huurklassen 

 
Kwaliteitskortingsgrens: huurprijs tot en met € 424,44 
Eerste aftoppingsgrens: huurprijs vanaf € 424,45 tot en met € 607,46 
Tweede aftoppingsgrens: huurprijs vanaf € 607,47 tot en met € 651,03 
Huurtoeslaggrens:  huurprijs vanaf € 651,04 tot en met € 720,42 
Vrije sector:  huurprijs vanaf € 720,43 

 

Jaarlijkse huurverhoging 
Ieder jaar per 1 juli voeren we een huurverhoging door aan de meeste van 
onze huurders. Hierbij houden we rekening met de hoogte van het 
huishoudinkomen en eventuele ontvangst van huurtoeslag in relatie tot de 
huurprijs van de woning. 
Bij de jaarlijkse huurverhoging handelen wij zoveel mogelijk conform het 
Sociaal Huurakkoord 2018 dat is gesloten tussen Aedes en de Woonbond. 
 
De extra inkomsten uit de inkomensafhankelijke huurverhogingen in de 
gemeente Molenlanden worden gebruikt voor investeringen in onze 
woningvoorraad in de gemeente Molenlanden.  
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4 Acceptabele kans op wonen 
 
 
Ons ideaalbeeld: 
 
Woningzoekenden vinden in al onze gemeenten binnen acceptabele 

tijd een passende woning. 
 
Er is een grote diversiteit aan huishoudens met een lager inkomen. Er is 
verschil in leeftijd, huishoudensgrootte en -samenstelling, sociale situatie 
en de mate van afhankelijkheid van derden. Zoveel verschillende mensen, 
evenzoveel verschillende woonwensen. Iedereen wil in een woning wonen 
die past bij zijn of haar wensen, op een plek waar zij willen wonen en op 
een moment dat zij dat willen. Wij zijn er voor al deze huishoudens met een 
lager inkomen. Hierbij gaat het niet alleen om betaalbare woningen, maar 
ook om voldoende vrijkomende woningen. 
 
Eén keer per half jaar monitoren wij de slaagkansen voor de verschillende 
groepen woningzoekenden en stellen een woningmarktrapportage op. De 
gemeenten waar wij werkzaam zijn en onze huurdersorganisaties 
ontvangen deze rapportage. De ontwikkelingen bespreken we in het 
bestuurlijk overleg met de gemeente. 
 

4.1 Reguliere woningzoekenden 
 
Het overgrote deel van onze woningen verhuren we aan regulier 
woningzoekenden. Daarnaast zijn er bijzondere doelgroepen die een 
beroep doen op de sociale woningvoorraad en daarbij gebruik kunnen 
maken van een voorrangsregeling. Wij zijn er ook voor deze huishoudens, 
maar houden daarbij wel in de gaten dat de kans op een woning voor 
regulier woningzoekenden niet in het gedrang komt. 
Minimaal 80% van onze vrijkomende woningen wordt aan regulier 
woningzoekenden verhuurd en aangeboden via Woongaard. 
 
Via pilots en beleid stimuleren wij de doorstroming. Dit werkt vaak twee 
kanten op. We bieden mensen de kans om naar een meer passende 
woning te verhuizen. De woning die door de doorstroming vrij komt kan 
weer worden verhuurd. Op deze manier ontstaan er meer verhuizingen. 
 

4.2 Bijzondere doelgroepen 
 
Maximaal 20% van onze vrijkomende woningen verhuren wij aan 
doelgroepen die in aanmerking komen voor een voorrangsregeling: 
statushouders, urgenten en overig te bemiddelen woningzoekenden. 
 
In de halfjaarlijkse woningmarktrapportage monitoren wij de verdeling van 
vrijkomende woningen. Wanneer de verhuur van woningen aan bijzondere 
doelgroepen de 20% dreigt te overschrijden, dan gaan wij in gesprek met 
de gemeente over mogelijke alternatieve huisvestingsmogelijkheden voor 
de bijzondere doelgroepen. 
 

Statushouders 
Wij spannen ons in om de gemeentelijke taakstelling wat betreft 
statushouders zo goed mogelijk te ondersteunen. Wij nemen naar rato van 
de omvang van onze woningvoorraad ons aandeel in de taakstelling en 
zoeken naar geschikte woningen. 
 

