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Gemeente 
 

 Onderdeel  Activiteit Wanneer Afd.* Thema Woonvisie 

1. Organisatie en samenwerking 1.1. Organiseren voorjaarsoverleg en ambtelijke 
voorbereiding 

2
e
 kwartaal R&E  

  1.2. Organiseren najaarsoverleg en ambtelijke voorbereiding  4
e
 kwartaal R&E  

  1.3. Organiseren van een breder overleg over wonen met de 
beide corporaties en maatschappelijke partners. 

2019 R&E  

2. Betaalbaarheid en bereikbaarheid 2.1. Faciliteren van en communiceren over de regeling 
Startersleningen.  

1
e
 kwartaal  R&E Betaalbare kwaliteit 

 

  2.2. Uitvoeren van de in 2017 ondertekende 
Samenwerkingsovereenkomst Preventie 
Huisuitzettingen Den Helder 2017-2018 met 
Woningstichting). Onderzoeken of het convenant 
verbeterd en verbreed kan worden. Gemeente en 
Woningstichting blijven hierover in gesprek. De 
overeenkomst is onderdeel van de uitvoering van de 
Nota  Armoedebeleid en de Nota Schuldhulpverlening. 

2019 SD Goed wonen voor jong & oud 

3. Beschikbaarheid 3.1. Actueel overzicht en mutaties woningvoorraad per 1 
januari 

1
e
 kwartaal R&E Betaalbare kwaliteit 

Goed wonen voor jong & oud 

4. Huisvesting bijzondere doelgroepen 4.1. Aanpassing Huisvestingsverordening m.b.t. 
urgentiecategorieën in raad vaststellen 

1
e
 kwartaal R&E 

 
Goed wonen voor jong & oud 
Tijdelijk wonen 

  4.2. Uitvoeren jaarplan 2018/19 van het (regionale) project 
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (incl. 
Plan van aanpak mensen met verward gedrag): 

- start pilotproject met Buurtcirkel 
- continuering schakel-GGD’er, gericht op 

vroegsignalering en versterken lokaal netwerk 
- in gesprek gaan met zorginstanties en 

corporaties over passende woonvoorzieningen 
en begeleiding op basis van de uitkomsten van 
het onderzoek ‘Tussen wal en schip’ 

- realiseren van maatwerkoplossingen voor 
bewoners die zorgen voor veel overlast en/of 
asociaal gedrag.  

2019 SD 
 

Goed wonen voor jong & oud 

  4.3. Onderzoeken van de behoefte aan en de mogelijkheden 
voor 'shortstay-facilities' voor tijdelijke werknemers  

2
e
 kwartaal R&E Goed wonen voor jong & oud 

5. Duurzaamheid en wooncomfort 5.1. Uitvoeren vervolgaanpak regionale verduurzaming 2019 R&E Duurzaamheid en wooncomfort 



particuliere woningvoorraad (bewonersgerichte aanpak) 

  5.2. Uitwerken ambitie energie-neutrale nieuwbouw 
 

2019 R&E Duurzaamheid en wooncomfort 

6. Leefbaarheid en Veiligheid 6.1. De beide corporaties actief betrekken bij de 
gebiedsgerichte aanpak van wijken. Bezien welke 
bijdrage zij kunnen leveren met de aanpak van de eigen 
huurvoorraad en bijdragen aan de openbare ruimte. 

2019 R&E Goed wonen voor jong & oud 

  6.2. Passende begeleiding van huurders met een GGZ-
achtergrond; organiseren van overleg met GGZ en 
Woningstichting met de intentie te komen tot heldere en 
smart geformuleerde afspraken. 

2019 SD 
VVH 
 

Goed wonen voor jong & oud 

7. Herstructurering 7.1. Uitvoering programma voor het stadshart met 
Woningstichting en Zeestad en voor Nieuw Den Helder 

2019 R&E Alle thema’s 

 
 
* R&E: Ruimte en Economie 
 SD: Sociaal Domein 
 SB: Stadsbeheer 
 VVH: Vergunningen, Veiligheid en Handhaving 
  



Woningstichting Den Helder 
 

 Onderdeel  Activiteit Wanneer Thema Woonvisie 

1. Organisatie en samenwerking 1.1. Uitbrengen bod aan de gemeente voor 2019. 2
e
 kwartaal   

2. Betaalbaarheid en bereikbaarheid 2.1. Overzicht bezit en toewijzing huurwoningen voorgaande jaar. 1e kwartaal Betaalbare kwaliteit 

  2.2. De helft van door WSDH te realiseren nieuwbouw is sociaal,  
de andere helft voor het middensegment (huur > €640   
peildatum januari 2018, koop > €200.000). Dit is een 
gemiddelde voor de hele gemeente. 
Voor nieuw te ontwikkelen woningbouw in het stadshart 
geldt: 80% woningen voor het middensegment, 20% sociaal. 
Waarvan het grootste deel koopwoningen. 
In de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente, 
Zeestad en Woningstichting over de Koningstraat wordt deze 
verdeling ook aangehouden. 

2019 Betaalbare kwaliteit 

3. Beschikbaarheid 3.1. WSDH levert in 2019 de volgende nieuwbouwwoningen op: 
TI: 
Heiligharn 3 penthouses        
Zuidstraat 13: 7 
Tiny houses: 2 
 
BV: 
Halter Bellevue: 1 
Zusterflat: 7 woningen 
Beatrixstraat boven Bruggeman: 7 
Beatrixstraat Hofdame: 3 

2019 Goed wonen voor jong & oud 

  3.2. Informatie bieden op Woonmatch over wachttijden voor 
sociale huurwoningen.  

2019 Betaalbare kwaliteit 

4. Huisvesting bijzondere doelgroepen 4.1. Zorgen voor 80% van de taakstelling huisvesting 
statushouders. 

2019 Goed wonen voor jong & oud 

5. Duurzaamheid en wooncomfort 5.1. Actueel overzicht (per 1 januari) en verwachting van de 
energieprestaties van het eigen corporatiebezit.  

