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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 24-05-2011 

Onderwerp: Woonbehoefteonderzoek 2011  Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 
1. Instemmen met het bedrag  van maximaal € 40.000,00   ten behoeve van de uitvoering 
van een woonbehoefteonderzoek.  
 

 

 

1 Inleiding 
1.a In het kort 

In de raad van 31 januari 2011 heeft uw raad besloten om € 50.000,- te reserveren 

voor de uitvoering van een woonbehoefteonderzoek in 2011 (onder voorwaarde, dat 

u dient in te stemmen met de opdrachtverlening). Op basis van vier uitgebrachte 

offertes is in samenspraak met Rijnhart wonen op basis van een objectieve 

vergelijking gekozen voor  bureau Companen. Nu is het moment aangebroken om 

over te gaan tot opdrachtverlening. Uw raad is op grond van de Nota Reserves en 

Voorzieningen 2008 het bevoegd gezag om over te gaan tot onttrekking uit de 

Reserve Sociale Woningbouw.  

1.b Voorgeschiedenis 
 Bij de discussie rond de bestemming van de BLS-gelden 2005 t/m 2009 heeft uw 

raad op 31 januari 2011 besloten om een deel van de ontvangen gelden toe te voegen aan 

de Reserve Sociale Woningbouw ten behoeve van de uitvoering van een 

woonbehoefteonderzoek in het jaar 2011.  

1.c Samenhang beleidsvelden 
 Bij de uitvoering van het woonbehoefteonderzoek zal aandacht worden besteed aan 

de toekomstige vraag van ouderen  op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Ook is er 

veel aandacht voor de (jonge) starter, waarbij vanzelfsprekend ook de grens van de 

woningmarkt niet strikt om Leiderdorp heen ligt, maar in breder regionaal verband wordt 

bezien. Tevens is er veel aandacht voor de participatie van burgers en stakeholders in dit 

proces. 
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2 Beoogd effect 
Het woonbehoefteonderzoek heeft tot doel om (reële) cijfers en feiten te verzamelen, die 

uiteindelijk vertaald zullen worden in een lokale woonvisie als opmaat naar de lokale 

structuurvisie. Rijnhart Wonen zal de cijfers gaan gebruiken voor hun Strategisch 

Voorraadbeleid.  
 
 

3 Argumenten 
De raad heeft op 31 januari 2011 besloten om € 50.000,00 te reserveren voor de 

uitvoering van een lokaal woonbehoefteonderzoek, want 

a. De onderzoeksgegevens uit het wbo 2003 zijn verouderd 

er bestaat dringend behoefte aan nieuwe gegevens, zowel bij de gemeente als bij Rijnhart 

Wonen. Rijnhart Wonen heeft zich bereid verklaard om naar rato van de woningen in hun 

bezit (ca. 2700) afgezet tegen de totale woningvoorraad in Leiderdorp (ca. 11.000) bij te 

dragen in de kosten van het onderzoek (= 24,55%, afgerond 25%) De financiële bijdrage 

van Rijnhart Wonen bedraagt derhalve € 10.000,- 

b. de woningmarkt is als gevolg van de economische crisis sterk veranderd 

Er zijn een aantal factoren te benoemen waardoor zowel de huur- als koopwoningmarkt 

sterk aan verandering onderhevig is: 

a. op de huurwoningmarkt is de zeer noodzakelijke doorstroming helemaal tot stilstand 

gekomen mede als gevolg van de Brussel-norm (inkomenstoets) en het feit, dat het 

inkomen van veel mensen onder druk staat door enerzijds overheidsmaatregelen 

(onzekerheid over baanbehoud en bezuinigingen) en anderzijds sterk stijgende 

woonlasten (bijv. hogere energiekosten). 

b. Op de koopwoningmarkt is er sprake van kopersangst (in Leiderdorp staan op dit 

moment – 17 mei 2011- 298 woningen te koop (bron: Funda). Boven op dit aantal 

staan er via Rijnhart Wonen ook nog eens 16 ex huurwoningen te koop. Verkopers 

vrezen restschulden, waardoor de koopprijzen nog (te) hoog blijven en onvoldoende 

dalen.  Alle (vooral jonge) kopers ondervinden grote problemen met het verkrijgen van 

een hypotheek door de sterk aangescherpte hypotheeknormen bij de 

hypotheekverstrekkers (de hypotheeknormen worden gebaseerd op een door het 

Nibud opgesteld woonlastenpercentage. Dit percentage is per 1 januari 2011 behoorlijk 

naar beneden bijgesteld, waardoor het voor mensen met een laag inkomen nog 

moeilijker werd om in aanmerking te komen voor een hypotheek). 
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 
De gevolgen op de woningmarkt van de Brussel-norm zijn nog zeer onduidelijk. Dit heeft 
ook alles te maken met het feit, dat tot 1 januari 2011 er nauwelijks inkomensgegevens 
bekend zijn (werd niet centraal geregistreerd, terwijl de CBS-statistieken 2 jaar 
achterlopen). De verwachting van de uitkomsten van dit onderzoek is, dat er op dit gebied 
wat meer duidelijkheid komt. Ook zal het voorstel van het kabinet over het  huurbeleid naar 
verwachting worden afgewezen ( Dit voorstel behelst het toekennen per 1 juli a.s. van 
extra woningwaarderingspunten, waardoor de huren sterk zouden stijgen - met € ca. 120,-
). In een persbericht van de Woonbond van 18 mei 2011 wordt met vreugde ingestemd 
met deze afwijzing. Mogelijke alternatieven zijn op moment van het schrijven van dit 
voorstel nog niet bekend. Zoals al eerder gesteld is de woningmarkt sterk aan verandering 
onderhevig en zullen de feiten en cijfers ook in dat licht bezien moeten worden. De 
uitvraag van het woonbehoefteonderzoek is in nauwe samenspraak  met Rijnhart Wonen 
tot stand gekomen op basis van de in april 2011 bekende uitgangspunten.  
 

 

5 Milieu 
Niet van toepassing 
 
 

6 Communicatie en participatie 
Er wordt bij de uitvoering van de werkzaamheden extra aandacht besteed aan het 
communicatietraject (zowel via internet als de bekende geschreven media, Leiderdorps weekblad) 
 
 

7 Kosten, baten en dekking 

Reserve Sociale 

Woningbouwbouw 

Besluit raad 31-1-2011 om € 

50.000,00 beschikbaar te 

stellen voor een wbo.  

Af: opdracht Wbo > 

 

Maximaal € 40.000,- 

 

 

 

8 Evaluatie 
Op basis van de uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek wordt aansluitend het traject van de 

woonvisie ingezet met als aftrap een discussienota voor de raad en de stakeholders (mogelijk een 

conferentie). Het proces rond de woonvisie zal nog verder uitgewerkt worden, maar naar 

verwachting  is op basis van de verstrekte ramingen het ter beschikking staande bedrag van € 

100.000,- ruim voldoende.   
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  M. Zonnevylle 

 
 
 
 
 
 
Bijlagen:   

1. Voorbeeld offerte aanvraag 
2. Beoordeling offertes d.d. 19 mei 2011  

 