Urgenten 
In de urgentieverordening is geregeld in welke situaties woningzoekenden 
een urgentieverklaring krijgen waarmee zij met voorrang in aanmerking 
kunnen komen voor een sociale huurwoning. De urgentieaanvraag wordt 
beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Een woningzoekende met 
een urgentieverklaring zoekt zelf naar een woning via Woongaard. 
 

Overige te bemiddelen woningzoekenden 
In overleg met een aantal zorgpartijen huisvesten wij woningzoekenden 
met een zorgvraag. Per gemeente maken wij jaarlijks afspraken met deze 
zorgpartijen die voor hun cliënten een beroep willen doen op woningen van 
KleurrijkWonen. Aan het einde van het jaar evalueren wij de stand van 
zaken en doen een voorstel voor het aankomende jaar. Dit voorstel 
stemmen we af met de gemeente. 
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5 Goede woningen en 
een prettige leefomgeving 

 
 
Ons ideaalbeeld: 
 

Onze woningen zijn goed onderhouden, duurzaam en bieden 
wooncomfort in een prettige leefomgeving. 

 
Een goede woning en een prettige leefomgeving dragen bij aan het 
welbevinden van mensen. Na betaalbaarheid zijn dit de belangrijkste 
aspecten als het gaat om prettig wonen. Het woningonderhoud en de staat 
van het interieur hebben invloed op de kwaliteit van de woning. Een goed 
onderhouden woning en interieur (denk aan keuken, badkamer en toilet) 
dat past bij deze tijd, verhogen de tevredenheid over en de betrokkenheid 
bij de woning. 
Wij hebben daarnaast ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid om 
onze bestaande woningen te verduurzamen en nieuwe woningen 
duurzaam op te leveren. 
 

5.1 Goede woningen 
 
We kennen drie type maatregelen om onze woningen kwalitatief in stand te 
houden of te verbeteren 
a. Planmatig onderhoud aan de buitenschil van de woningen 
b. Interieurvervangingen: hieronder verstaan wij vervangingen in de 

douche- of toiletruimte of de keuken. Dit doen wij met name op verzoek 
van de huurder en af en toe wordt het complexmatig aangeboden. 

c. Renovaties: dit zijn grootschalige ingrepen die er voor zorgen dat 
betreffende woningen een aantal jaren langer mee kunnen. Voordat 
dergelijke maatregelen worden uitgevoerd, onderzoeken we welk effect 
de beoogde maatregelen hebben en of dit de gewenste effecten zijn. 
Het gaat hierbij om maatregelen zoals het vergroten van oppervlakte, 
het toevoegen van een lift in een appartementengebouw of het grondig 
renoveren van een woning. Deze ingrepen hebben als doel om de 
wensportefeuille van KleurrijkWonen te bereiken om zo ook op de 
langere termijn verschillende klantgroepen te kunnen blijven bedienen. 

 

Duurzaamheid 
KleurrijkWonen onderkent de grote uitdaging en urgentie rond het 
verduurzamen van de woningvoorraad en heeft de ambitie om in 2050 een 
CO2-neutrale woningvoorraad te hebben waar het gaat om het 
gebouwgebonden energieverbruik. In de duurzaamheidsopgave staat het 
belang van onze huurders zoveel mogelijk voorop. We houden rekening 
met betaalbaarheid en comfort en waar mogelijk met keuzevrijheid. 
 
Samenwerking op het gebied van duurzaamheid is onontbeerlijk. Samen 
met bewoners, de gemeente, (keten)partners, collega corporaties en 
andere belanghouders moeten we de schouders zetten onder dit 
belangrijke thema! 
 
Alle gemeenten moeten uiterlijk in 2021 een warmtetransitieplan opstellen 
waarin per wijk wordt aangegeven hoe en wanneer deze aardgasvrij wordt. 
Deze plannen komen in overleg met netbeheerders, lokale 
energiecorporaties en de woningcorporatie(s) tot stand. 
Tot die tijd staan de activiteiten van KleurrijkWonen vooral in het teken van 
het zoeken naar betaalbare oplossingen (innovaties) en de planning en 
voorbereiding van de ingrepen die passen bij de kwaliteit van de woningen 
en de toekomstige duurzame energievoorziening. KleurrijkWonen voert 
haar duurzaamheidsopgave tot 2050 gefaseerd uit en start met het 
terugdringen van de energievraag (isoleren). 
 
