
Samen thuis 
Wij zijn er voor de mensen die hun thuis hebben in 
een woning van MeerWonen. We zijn er ook voor 
mensen die op zoek zijn naar een huis dat bij hen 
past en dat ze kunnen betalen. Een huis waarvan 
zij hun thuis kunnen maken. Daarom investeren 
we in huizen én in wijken. Dat doen we al meer 
dan honderd jaar. En hoewel er in die periode veel 
is veranderd, gaan we dat niet veranderen.

Jaarplan 2020



De vraag naar sociale huurwoningen 

groeit nog steeds. Uit de recente 

woningmarktonderzoeken in Kaag en 

Braassem en Oegstgeest blijkt dat de 

behoefte aan sociale huurwoningen 

groter is dan het aantal woningen dat 

wij hebben. Door te bouwen, willen we 

meer mensen aan een thuis helpen. 

Dit jaar wordt het laatste deel van het 

project OpDreef in Roelofarendsveen 

opgeleverd. Bij deze 22 energieneutrale 

appartementen wordt lokaal maatwerk 

toegepast en voorrang gegeven aan 

mensen die een sociale huurwoning 

achterlaten. Zo verwachten we weer 

doorstroming te creëren in onze 

bestaande voorraad. Voor de zomer 

starten we naar alle waarschijnlijkheid 

met de bouw van 29 appartementen 

op de locatie van de voormalige 

Gerardusschool in Oude Wetering. 

Daarnaast hopen we van harte te kunnen 

starten met de bouw van 20 sociale 

huurwoningen aan De Kolk in Oud Ade. 

Ook werken we aan het realiseren van 

sociale woningen op de locatie Westend, 

diverse locaties in Braassemerland en 

op verschillende locaties in Oegstgeest. 

In totaal willen wij de komende 5 jaar 

ca. 400 nieuwbouwwoningen bouwen. 

Duurzame en comfortabele huizen

Voor ons is ‘Nul-Op-de-Meter met 

energieprestatievergoeding (EPV) het 

uitgangspunt voor alle woningen die we 

sinds begin 2018 bouwen. Dat vraagt om 

extra inspanning, omdat het meer is dan 

de eisen die het bouwbesluit stelt. Door 

het bouwen van deze energieneutrale 

woningen leveren we een bijdrage aan 

de duurzaamheid. De inzet van EPV bij 

nieuwbouw wordt dit jaar, naar aanleiding 

van onze ervaringen en de ontwikkeling 

van de regelgeving, geëvalueerd.

Lagere energielasten dragen bij aan 

lagere woonlasten. Om die reden gaan 

we ook door met het verduurzamen 

van onze bestaande woningen, zonder 

huurverhoging. Voor eind 2020 willen 

we gemiddeld label B hebben voor ons 

woningbezit. Voor dit jaar betekent 

dit een investering van 2 miljoen euro 

voor duurzaamheidsmaatregelen zoals 

het isoleren van gevels, het plaatsen 

van HR++ glas en het leggen van 

zonnepanelen. Sinds de start van onze 

campagne in 2018 zijn bij in totaal 780 

woningen zonnepanelen geplaatst. 

Onze ambitie is om voor het einde van 

2020 op 1.000 woningen zonnepanelen 

te plaatsen. Huurders kunnen zelf ook 

Eind 2019 hebben we onze koers voor de komende 4 jaar vastgesteld. 

Dat hebben we gedaan met onze medewerkers en met partijen waar 

we mee samenwerken. We hebben gekeken naar wat de belangrijkste 

ontwikkelingen zijn en welke rol MeerWonen daarbij speelt. In 2020  

zetten we de eerste stappen op onze nieuwe weg. Voordat we kijken  

naar de activiteiten voor komend jaar, eerst even een korte terugblik  

op de belangrijkste activiteiten die in 2019 zijn uitgevoerd. 

Behalve aan ons nieuwe ondernemingsplan te hebben gewerkt, hebben 

we ons woningbezit in Kaag en Braassem uitgebreid met 22 woningen 

en voorbereidend werk verricht voor nieuwe bouwplannen in Oegstgeest 

en Kaag en Braassem. Ook zijn de prestatieafspraken gemaakt 

met beide gemeenten over onder andere het aantal te verduurzamen 

woningen. Er is (nog) meer de nadruk gelegd op wat we doen aan 

onderhoud en verbetering van onze huurwoningen. Het gebruik van 

verschillende informatieborden droeg hier zeker aan bij. En last but 

not least zijn er prettige en interessante gesprekken gevoerd met onze 

huurders tijdens buurtbijeenkomsten en één-op-één gesprekken. 

Ook komend jaar staan weer veel onderwerpen op de agenda. Hierbij een 

overzicht van de belangrijkste activiteiten voor 2020 met daarbij per thema 

het overkoepelende doel zoals geformuleerd in ons ondernemingsplan.

1. Betaalbaar en duurzaam huis  
 voor een goed thuis

Ons doel voor de komen jaren: Wij hebben voldoende, prettige, comfortabele, 

duurzame en betaalbare huizen die passen bij de behoefte.



zeker hun steentje bijdragen aan het 

besparen van energie. Daarom gaan 

we dit jaar een campagne opzetten 

om hen nog verder te informeren over 

energiebesparende maatregelen. 

