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Inhoud 

@ Hoe ziet het speelveld er ondertussen uit? 

@ Hoe werkt Rijnhart Wonen met u samen? 

@ Rijnhart Wonen in beeld 

@ Hoe loopt de verhuur en verkoop lokaal? 

@ Hoe loopt de nieuwbouw? 

@ Is de woonbehoefte voldoende in beeld? 

@ Heeft u vragen of wilt u ons iets meegeven? 



Het speelveld 

Landelijk 

• Taakafbakening (Wet & Regelgeving, Afspraken) 

• Scheiding DAEB / Niet DAEB 

• Marktwaardering, Passend toewijzen, Verhuurdersheffing 

 

Regionaal 

• Zuid Holland (Woningaantallen, Ladder, Taakstelling) 

• Holland Rijnland (Leiderdorp valt onder subregio West) 

 

Leiderdorp 

• Woonvisie 

• Afspraken coalitie 

• Prestatieafspraken 
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Hoe werkt Rijnhart Wonen met u samen? 

• Gezamenlijk woonbehoefteonderzoek, kennisdeling 

• Participatie in elkaars visieontwikkeling 

• Prestatieafspraken 

• Bestuurlijk / ambtelijk overleg 

• Politieke contacten 

• Raakvlakken in elkaars werk (wmo, bijzondere doelgroepen, 
statushouders, wijkmedewerkers, contacten op straat, etc.) 

• & diverse andere ontmoetingen zoals met u vanavond 

 

 

 

 

 



Rijnhart Wonen in beeld 



Rijnhart Wonen in beeld 

Doelen stellen 

• Mensen (Klant, Maatschappij) 

• Stenen (Kwaliteit, Toekomstbestendigheid) 

• Geld (Financiële continuïteit) 



Circa 3.500 verhuureenheden 

• 2.763 woningen in Leiderdorp 

• 609 woningen in Zoeterwoude 

 

 

 

 



RhW in Leiderdorp 

 

 

 

 



Actueel 

• Hoe loopt de verhuur? 

• Hoe loopt de verkoop? 

• Hoe loopt de nieuwbouw? 

 





Holland Rijnland 



Holland Rijnland 



Ingeschrevenen 



Actieve zoekers 
 



Woningen verhuurd 



Reacties per woning 



Slaagkans 



Slaagkans ingezoomd 



Actueel 

• Hoe loopt de verhuur? 

• Hoe loopt de verkoop? 

• Hoe loopt de nieuwbouw? 

 





5 jaar verkoop (2010 – 2015) 

Hoe ging het in de periode 2010 – 2015? 

 

• 242 woningen verkocht (omzet 42,8 mio) 

• Investeringen 2011 t/m 2014: 44 mio 

• 78% (199) lokaal verkocht 

• 56% (142) verkocht aan huurders 

• 32% (58) verkocht aan starters, waarvan 72% (42) lokaal 

• Minimaal 347 getelde verhuisbeweging 

• Woningvoorraad kwantitatief op peil gebleven 

 



Verkoop Leiderdorp 2016 

En aan wie is er verkocht in 2016? 

 

• Aan Leiderdorpers   32x 

• Aan iemand uit de regio HR  8x 

• Aan iemand van buiten de regio  1x 

 

 

• Aan onze huurders   23x 

     (waarvan 16x de eigen woning) 

• Aan starters    4x 

     (waarvan 3 Leiderdorpers) 



Actueel 

• Hoe loopt de verhuur? 

• Hoe loopt de verkoop? 

• Hoe loopt de nieuwbouw? 

 





Planoverzicht Gemeente Leiderdorp (RvdL) 



Actueel 

• Hoe loopt de verhuur? 

• Hoe loopt de verkoop?     Lokaal maatwerk 

• Hoe loopt de nieuwbouw? 

 

 



Doorstroming, Beschikbaarheid & Betaalbaarheid 

Lokaal maatwerk 2015 

• Gericht op passend toewijzen (vooruitlopend op wet) 

• Gericht op lokale doorstroming uit sociale huur 

 

Lokaal maatwerk 2016 

• Gericht op lokale doorstroming uit sociale huur 

• Q4 pilot gericht op doorstroming senioren: 12x geadverteerd; alleen 
succesvol bij inzet op de meest gewilde woningen i.c.m. marketing 

 

Lokaal maatwerk 2017 

• In ieder geval 5x lokale starter <23jr met laagste inkomensgroep 

• Gericht op lokale doorstroming uit sociale huur 
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Is de woonbehoefte voldoende in beeld? 

• 2011 Woonbehoefteonderzoek (gezamenlijke opdracht aan Companen) 

• 2012 Woonvisie L’dorp (participatie RhW, markt en zorgpartijen, etc.) 

• 2014 Regionale woonagenda Holland Rijnland 

• 2015 Kort aanvullend woonbehoefteonderzoek in hoofdzaak op basis van 
het bestaande onderzoek uit 2011 (gezamenlijke opdracht aan Companen) 

 

 

• Ontwikkeling instroom van buiten Nederland, Provinciale ramingen, 
statistische cijfers over verdere toename kleine huishoudens, verschillende 
inkomensgroepen i.v.m. passend toewijzen, e.d… 

• 2017 Voornemen gezamenlijk opdracht voor actualisatie 
woonbehoefteonderzoek… 
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Inhoud 

@ Hoe ziet het speelveld er ondertussen uit? 

@ Hoe werkt Rijnhart Wonen met u samen?  

@ Rijnhart Wonen in beeld 

@ Hoe loopt de verhuur en verkoop lokaal? 

@ Hoe loopt de nieuwbouw? 

@ Is de woonbehoefte voldoende in beeld? 

@ Heeft u vragen of wilt u ons iets meegeven? 