Daarnaast gaat KleurrijkWonen de komende jaren aan de slag met: 

• het uitvoeren van verschillende pilots;  
• het vraaggestuurd aanbieden van zonnepanelen; 
• het onderzoeken van het toepassen van circulariteit van materialen 

bij sloop, nieuwbouw en onderhoudsingrepen; 
• Energiebesparing door beïnvloeding van bewonersgedrag; 
• Het verduurzamen van de eigen organisatie. 

 
De gemeente Molenlanden heeft met het project High-five-in-de-waard 
(vanuit innovatieve aanpakken VNG) in de afgelopen 2 jaar initiatieven 
ontplooid om samen met bewoners te onderzoeken hoe de gemeente 
aardgasvrij kan worden gemaakt. KleurrijkWonen is hierbij betrokken.  
In aansluiting op deze initiatieven is in de kern Hoornaar een pilotproject 
‘gespikkeld bezit’ gestart. Het doel van dit project is om een wijkgerichte 
aanpak te ontwikkelen waarbij zowel huurders als kopers worden benaderd 
en betrokken. In dit project is gestart met het financieringsvraagstuk en de 
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wijze van communiceren hierover met particuliere woningeigenaren. 
Uitgangspunt is om met behulp van financieringsmogelijkheden 
woningeigenaren geheel of gedeeltelijk te ontzorgen. Het betreft een 
samenwerking tussen High-five-in-de-waard, KleurrijkWonen en de lokale 
energiecoöperatie. 
 
De huidige verdeling van de energielabels van de woningportefeuille in de 
gemeente Molenlanden is in figuur 4 weergegeven. 
 
Figuur 4 | Verdeling energielabels (stand per half april 2019) 

 
 

5.2 Een prettige leefomgeving 
 
Een prettige leefomgeving is schoon, heel en veilig. De woningen, 
voorzieningen en omwonenden dragen bij aan de tevredenheid van onze 
huurders. De leefomgeving wordt beïnvloed door meerdere factoren, ook 
factoren waar wij geen invloed op hebben. Samenwerking met huurders en 
andere partners is essentieel om een prettige leefomgeving te realiseren. 
 
Bij een prettige leefomgeving maken we onderscheid tussen drie 
componenten: 

 De fysieke omgeving (bebouwing, voorzieningen, uitstraling). 
De rol van KleurrijkWonen hierin is: in goede staat brengen en houden 
van het eigen vastgoed en het stimuleren van een aantrekkelijke, 
schone hele en veilige omgeving. 

 De sociale omgeving (bewonerssamenstelling en sociale interactie 
tussen bewoners).  
De rol van KleurrijkWonen hierin is: voornamelijk signaleren, verwijzen, 
bemiddelen, ondersteunen en stimuleren (huurdersparticipatie en 
sociale cohesie). 

 Veiligheid (mate van overlast, vervuiling, criminaliteit en bedreigde 
situaties). 
De rol van KleurrijkWonen hierin is: de directe omgeving van ons bezit 
schoon, heel en veilig maken en houden. 

 
In iedere gemeente hebben wij vaste wijkbeheerders die werken aan een 
goede staat van de woningen en een leefbare woonomgeving. 
 
Huurders willen zich veilig voelen. Zij geven aan dat de aanwezigheid van 
KleurrijkWonen daaraan bijdraagt. Voor de één is dat fysieke 
aanwezigheid, de ander wil weten bij wie men terecht kan. Huurders willen 
makkelijk in contact komen met KleurrijkWonen op een manier die men zelf 
prettig vindt. 
 
Overlast 
De aanpak bij overlast bestaat uit drie stappen. Allereerst stimuleren we 
bewoners om de overlastsituatie zelf met betrokkenen te bespreken. Als 
dat niet lukt schakelen we Buurtbemiddeling in. Complexe overlastzaken 
pakken we zelf op. Meestal in samenwerking met onze netwerkpartners. 
Hiervoor onderhouden we ons netwerk. 
Ter voorkoming van huisuitzetting hanteren wij het protocol ‘Voorkomen 
huisuitzettingen in verband met overlast’. Het uitwisselen van relevante 
informatie met de gemeente is hierbij van groot belang. 
 
