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Inleiding 
Woningcorporatie Woonborg heeft de effecten van haar vastgoedbeleid voor de jaren 2011-
2021 vastgelegd in een nota, Voorjaarsnota 2011-2021. De nota vormt voor Woonborg de 
basis voor afspraken met onder andere gemeenten. Voorliggend raadsbericht bevat een 
korte analyse van de nota en de betekenis voor de realisatie van sociale woningen door 
Woonborg in de gemeente Haren. De nota l igt ter inzage. 
 
Visie Woonborg 
Woonborg streeft naar de realisatie van extra seniorenwoningen en een afname van eenge-
zinswoningen. Daartoe zouden de komende tien jaar 600 woningen moeten worden aange-
past en kwalitatief opgewaardeerd. Woonborg stelt als doel het totaal aantal woningen con-
stant te houden. De realisatie van seniorenwoningen wil Woonborg realiseren in of dichtbij 
de grote dorpskernen. Alle huurwoningen moeten in 2020 minimaal energielabel C hebben 
bereikt. 
 
Woonborg onderscheidt vier huurprijsklassen, waarvan de eerste drie als sociaal kunnen 
worden aangemerkt: 
 
Goedkoop:        tot € 361,67 per maand 
Betaalbaar:       van € 361,67 tot € 517,65  
Duur tot huurtoeslag:  van € 517,65 tot € 652,52 
Duur:        vanaf € 652,52 per maand 
 
Realisatie 
Woonborg slaagt er in de kwaliteit van de woningen te verhogen ten gevolge van nieuw-
bouw, woningaanpassingen en herstructurering. Het aantal woningen dat Woonborg als 
‘comfortklasse’ aanduidt (hoogste kwaliteits label) sti jgt de komende jaren van 679 naar 
1326 woningen. 
 
Woonborg slaagt er niet in haar kwantitatieve doelstell ingen te realiseren. De transformatie 
van de 600 eengezinswoningen naar seniorenwoningen slaagt maar voor 60%. Bovendien 
krimpt het totale woningbestand van Woonborg de komende jaren met 155 woningen (op  
1 januari 2010 was het totaal aantal woningen 4.974, in 2021 4.819) 
 
Over de hele l inie zien we de komende jaren een verschuiving in het woningaanbod van 
Woonborg van minder ‘goedkoop’ en ‘betaalbaar’ naar meer ‘duur tot toeslag’ en ‘duur’. 
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Oorzaken volgens Woonborg: 
 huurharmonisatie; 
 huurverhoging vanwege woningverbetering; 
 sloop en verkoop in de goedkopere huurklassen; 
 nieuwbouw vooral in de klasse ‘huur tot huurtoeslag’. 
 
Betekenis voor Haren 
In onderstaande tabel de prognose van Woonborg van het woningaanbod in de gemeente 
Haren tussen 2010 en 2021: 
 
 2010 2021 mutatie 
    
Goedkoop 305 161 - 144 

Betaalbaar 602 480 - 122 

Duur tot huurtoeslag 78 287 + 209 
Duur 1 14 + 13 

    

Totaal 986 942 - 44 

 
 
Woonborg slaagt er in Haren niet in het aantal sociale huurwoningen op pij l te houden. Het 
aantal neemt de komende jaren af met 44 woningen. 
 
Die afname is mede het gevolg van het niet uitvoeren van de afspraak in het convenant, de 
realisatie van 144 sociale huurwoningen. 
 
Daar waar herstructurering plaatsvindt worden minder woningen teruggebouwd en wat terug 
wordt gebouwd heeft een betere kwaliteit en valt (dus) in een duurder segment. 
 
De toename in de klasse ‘duur tot huurtoeslag’ wordt met name gerealiseerd in het project 
van Spoor tot Steeg.  
 
Het college heeft de volgende reactie naar de directeur van Woonborg gezonden: 
‘Grotendeels hebben we dezelfde visie. Over veel zijn we het daarom eens. Echter, u weet 
dat we als gemeente Haren de sociale woningvoorraad op 13,5% willen houden (stand op  
1 januari 2010). Ook Woonborg kon zich in dit uitgangspunt vinden. In de plannen van 
Woonborg daalt het aantal sociale huurwoningen echter van 986 in 2010 naar 942 in 2021. 
Dit betreuren wij ten zeerste. Wij zouden graag zien dat er in absolute aantallen meer soci-
ale huurwoningen zouden komen, aangezien in absolute aantallen het totaal aantal wonin-
gen in Haren de komende jaren groeit en we dus, zoals gezegd, op 13,5% sociale huurvoor-
raad willen bli jven zitten. We hopen daarom dat u dit wilt herzien. 
 
Verder staat op pagina 6 dat er geen kwantitatieve afspraken met de zes betrokken ge-
meenten zijn gemaakt. Dit klopt in Haren niet, aangezien we een sociaal convenant hebben, 
waaarin ook concrete aantallen staan.’ 
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