1
e
 kwartaal Duurzaamheid en wooncomfort 

  5.2. Per juli 2018 nieuw te ontwikkelen woningen worden gasloos.   2019 Duurzaamheid en wooncomfort 

  5.3. Samen met o.m. gemeente, Marine en Huisvuilcentrale de 
haalbaarheid onderzoeken van een warmtenet als alternatief 
voor gasaansluitingen in haar woningen en meewerken aan  
een proef met een warmtenet in de wijk De Schooten. 

2019 Duurzaamheid en wooncomfort 

  5.4. Uitwerken afspraken over energie-neutrale woningbouw met 2019 Duurzaamheid en wooncomfort 



de gemeente. 

6. Leefbaarheid en Veiligheid 6.1. In navolging van nieuwe wetgeving vooraf inzichtelijk maken 
waaraan wijkgerelateerde uitgaven gedaan worden 
(convenant Wijkaanpak Plus). 

1
e
 kwartaal 

2019 
 

Goed wonen voor jong & oud 

  6.2. Overzicht leveren wat WSDH doet aan  
leefbaarheidsbevorderende maatregelen in de wijk Nieuw 
Den Helder (verkoop, toewijzing, screening e.d.). 

1
e
 kwartaal 

2019 
Goed wonen voor jong & oud 

  6.3. Voor het mogelijk maken van een duurzame exploitatie van 
ontmoetingsruimten voor senioren en andere doelgroepen 
wordt een structurele financiële bijdrage van de gemeente 
gevraagd. WSDH maakt de vraag inzichtelijk en neemt het 
initiatief tot overleg met de gemeente en de 
huurdersverenigingen. 

2019 Goed wonen voor jong & oud 

7. Herstructurering 7.1. Uitvoering programma voor het stadshart met Zeestad en 
gemeente en voor Nieuw Den Helder. 

2019 Alle thema’s 

 
  



Stichting Woontij 
 

 Onderdeel  Activiteit Wanneer Thema Woonvisie 

1. Organisatie en samenwerking 1.1. Uitbrengen bod aan de gemeente voor 2019 2
e
 kwartaal   

  1.2. Twee maal per jaar bestuurlijk overleg Woontij – gemeente 
op uitnodiging van de gemeente.  

2019  

2. Betaalbaarheid en bereikbaarheid 2.1. Overzicht bezit en toewijzing huurwoningen voorgaande jaar 1
e
 kwartaal Betaalbare kwaliteit 

3. Beschikbaarheid 3.1. Informatie bieden over wachttijden voor sociale 
huurwoningen  

1e kwartaal Betaalbare kwaliteit 

4. Huisvesting bijzondere doelgroepen 4.1. Woontij wil, in navolging van haar strategische doelstelling 
om lokaal maatwerk te leveren, met de gemeente Den Helder 
afspraken maken over concrete aantallen woonruimten die 
jaarlijks aan (kwetsbare) doelgroepen worden aangeboden 
en over de locaties en complexen die hiervoor worden 
ingezet. Woontij wil hierover een samenwerkingsconvenant 
afsluiten en per wijk een vastgoed- en participatiestrategie 
vaststellen. Woontij neemt hierin het initiatief. 

2019 Goed wonen voor jong & oud 

  4.2. Zorgen voor 20% van de taakstelling huisvesting 
statushouders. 

2019 Goed wonen voor jong & oud 

5. Duurzaamheid en wooncomfort 5.1. Actueel overzicht (per 1 januari) en verwachting van de 
energieprestaties van het eigen corporatiebezit  

1e kwartaal Duurzaamheid en wooncomfort 

  5.2. Monitoring verduurzaming met de gemiddelde CO2-uitstoot 
per woning als prestatie-indicator. 

2019 Duurzaamheid en wooncomfort 

  5.3. Per juli 2018 nieuw te ontwikkelen woningen worden gasloos.   2019 Duurzaamheid en wooncomfort 

  5.4. In overleg met gemeente de mogelijkheden onderzoeken van 
een pilot in de bestaande woningvoorraad van Woontij, 
gericht op het minimaliseren van de energievraag. Uitvoering 
samen met de gemeente, zo mogelijk in het kader van het 
gebiedsgericht werken en het toewerken naar gasloze 
wijken. Voorbeeld is het project De Rietschoten in de wijk De 
Schooten. 

2019 Duurzaamheid en wooncomfort 

6. Leefbaarheid en veiligheid 6.1. Bezien hoe met de aanpak van de eigen huurvoorraad kan 
worden bijgedragen aan de gebiedsgerichte aanpak van 
wijken samen met de gemeente. 

2019 Goed wonen voor jong & oud 

  6.2. Voor het mogelijk maken van een duurzame exploitatie van 
ontmoetingsruimten voor senioren en andere doelgroepen 
(b.v. De Rietschooten in De Schooten) is een structurele 
financiële bijdrage van de gemeente gewenst. Woontij maakt 

2019 Goed wonen voor jong & oud 



de vraag inzichtelijk en neemt het initiatief tot overleg met de 
gemeente en de huurdersverenigingen. 

7. Herstructurering 7.1. Meewerken aan de uitvoering van het programma voor het 
Stadshart met gemeente, Zeestad en Woningstichting 

2019 Alle thema’s 

 