Woongoud 
KleurrijkWonen beloont huurders die zich extra inzetten voor de buurt en 
voor buurtbewoners door middel van Woongoudpunten. Op vertoon van de 
Woongoudpas krijgen huurders korting op producten en diensten van 
(lokaal) deelnemende winkeliers en bedrijven. 
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Leefbaarheid in prestatieafspraken 
Conform de Woningwet dienen wij voor de volgende 
leefbaarheidsactiviteiten prestatieafspraken te maken: 

 Woonmaatschappelijk werk, waaronder het leveren van een bijdrage 
aan de uitvoering van achter-de-voordeur-programma’s onder 
verantwoordelijkheid van maatschappelijke organisaties en uitsluitend 
ten behoeve van de huurders van de woongelegenheden van de 
toegelaten instelling. 

 Aanleg en onderhoud van kleinschalige infrastructuur in de directe 
nabijheid van woongelegenheden of andere onroerende zaken van de 
toegelaten instelling. 

 Bijdragen aan de uitvoering van plannen ter bevordering van een 
schone woonomgeving, ter voorkoming van overlast en ter bevordering 
van de veiligheid. 

 
Wij dragen naar rato van ons woningbezit bij aan deze activiteiten. 
 
In reguliere overleggen met de gemeenten en andere partijen bespreken 
we elk jaar welke activiteiten we gezamenlijk oppakken in het jaar erna. In 
aanvulling op dit bod nemen we deze leefbaarheidsactiviteiten op in de 
prestatieafspraken.  
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6 Langer zelfstandig wonen 
 
 
Ons ideaalbeeld: 
 
Huurders met een zorgvraag wonen zelfstandig in een woning die is 

afgestemd op hun mogelijkheden. 
 
In de gemeente Molenlanden is circa 24% van de inwoners de 65 jaar 
gepasseerd. 
Ongeveer 40% van onze huurders in de gemeente is ouder dan 65 jaar. De 
gemiddelde leeftijd van onze huurder is 57 jaar. Onze huurderspopulatie is 
nu al enigszins vergrijsd. En dit zal alleen meer verder toenemen. 
 
Leeftijd is ook maar een getal. Vanzelfsprekend is er een samenhang 
tussen ouderdom en zorgbehoefte. De dubbele vergrijzing, het scheiden 
van wonen en zorg. De zorgbehoefte kan zich ook op jongere leeftijd 
profileren. De wens van langer zelfstandig wonen geldt daarmee voor alle 
leeftijden. Dat de opgave gaat toenemen staat buiten kijf. 
 
Natuurlijk willen we weten wat dit betekent. Wat heeft onze huurder nodig 
om langer zelfstandig te kunnen wonen? We vroegen het aan onze 
huurders van 70 jaar en ouder. In figuur 5 is de uitkomst van deze uitvraag 
opgenomen. 
 
Een geschikte woning is, zoals verwacht, wel de basis. Dat is de 
randvoorwaarde. Ook de locatie, bij voorkeur nabij winkels, wordt nog 
steeds van groot belang geacht. En de woonomgeving staat in de top drie.  
 
Met name op het gebied van (individuele) woningaanpassingen wil 
KleurrijkWonen een belangrijke bijdrage leveren aan het langer zelfstandig 
wonen. De komende jaren gaan we hier binnen onze (financiële) 
mogelijkheden verder invulling aan geven. 
 
Wij zijn onderdeel van het lokale netwerk met zorg- en welzijnspartijen en 
gemeenten waarin we met elkaar de lokale wensen, taken en 
verantwoordelijkheden rondom het wonen met een zorgvraag afstemmen, 
het welzijn vergroten en ons inzetten om de zorgvraag te voorkomen. 
 

 
Figuur 5 | Uitkomst enquête onder huurders > 70 jaar 
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7 Financiële effecten 
 
 
Alle investeringen die KleurrijkWonen doet hebben gevolgen voor de 
continuïteit van de organisatie. Hierbij gaat het niet alleen om de 
investeringen in de gemeente Molenlanden, maar om het totaal van 
investeringen in alle gemeenten waar wij werkzaam zijn. Daarom laten we 
in dit hoofdstuk aan de hand van enkele ratio’s zien hoe wij er als 
organisatie voor staan als we de investeringen uit de 
activiteitenoverzichten 2020-2024 in al onze gemeenten realiseren. Dit 
doen wij voor onze DAEB en niet-DAEB-portefeuille. 
 