We werken, op basis van de door de 

gemeenten op te stellen warmtevisies, 

aan een plan voor verdergaande 

maatregelen voor onze woningen. Richting 

gasloos in 2050. Vanuit veiligheidsoogpunt 

willen we de ongeveer 50 open 

verbrandingstoestellen, die nog aanwezig 

zijn in onze woningen, dit jaar vervangen. 

Betaalbare huizen

Betaalbaarheid van onze woningen 

blijft voor onze doelgroep van belang. 

We hebben daarom in 2019  het 

tweehurenbeleid ingevoerd. Dit beleid 

houdt in dat de huurprijs van de sociale 

huurwoning wordt bepaald op basis 

van de kwaliteit, maar dat de huur 

verlaagd kan worden als de nieuwe 

huurder recht heeft op huurtoeslag. 

Hiermee borgen we de betaalbaarheid 

voor alle woningzoekenden en 

bevorderen we dat buurten en wijken 

een diverse samenstelling van bewoners 

behouden. Ook in de nieuwbouw gaan 

we dit beleid inzetten. De effecten 

van het tweehurenbeleid blijven we 

ook in 2020 monitoren om te zien of 

doel en middel in balans blijven. 

Voor onze bewoners houden we zoveel 

mogelijk vast aan een huurverhoging 

die gemiddeld niet hoger is dan 

inflatie. Dit  jaar krijgen de meeste 

huurders een huurverhoging die zelfs 

0,5% onder inflatie ligt. Een mooie 

bijdrage aan het betaalbaar houden 

van woningen in deze onzekere tijd.

Een prettige en veilige buurt maak je 

samen, samen met de mensen die er hun 

thuis hebben. Wij vinden het belangrijk 

om rechtstreeks van huurders te horen 

wat er speelt. Onze wijkbeheerders zijn 

daarom zichtbaar in de wijken aanwezig 

en we gaan door met ons kopje koffie bij 

de huurders. Komend jaar gaan we op 

zoek naar aanvullende manieren waarop 

we met bewoners in gesprek kunnen 

blijven. Ook kijken we hoe we, met lokaal 

maatwerk, een bijdrage gaan leveren aan 

het in stand houden van lokale netwerken. 

Doordat wij ons richten op de groep met 

lage inkomens, die in toenemende mate 

kwetsbaar is, is alleen een huis niet altijd 

voldoende. Om hier goed op in te kunnen 

spelen gaan we ons netwerk met lokale 

partners verder versterken. We zien ook 

dat de overlast toeneemt, bijvoorbeeld 

geluidsoverlast, maar ook verwaarlozing 

van tuinen en afwijkend gedrag. Komend 

jaar besteden we extra aandacht aan 

onderhoud van tuinen in combinatie met 

het stimuleren van vergroening. Voor 

deze en andere  leefbaarheidsactiviteiten 

hebben we een bedrag van € 40.000 

gereserveerd. Ook bepalen we of we 

een extra wijkbeheerder in dienst 

nemen die zich gaat richten op de 

overlastzaken en woonfraude. We weten 

dat er te weinig woningen zijn, des te 

belangrijker vinden we het daarom dat de 

beschikbare woningen worden bewoond 

door degenen voor wie ze bedoeld zijn. 

Hierbij hoort ook dat we streng optreden 

tegen woonfraude. Woonfraude is 

onder andere: illegale bewoning zoals 

onderhuur en hennepkwekerijen.

Wij zijn er ook voor het huisvesten van 

bijzondere doelgroepen, doelgroepen 

met een woon- en een zorgvraag. De 

woningen voor deze groep zijn zo gewoon 

mogelijk, maar worden aangepast waar 

dat nodig is. We gaan hierover graag 

in overleg met initiatiefnemers.

Omdat een huurachterstand al snel 

een groot probleem is, hebben we 

heldere regels over de betaling van de 

huur. Dat betekent bijvoorbeeld dat we 

bij een achterstand snel telefonisch 

contact opnemen. Soms is er meer aan 

de hand en dan werken we samen met 

onze maatschappelijke partners om 

schulden óf het verergeren van bestaande 

schuldenproblematiek te voorkomen. Zo 

proberen we te vermijden dat mensen 

met een huurachterstand uit huis moeten 

worden gezet. Dat maakt de problemen 

namelijk vaak alleen maar groter.

2. Passend thuis in een prettige 
 buurt voor iedereen

Ons doel voor de komende jaren: We werken nauw samen met maatschappelijke 

partners om te zorgen dat onze huurders zo zelfstandig mogelijk kunnen 

wonen in een passend (t)huis in een veilige en prettige buurt. 



Veel onderdelen in onze nieuwe koers 

zijn niet nieuw, het is eerder een 

intensivering van wat er al is. Dat betekent 

dat we sommige zaken anders gaan 

doen en tegelijkertijd behouden wat al 

goed is. Een van de meest in het oog 

springende zaken die we verder willen 

verbeteren is onze dienstverlening.

