Haagse Prestatieafspraken
Haag Wonen zorgt voor betaalbare, goede woningen
Vandaag presenteert de gemeente Den Haag de nieuwe prestatieafspraken tussen
gemeente en Haagse woningcorporaties. Hierin staat beschreven wat we de
komende vier jaar met elkaar willen realiseren op het gebied van wonen in Den Haag.

Haag Wonen is blij met de nieuwe prestatieafspraken. Wederom weten we onze krachten
te bundelen; dat is goed voor onze huurders en woningzoekenden. Bij het opstellen van de
afspraken hebben de Bewonersraad en Huurdersvereniging van Haag Wonen dan ook een
waardevolle bijdrage geleverd.
Inez Stapper, namens beide huurdersorganisaties: “Wij hebben kritisch en als zeer
betrokken partij meegekeken bij het maken van de prestatieafspraken. Zo hebben we
geconstateerd dat Haag Wonen - binnen wat financieel haalbaar is - het maximale
bijdraagt. Aan de woningvoorraad, de betaalbaarheid, het onderhoud en de verduurzaming.
Duidelijk is dat - naast rechtvaardige slaagkansen - de betaalbaarheid en beschikbaarheid
van sociale woningen belangrijke doelstellingen zijn.”

Koesteren van het aantal woningen
Haag Wonen koestert de bestaande voorraad door 450 minder woningen te verkopen. We
verlagen de streefhuur van 200 woningen. Hierdoor zullen deze woningen, wanneer er een
nieuwe huurder in komt te wonen, als sociale huurwoning worden aangeboden. Daarnaast
behouden we bij de jaarlijkse huurverhoging woningen voor de sociale huur door de huren
niet boven de sociale huurgrens te verhogen. Ten slotte zijn we voorzichtig met het slopen
van onze kostbare voorraad en kiezen we liever voor woningverbetering en onderhoud.

Beschermen van de betaalbaarheid
Haag Wonen kiest ervoor om minder huur te vragen dan zou mogen. Gemiddeld 85% van
wat we maximaal in rekening kunnen brengen; bij grotere woningen zelfs nog minder. Wij
lopen deze opbrengsten bewust mis voor onze maatschappelijke opgave: het betaalbaar
houden van onze woningen. Voldoende goedkope en betaalbare woningen in combinatie
met onze persoonlijke aanpak bij opkomende betalingsachterstanden, zorgen ervoor dat
weinig huurders een betalingsachterstand hebben of te maken krijgen met een ontruiming.

Haag Wonen is dan ook een ambitieuze, betrouwbare corporatie met een duidelijk sociaal
hart. Een voorbeeld is de huurkorting die we de bibliotheek in de Schilderswijk geven, zoals
beloofd aan de wethouder bij zijn aantreden. Daarmee is deze belangrijke
ontmoetingsfunctie weer terug in de wijk. Haag Wonen stelt daarnaast vijf van de tien
buurtkamers in de stad gratis beschikbaar en we lopen voorop in het huisvesten van
statushouders.
Woningen onderhouden en verbeteren
Haag Wonen zorgt ervoor dat de kwaliteit van de voorraad waar we zo zuinig op zijn, op
peil blijft. Wij besteden circa € 50 miljoen per jaar aan woningverbeteringen,
duurzaamheidsmaatregelen en onderhoud. Zodat meer wooncomfort ontstaat voor onze
huurders. De afgelopen jaren verwijderden we al 10.000 geisers en open
verbrandingstoestellen. De komende jaren pakken we de laatste 1.700 aan. We kiezen er
bewust voor om niet veel geld te investeren in een klein aantal woningen, maar onze
investeringskracht juist te spreiden over een groot aantal woningen. Daar profiteren zoveel
mogelijk huurders van.

Nieuw speelveld
Het financieel herstel van Haag Wonen gaat langzamer dan verwacht door de
verhuurderheffing van het Rijk, de saneringssteun voor andere corporaties – samen goed
voor 10% van onze totale uitgaven - en nieuw aangekondigde rijksmaatregelen. We
hebben daardoor op dit moment niet de financiële ruimte voor nieuwbouw.

Aan de slag
Als Haagse corporatie voelen we ons zeer betrokken bij de Haagse opgave. We zien
daarbij uit naar een voortzetting van de succesvolle samenwerking met onze
huurdersorganisaties en de gemeente. Om met hen, collega-corporaties en andere
partners te werken aan plezierig wonen voor zowel onze huidige als toekomstige huurders.
Met vriendelijke groet,
Haag Wonen
Karin van Dreven
directeur-bestuurder Haag Wonen

Haags Wonen: nieuws van Haag Wonen
In de e-mailnieuwsbrief Haags Wonen bespreken we
als woningcorporatie Haag Wonen actuele
onderwerpen, binnen de kaders van ons
ondernemingsplan 2014-2017. Wat is de status van
onze projecten? Hoe werken we samen met andere
partijen? En wat is ons standpunt ten aanzien van
ontwikkelingen in de stad en nieuwe wet- en
regelgeving?

Eerdere Haags Wonen-nieuwsbrieven
behandelden onder meer de thema's:

Kiezen in de sociale huurvoorraad

Betaalbare woning van onschatbare
waarde

De e-mailnieuwsbrief Haags Wonen wordt verstuurd aan belanghouders van Haag Wonen. Onder andere het
college en de gemeenteraad. Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw naam, functie,
organisatie, telefoonnummer en e-mailadres naar e.clason@haagwonen.nl.