Vanuit het gezamenlijke beoordelingskader van de Autoriteit 
woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
(WSW) wordt de financiële continuïteit van woningcorporaties beoordeeld 
op 3 onderdelen: 

 Liquiditeit: creëert de corporatie op korte en middellange termijn 
voldoende kasstromen om aan haar liquiditeitsverplichtingen te 
voldoen? 

 Vermogen: is er, nu en in de toekomst, voldoende vermogen 
beschikbaar om de huidige verplichtingen en mogelijke toekomstige 
risico’s op te vangen? 

 Onderpand: is de waarde van het onderpand voldoende om in een 
situatie van (dreigende) discontinuïteit aan de financiële verplichtingen 
te voldoen? 

 
Deze onderdelen zijn verwerkt in ratio’s om te kunnen beoordelen hoe een 
woningcorporatie er voor staat.

2
 

Per ratio is aangegeven wat de minimale norm is waar woningcorporaties 
aan moeten voldoen. KleurrijkWonen hanteert iets veiligere marges dan 
wettelijk aangegeven, dit doen wij om tijdig bij te kunnen sturen. 
 
 

                                                      
 
2
 Deze uitkomsten zijn berekend op basis van economische parameters uit het 

eerste kwartaal van 2019, uitgegeven door Ortec. De begroting wordt gemaakt op 
basis van parameters die worden uitgegeven door het Aw. Hierdoor kunnen 
verschillen ontstaan. 

Interest Coverage Ratio (ICR) 
Liquiditeit: maakt inzichtelijk of de corporatie op korte- en middellange 
termijn voldoende operationele kasstromen genereert om aan haar 
renteverplichtingen te voldoen. Is het huishoudboekje op orde? 
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Loan to value (LTV) (beleidswaarde) 
Vermogen: maakt inzichtelijk of de vastgoedportefeuille op lange termijn 
voldoende waarde genereert ten opzichte van de schuldpositie. De 
onderliggende kasstromen houden rekening met het maatschappelijke 
beleid van de corporatie. 

 
 
Solvabiliteit (beleidswaarde) 
Vermogen: geeft inzicht in de eigen vermogenspositie van de corporatie, 
rekening houdend met het maatschappelijke beleid bij de corporatie. 

 

Dekkingsratio (marktwaarde) 
Onderpand: beoordeelt in geval van discontinuïteit of de (markt)waarde 
van het onderpand voldoende is om de schuldpositie af te lossen. 
 
De gemeente en huurdersorganisatie ontvangen ieder jaar de dPi (de 
Prospectieve informatie) en de IBW (Indicatieve bestedingsruimte 
Woningcorporaties) van de betreffende woningcorporatie. De gegevens in 
deze stukken zijn niet geheel te vergelijken met de cijfers in dit 
activiteitenoverzicht. Dit heeft te maken met de periode waarop de 
gegevens betrekking hebben. 
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8 Bijdrage aan de lokale opgave in de 
gemeente Molenlanden 

 
 
In ons activiteitenoverzicht willen we zo goed mogelijk bijdragen aan de 
lokale opgave. In Molenlanden, voormalig deel Giessenlanden, heeft de 
gemeente haar visie beschreven in de notitie “Buitengewoon Wonen in 
Giessenlanden”. Deze visie komt uit 2016.  
Op dit moment werkt de gemeente Molenlanden aan een nieuwe 
woonvisie. Daarvoor is input opgehaald in alle dorpen. Hoewel de visie er 
nog niet ligt, zien we al wel veel aanknopingspunten om onze bijdrage te 
formuleren. 
 
Behoud aantal sociale huurwoningen 
Wonen is een belangrijk aandachtsveld in de gemeente Molenlanden. 
Zowel de  gemeente als KleurrijkWonen constateert dat er geen 
bovengemiddelde druk op de sociale woningmarkt is. KleurrijkWonen kiest 
er daarom voor om de woningvoorraad in aantallen nagenoeg in stand te 
houden. We willen vooral investeren in het “vervangen van woningen” door 
verkopen van bestaande woningen om vervolgens nieuwe huurwoningen 
te bouwen. Verkopen van woningen komt vaak ten goede aan mensen met 
een lokale binding. En met het verkopen en nieuwbouwen kan het aantal 
woningen in het dorp wat toenemen. Nieuwbouw is dus nadrukkelijk wel 
gewenst.  Het dorp Giessenburg is zo’n dorp waar we graag met 
nieuwbouw aan de slag gaan. Maar ook in andere dorpen is nieuwbouw 
welkom.  
 