De score die huurders ons geven ligt 

nu rond het gemiddelde in de sector, 

maar wij vinden dat het beter kan en 

gaan voor een cijfer dat hoger ligt dan 

het gemiddelde. Daarnaast gaan we 

nog meer samen doen. Samen met 

collega’s, huurders, maatschappelijke 

partners en collega-corporaties. 

Om te verbeteren is het belangrijk dat 

we de benodigde kennis en vaardigheden 

hebben en houden. We besteden veel 

aandacht aan opleiding en ontwikkeling 

van onze medewerkers en het delen 

van kennis. We zetten daarom de in 2019 

gestarte samenwerking met collega 

corporaties voort. Zo zijn we bijvoorbeeld 

met drie collega corporaties het 

selectietraject gestart voor een nieuw 

primair computersysteem (ERP). 

Naast deze samenwerking onderzoeken 

de bestuurders en Raad van 

Commissarissen van MeerWonen en 

Woondiensten Aarwoude of een fusie 

tussen deze 2 organisaties meerwaarde 

kan opleveren voor onze huurders en 

woningzoekenden. Beide corporaties 

functioneren goed en zijn financieel 

gezond. We zien echter dat er steeds meer 

van ons als kleine corporaties gevraagd 

wordt en dat die ontwikkeling door gaat. 

We zijn een maatschappelijke organisatie 

en gaan verstandig om met ons kapitaal. 

Financieel gezond blijven is dan ook 

een belangrijke randvoorwaarde voor 

al onze activiteiten. Ook wij kunnen 

een euro maar één keer uitgeven. Wij 

slagen er goed in de bedrijfslasten die 

wij als corporatie kunnen beïnvloeden 

laag te houden. We hebben daarom weer 

een A-score behaald in de Aedes

benchmark van de bedrijfslasten. 

Dit is een mooi resultaat, 

maar geen doel op zich. 

We vinden het belangrijk voor onze 

samenwerkingspartners dat we 

transparant zijn over waarom we iets doen 

en hoe we tot onze keuze zijn gekomen. 

Naast aparte overleggen met de diverse 

partijen, organiseren we ook onze 

jaarlijkse stakeholderbijeenkomsten.

Zaken verbeteren leidt niet altijd in een 

keer tot het gewenste resultaat. We horen 

het graag van onze huurders en partners 

als er iets mis gaat, alleen dan kunnen we 

verbeteren. Het cliché is niet voor niets: 

alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Thuis in uw wijk

3. Samen werken aan thuis

Ons doel voor de komende jaren: Een toekomstbestendige organisatie met 

betrokken, benaderbare medewerkers die hun hoofd en hart gebruiken 

in hun werk. Die doen wat nodig is en verantwoordelijkheid nemen. 



Postadres: Postbus 150, 2370 AD, Roelofarendsveen 

Kantoor Roelofarendsveen: Noordeinde 174, Roelofarendsveen

Kantoor Oegstgeest: Gladiolenlaan 1A, Oegstgeest

Telefoon: (071) 331 50 00

E-mail: info@stichtingmeerwonen.nl

Website: www.stichtingmeerwonen.nl

Onderhoud en duurzaamheidsmaatregelen

Energielabels

Verwachte uitgaven aan onze 
bestaande woningen in 2020

Duurzaamheidsmaatregelen: € 2.080.000

Energielabel A  
en beter: 

41%

Energielabel B: 
18%

Energielabel C: 
23%

Energielabel D 
en lager: 

18%

Reparatieonderhoud: € 502.000

Mutatieonderhoud: € 1.314.000
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Planmatig en periodiek onderhoud: € 6.410.000

Betaalbaar en duurzaam huis voor een goed thuis

1. Aantal verhuringen (exclusief nieuwbouw): 235 woningen.

2. Aantal woningen nieuwbouw: 22 woningen in OpDreef 2C.

3. Start van nieuwbouw van 109 woningen die in 2021 worden opgeleverd.

4. Huurverhoging ligt 0,5% onder de inflatie.

5. Huurderving bedraagt maximaal 0,80% van de huur.

6. Uitgaven onderhoud en duurzaamheid maatregelen: zie illustratie.

7. Energielabels: gemiddeld label B eind 2020 (zie illustratie).

Passend thuis in een prettige buurt voor iedereen

1. Leefbaarheid: € 40.000 voor onderhoud tuinen en stimulering vergroening.

2. Minimaal 6 verwaarloosde voortuinen worden samen met bewoner opgeknapt.

3. Huurachterstand: bedraagt maximaal 0,45% van de huur.

4. Woonfraude: eind 2020 zijn er 5 opzeggingen op basis van woonfraude.

Samen werken aan thuis

1. Dienstverlening: scores in Aedes-benchmark op alle onderdelen  

 hoger dan gemiddeld.

2. Opleidingsbudget: bedraagt voor 2020 € 51.000.

3. Nieuw ERP-systeem: het selectietraject is afgerond en begin  

 2021 werken we een nieuw ERP-systeem.

Doelen voor 2020 samengevat
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