
Jaarplan 2021
Als het afgelopen jaar ons iets geleerd heeft, dan is het wel dat een 

goed thuis voor iedereen belangrijker is dan ooit. Thuis werken, thuis 

schoollessen volgen, thuis blijven….als gevolg van de coronacrisis 

is een comfortabel, betaalbaar en veilig huis dringend nodig. Samen 

werken wij hieraan. Door woningen te bouwen,  te verbeteren en 

energiezuiniger te maken en door er te zijn voor onze huurders. Of het 

nou gaat het om een gesprek over aanpassing van de huur vanwege 

een lager inkomen door corona, het bieden van een luisterend oor aan 

oudere huurders of een gesprek over overlast, we zijn er voor hen. 

Samen hart 
voor thuis



In 2020 zijn we met veel energie aan de slag gegaan 
met de activiteiten die voor dat jaar gepland 
stonden. En ondanks alle belemmeringen die de 
coronapandemie opwierp hebben we met z’n 
allen toch veel bereikt. Een korte terugblik op de 
belangrijkste activiteiten van afgelopen jaar.

Ons werk is en blijft mensenwerk. In 

deze sociaal stille tijd zijn we daarom 

op verschillende manieren, fysiek, 

telefonisch en online, in gesprek gegaan 

met onze huurders om te horen hoe 

het met hen gaat én om hen een hart 

onder de riem te steken. We hebben 22 

nieuwe appartementen in het deelplan 

OpDreef in Roelofarendsveen verhuurd 

aan woningzoekenden en daarmee ons 

woningbezit uitgebreid. Daarnaast zijn wij 

druk bezig geweest met de voorbereiding 

voor de bouw van nog meer nieuwe 

woningen. In Kaag en Braassem gaat 

het hierbij om de projecten Gerardus, 

Westend en de Kolk en fase 3 van project 

Aan de Braassem. Wij maken ons 

natuurlijk ook hard voor nieuwbouw in 

Oegstgeest, maar helaas gaat dat minder 

makkelijk dan we zouden willen. Met alle 

betrokken partijen in de gemeente Kaag 

en Braassem hebben we weer nieuwe 

prestatieafspraken gemaakt voor de 

komende vier jaar. De prestatieafspraken 

gaan onder andere over de betaalbaarheid 

van woningen, leefbaarheid, wonen & zorg 

en duurzaamheid. Leuk om in dit kader 

te vermelden is dat eind 2020 de 1000e 

woning van MeerWonen is voorzien van 

zonnepanelen. 

Ook komend jaar gaan we weer vol frisse 

moed en energie aan de slag om te werken 

aan een goed thuis voor onze doelgroep. 



De vraag naar sociale huurwoningen is nog 

altijd groter dan het aantal woningen dat wij 

verhuren. Daarom is ons doel voor de komende 

jaren om dit aantal te vergroten door nieuwe 

woningen te bouwen die ook comfortabel, 

duurzaam en betaalbaar zijn. Rond juni 

leveren we 29 NOM (Nul-op-de-meter) 

woningen op. Deze appartementen worden 

gebouwd op de locatie van de voormalige 

Gerardusschool in Oude Wetering. Bij deze 

energieneutrale appartementen wordt lokaal 

maatwerk toegepast en voorrang verleend 

aan mensen van 55 jaar en ouder die een 

sociale huurwoning achterlaten in Kaag en 

Braassem. Zo creëren we weer doorstroming 

in onze bestaande voorraad en helpen met 

de oplevering van 29 nieuwe woningen meer 

dan 29 woningzoekenden aan een thuis.

We werken daarnaast hard aan de realisatie 

van nieuwbouwwoningen. 60 appartementen 

op de locatie Westend in Roelofarendsveen, 

20 woningen aan de Kolk in Oud Ade en 

60 woningen in Braassemerland. Ook over 

diverse locaties in Oegstgeest zijn we 

met ontwikkelaars in gesprek. We hopen 

daar dit jaar overeenstemming over te 

bereiken, zodat er ook in Oegstgeest 

nieuwe sociale huurwoningen bij komen. 

Ons uitgangspunt is om de komende 4 jaar 

300 woningen te bouwen. Daarnaast gaan 

we na of we een rol kunnen spelen bij de 

ontwikkeling van de plannen voor het gebied 

rond de sportvelden in Roelofarendsveen. 

In één van de scenario’s die nu worden 

besproken speelt ons seniorencomplex 

de Gogherweide namelijk een rol.