Woningen die ook geschikt zijn bij het ouder worden 
Op dit moment heeft KleurrijkWonen veel eengezinswoningen in bezit. 
Onze huurders en woningzoekenden in Molenlanden bestaan echter 
steeds meer uit één en tweepersoonshuishoudens. Daarom willen we met 
verkoop koopstarters bedienen en met nieuwbouw zorgen voor meer 
geschikte woningen voor kleine huishoudens. Deze nieuwbouw kan 
bijdragen aan meer woningen die geschikt zijn om ouder in te worden. 
Voor inwoners van de dorpen is het belangrijk om ook in het dorp te 
kunnen blijven wonen als de mobiliteit afneemt.  
 
Om dit alles te kunnen realiseren is KleurrijkWonen wel sterk afhankelijk 
van een actief faciliterende overheid. KleurrijkWonen heeft weinig grond in 

bezit en is afhankelijk van anderen waar het gaat om 
nieuwbouwontwikkeling. We zien dat de gemeente Molenlanden 
woningbouw hoge prioriteit geeft en plaatsen dit graag bovenaan onze 
bestuurlijke gespreksagenda. 
 
Duurzame woningen met kwaliteit 
Naast het investeren in woningvervanging willen we onze woningvoorraad 
de komende jaren kwalitatief verbeteren. Daarom wordt er hard gewerkt 
aan het onderhoud, verduurzamen en renoveren van woningen. Juist in de 
dorpen wonen mensen al vele jaren in hun woning. We vinden het 
belangrijk om ze ook naar de toekomst kwaliteit en het comfort te bieden. 
Dat past ook bij de opgave waar de gemeente Molenlanden zich op richt. 
Op het thema duurzaamheid wil ze een vooruitstrevende gemeente zijn. 
Ook KleurrijkWonen vindt duurzaamheid belangrijk. Een duurzame woning 
kan ook helpen bij betaalbaar wonen. Daarom leveren we veel 
inspanningen om te verduurzamen en hebben dat zichtbaar gemaakt in 
hoofdstuk 5.  
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Bijlage 1: woningen verkooppoule 
 
 

 

Kern Aantal 

woningen

Kern Aantal 

woningen

Kern Aantal 

woningen

Kern Aantal 

woningen

ARKEL 55 GIESSENBURG 34 HOOGBLOKLAND 22 NOORDELOOS 29

4241 AA 5 3381 AD 1 4221 LA 2 4225 PD 1

4241 AC 4 3381 AH 1 4221 LE 2 4225 PT 2

4241 AH 2 3381 AJ 3 4221 LM 3 4225 RA 7

4241 AJ 4 3381 AM 1 4221 LS 2 4225 RC 4

4241 AL 8 3381 AP 1 4221 LT 1 4225 RD 3

4241 AT 1 3381 AR 4 4221 LW 7 4225 RE 1

4241 AV 1 3381 BH 4 4221 LX 5 4225 RG 2

4241 AW 6 3381 BL 1 4225 RH 2

4241 AX 6 3381 BR 1 HOORNAAR 32 4225 RM 4

4241 BE 2 3381 CA 1 4223 MD 1 4225 RN 3

4241 CB 1 3381 CB 2 4223 ME 1

4241 CD 4 3381 CD 1 4223 MV 4 SCHELLUINEN 21

4241 CE 1 3381 CE 2 4223 MZ 5 4209 AJ 6

4241 CG 2 3381 KP 1 4223 NG 2 4209 AK 7

4241 CH 2 3381 KR 7 4223 NL 1 4209 AL 2

4241 DD 2 3381 KX 2 4223 NM 5 4209 AS 2

4241 XV 4 3381 LC 1 4223 NN 2 4209 AT 2

4223 NP 5 4209 AV 2

4223 NR 1

4223 NS 2 Totaal 193

4223 NW 1

4223 NX 2


