
De Ontmoeting in Hardinxveld-Giessendam 
Elisabeth ter Borg,  februari 2020



… samen met de gemeente
Betekent met elkaar delen:

- Het volkshuisvestingsbestel
- Fien Wonen – Hardinxveld-Giessendam – Huurdersraad - ….

- Sociale huisvesting
- Wetgeving 

- Opgave
- Uitwerking

- Woonruimteverdeling

- Verduurzaming
- Fien Wonen verduurzaamt



Optimistisch

Betrokken

Vindingrijk







- Overheid

- Gemeente(s)

- Huurders

- Zichzelf

- De Maatschappij

Vraag: van wie is de corporatie?

Plek in het stelsel



Ontwikkeling volkshuisvestingsstelsel

Hybride organisatie: private partij met publiek belang



Huidige situatie: legitimiteit

Prestatieafspraken
‘Tri-partiete’

WONINGWET 2015



Financieel stelsel

1850: Particulier

1901-1995: Overheidssubsidies

Brutering

Vanaf 1995: financieel 
‘zelfstandige’ 
toegelaten instelling



Financiële stromen nu





Op zoek naar optimale 
balans in doelen en 

middelen

Beleidsafwegingen



Beschikbaarheid: zoektijd

Sterk oplopende ‘zoektijd’, maar 
relatief redelijk ontspannen

Utrecht: 4,5 jr (2018)

Zoektijd 
in jaren

Zoektijd 
in jaren



Beschikbaarheid

Nu: 2.000 woningen

2030: 2.100 woningen

Excl. vervangingsopgave 

Bijgestelde prognoses lijken grotere opgave te voorspellen

Bij groei gemeente ook groei sociale opgave

Veranderende inzichten ouderen en bijzondere doelgroepen geven extra druk



- Fien Wonen verdeelt de woningen naar 

eigen inzicht

- Gemeente mag beslissen hoe dit gebeurt

- Regels woningmarktregio

- Overheidsregels

- Combinatie van bovenstaande

Vraag: wie mag in welk huis wonen?

Woningtoewijzing



- Tot 2014: Omnivera (rechtsvoorganger Fien Wonen) deed het zelf

- Na 2014:  onderdeel van woningmarktregio en 

woonruimteverdeelsysteem Woongaard (is niet gelijk aan 

Drechtsteden)

Afgelopen jaren

Ontwikkeling woningtoewijzing



Doelgroep corporatie (overheid)

Primaire doelgroep

Secundaire doelgroep

Bijzondere doelgroepen:
Maatschapelijke opvang, statushouders,
urgenten, woonwagenbewoners, ouderen

Wetgeving  2020



Passend 
toewijzen

+ 

Woongaard



Betaalbaarheid

Huidige huurcontracten

Streefhuur 2030

Uitdaging: huishoudens in de passende betaalbare woning



Verhuur

Verhuringen sociale voorraad Fien Wonen

2017 2018 2019*

Verhuringen 112 140 145

Niet via aanbod 8 7  -

Statushouders 1 5 5

Urgenten 12 8 10

Actief woningzoekenden 214 269  -





- Geen prioriteit, pas als betere technieken 

beschikbaar komen

- Isoleren

- ‘Van het gas af’

- Al het mogelijke voor CO2-reductie

- Klimaatadaptatie

Vraag: wat heeft prioriteit in verduurzaming in 
het wonen?

Verduurzaming 





Beperk de energievraag

NU:

- Isoleren

LATER:

- toepassen installaties met nog 

lager energieverbruik 

(warmtepomp-wtw)



Gebruik duurzame energie

NU:

- Zelf elektra opwekken (pv op 

dak-)

- Koken op elektra ipv gas

- Energie groen inkopen

LATER:

- Nieuwe warmtebronnen 

(warmtenet, all-electric, 

waterstof, waterkracht)



How?
Bio-based bouwen, 
onder-
houden & renoveren



De productie van cement stoot ongeveer driemaal zoveel 
kooldioxide uit als al het luchtverkeer. En is 7 procent van de 

wereldwijde uitstoot. 

Bron: 





Bezoekadres:
U vindt ons kantoor tijdelijk op het 

volgende adres:

Prinses Marijkeweg 1

4231 BP Meerkerk
Postadres:
Postbus 75, 3370 AB Hardinxveld-

Giessendam

Telefonisch contact
Op werkdagen bereikt u ons 

tussen 09.00 - 16.30 uur 

telefonisch via (0184) 61 44 88. 