Naast nieuwbouw kijken we naar de 

mogelijkheden voor herstructurering van onze 

bestaande woningen. Daarbij vinden we het 

belangrijk dat er meer woningen terugkomen 

dan er verdwijnen. Terugkoop en verkoop 

speelt een beperkte rol in de ontwikkeling 

van ons woningbezit. Omdat we niet willen 

dat onze hoeveelheid huurwoningen afneemt, 

verkopen we slechts een heel klein deel van 

onze woningen. Het grootste  deel van de 

koopgarantwoningen die we terugkopen, 

zetten we in als sociale huurwoning. 

Duurzame en comfortabele huizen

De doelstelling om voor eind 2020 gemiddeld 

label B te hebben voor onze woningen 

is behaald! En we gaan door. In 2021 

willen we de isolatie van 330 woningen 

verbeteren, vaak aangevuld met andere 

duurzaamheidsmaatregelen zoals het 

aanbrengen van zonnepanelen. Voor dit jaar 

betekent dit weer een extra investering van 2,5 

miljoen euro voor duurzaamheidsmaatregelen. 

Daarnaast schrijven we een plan over 

verdere maatregelen om onze woningen 

gasloos en energieneutraal te krijgen voor 

2050. Ook haken we aan bij het project 

ELENA in Kaag en Braassem. ELENA is 

een gesubsidieerd Europees project en 

bedoeld als een extra stimulans om de 

lokale overheid te steunen in het beter 

uitwerken van een groot energieproject. 

We willen niet alleen zorgen voor voldoende 

woningen, maar ook dat onze woningen 

goed onderhouden zijn. Goed onderhoud 

betekent dat de woningen voldoen aan 

het kwaliteitsniveau dat we daarvoor 

bepaald hebben in ons onderhoudsbeleid. 

Ook vervangen we dit jaar de laatste 20 

open verbrandingstoestellen die nog 

aanwezig zijn in onze woningen.

Betaalbare huizen

Voor onze doelgroep is betaalbaarheid 

van onze woningen van groot belang. 

We gaan daarom in 2021 door met het 

tweehurenbeleid. 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. De 

effecten hiervan blijven we monitoren.  

Dit jaar krijgen de meeste huurders 

geen huurverhoging. Een deel van onze 

huurders komt zelfs in aanmerking voor 

een huurverlaging. De verlaging geldt voor 

huurders van een sociale huurwoning met 

een relatief laag inkomen en hoge huur. 

Deze huurbevriezing en huurverlaging zijn 

beide door de regering bij wet geregeld. 

De huurders die dit betreft worden 

door ons op de hoogte gesteld.

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.



Wij zijn er van overtuigd dat je een prettige 

en veilige buurt alleen met elkaar kunt 

creëren. Samen met de mensen die er 

hun thuis hebben en met organisaties die 

daarbij kunnen ondersteunen. Om hier 

goed aan bij te kunnen dragen maken wij 

deel uit van een sterk lokaal netwerk. Ook 

door middel van het uitvoeren van lokaal 

maatwerk houden wij deze netwerken in 

stand. Maar het allerbelangrijkste onderdeel 

zijn natuurlijk de huurders. Ook in een tijd 

waarin de contactmogelijkheden beperkt 

zijn blijven we met hen in gesprek. Hierin 

spelen onze drie wijkbeheerders en de 

assistent-wijkbeheerder een grote rol. 

Zo blijven we werken aan de verbetering 

van de leefbaarheid in onze complexen 

en wijken. We zien namelijk dat overlast 

blijft toenemen, geluidsoverlast, maar 

ook verwaarlozing van tuinen en storend 

gedrag. Dit jaar besteden we extra aandacht 

aan onderhoud van tuinen in combinatie 

met het stimuleren van vergroening. 

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. Voor 2021 gaan we met de 

gemeenten in gesprek om de gevolgen van 

de decentralisatie van de maatschappelijke 

opvang in kaart te brengen. Daarnaast 

willen we meer zicht krijgen op de 

vraag wat specifieke doelgroepen nodig 

hebben, zoals ouderen en jongeren.

We hebben heldere regels over de betaling 

van de huur, om huurachterstanden te 

voorkomen. We nemen bij een achterstand 

snel telefonisch contact op of we gaan langs 

bij de huurder. Als er meer aan de hand 

blijkt te zijn, werken we samen met onze 

maatschappelijke partners om schulden óf 

het verergeren van bestaande schulden te 

voorkomen. Ons doel is om huisuitzetting als 

gevolg van huurachterstand te voorkomen.

2. Passend thuis in 
een prettige buurt 
voor iedereen

Ons doel voor de komende jaren:  
We werken nauw samen met huurders 
en maatschappelijke partners om te 
zorgen dat onze huurders zo zelfstandig 
mogelijk kunnen wonen in een passend 
(t)huis in een veilige en prettige buurt. 



3. Samen werken 
aan thuis

Ons doel voor de komende jaren: Wij zijn een 
toekomstbestendige organisatie met betrokken, 
benaderbare medewerkers die hun hoofd en 
hart gebruiken in hun werk. Een organisatie die 
zich voortdurend ontwikkelt, op de hoogte is 
van maatschappelijke ontwikkelingen en zijn 
bedrijfsvoering op orde heeft.

We blijven onszelf verbeteren. Onze focus 

ligt dit jaar op de verdere verbetering van 

onze dienstverlening. MeerWonen wil dat 

haar dienstverlening bovengemiddeld is in 

vergelijking met andere corporaties. We laten 

de tevredenheid hierover structureel meten. 

De punten die hieruit komen gebruiken we 

om deze verder te verbeteren. Daarvoor is 

het belangrijk dat we de benodigde kennis en 

vaardigheden binnen de organisatie hebben 

en houden. We besteden veel aandacht 

aan opleiding en ontwikkeling van onze 

medewerkers en het delen van kennis. Vanaf 

begin 2021 werken wij met een nieuw primair 

computersysteem (ERP) voor betere digitale 

ondersteuning en aangepaste procedures. 

Dit moet leiden tot goede dienstverlening 

voor huurders en woningzoekenden. 

Als maatschappelijke organisatie gaan wij 

verstandig om met ons kapitaal. Wij slagen er 

goed in de bedrijfslasten die wij als corporatie 

kunnen beïnvloeden laag te houden, ook al zijn 

de omstandigheden niet altijd makkelijk. We 

hebben in 2020 weer een A-score behaald in 

de Aedes benchmark van de bedrijfslasten.

Versterken samenwerking

Het is in dit plan al een aantal keer genoemd, 

samenwerken. De doelen die we ons gesteld 

hebben kunnen we vaak niet alleen bereiken, 

het vergt intensieve samenwerking, intern 

én met andere partijen. We willen in 2021 

weer een bijeenkomst organiseren voor al 

onze belanghouders. De manier waarop 

hangt onder andere af van de mogelijkheden 

die we hebben, maar we vinden het 

belangrijk om hier energie in te steken.



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

Voor 2021 verwachten we ongeveer de 
volgende bedragen uit te geven aan onze 
bestaande woningen woningen: 

Energielabels 2021

Energielabel A  
en beter: 

45%

Energielabel B: 
18%

Energielabel C: 
20%

Energielabel D 
en lager: 

17%
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Duurzaamheidsmaatregelen: € 2.497.000

Reparatieonderhoud: € 515.000

Mutatieonderhoud: € 1.336.000

1 milj 2 milj 3 milj 4 milj 5 milj

Planmatig en periodiek onderhoud: € 4.712.000

Betaalbaar en duurzaam huis voor een goed thuis

1. Aantal verhuringen (exclusief nieuwbouw): 220

2. Aantal woningen nieuwbouw: 29 in Gerardus

3. Start van nieuwbouw van 138 woningen waarvan er 98 in 2022 

zullen worden opgeleverd

4. Toename van per saldo 7 woningen in de verhuur door aankoop en verkoop

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

6. Lokaal maatwerk maximaal 25% per gemeente

7. Uitgaven onderhoud en duurzaamheid maatregelen (zie illustratie)

8. Energielabels voor het woningbezit eind 2021 (zie illustratie)

Passend thuis in een prettige buurt voor iedereen

9. Leefbaarheid: minimaal 4 portieken samen met bewoners schoonmaken 

 en opfrissen

10. Leefbaarheid: minimaal 6 verwaarloosde voortuinen samen met  

bewoner opknappen

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

12. Woonfraude: eind 2021 zijn er minimaal 5 opzeggingen op basis van woonfraude.

Samen werken aan thuis

13. Dienstverlening; scores in de Aedes Benchmark op alle onderdelen  

hoger dan gemiddeld.

14. Formatiegrootte: 32,05 fte

15. Opleidingsbudget: € 52.000

16. Ziekteverzuim: maximaal 4,0%

Doelen voor 2021 samengevat:
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