
Gemeente 
 

 Onderdeel  Activiteit Wanneer Afdeling Thema Woonvisie 
1. Organisatie en samenwerking 1.1. Organiseren voorjaarsoverleg en ambtelijke 

voorbereiding. 
 

Q2 2021 Omgevingsdomein - 

  1.2. Organiseren najaarsoverleg en ambtelijke 
voorbereiding.  
 

Q4 2021 Omgevingsdomein - 

2. Nieuwbouw en aankoop 2.1 Het nader uitwerken van de intentieovereenkomst 
‘Van vergrijzing naar vernieuwing in de Kop van 
Noord-Holland’, getekend door 
welzijnsorganisaties, zorginstellingen, 
woningcorporaties en gemeenten uit de Kop van 
Noord-Holland, door de gemeente met de 
Woningstichting. 
 

2021 Sociaal domein/ 
Omgevings- 
domein 

Goed wonen voor iedereen 

4, Betaalbaarheid & 
bereikbaarheid voor de 
doelgroep 

4.1 De Samenwerkingsovereenkomst Preventie 
Huisuitzettingen met Woningstichting Den Helder  
wordt in 2021 gecontinueerd. De overeenkomst is 
onderdeel van het gemeentelijk armoedebeleid.  
 
Daarnaast wordt samengewerkt met WS/HVBV 1  
en andere partijen (Omring, Mee/Wering, Rabo) in 
het initiatief Financieel Fit Den Helder.  
 

2021 Sociaal domein Goed wonen voor iedereen 

5. Huisvesting specifieke 
doelgroepen 

5.1 De gemeente blijft in gesprek met de 
Woningstichting over het huisvesten van 
specifieke doelgroepen. Speciale aandacht gaat 
hierbij uit naar dak- en thuislozen, waarvoor een 
regionaal plan van aanpak is opgesteld, bewoners 
die veel overlast geven in woonwijken en 
bewoners die zorg en/of begeleiding nodig 
hebben. 
 

2021 Sociaal domein Goed wonen voor iedereen 

 
1 Woningstichting Den Helder / Helder Vastgoed BV 



  5.2 De gemeente neemt in het eerste kwartaal van 
2021 het voortouw voor gesprekken met de 
corporaties om te komen tot gedragen 
oplossingen voor het probleem van de nu 
ontstane achterstanden in de taakstelling én de 
verwachte verhoging van de taakstelling vanaf 
2021. Deze taakstelling vraagt om sterkere 
onderlinge samenwerking op dit onderwerp en 
extra capaciteit van alle betrokken partijen om dit 
proces te stroomlijnen en te sturen. Hierbij wordt 
ook gekeken naar alternatieve oplossingen, zoals: 
alternatieve woonvormen en –concepten en de 
inzet van leegstaand vastgoed en particuliere 
verhuur. 
 

Q1 2021 Sociaal domein/ 
Omgevings- 
domein 

Goed wonen voor iedereen 

  5.3 De gemeente neemt het voortouw om voor de 
periode vanaf 2022 te komen tot nieuwe 
afspraken over het opvangen en verdelen van 
deze taakstelling. 
 

Q3/4 2021 Sociaal 
domein/Omgevings-
domein 

Goed wonen voor iedereen 

6. Kwaliteit en duurzaamheid van 
woningen 

6.1 Uitvoeren vervolgaanpak regionale verduurzaming 
particuliere woningvoorraad (bewonersgerichte 
aanpak). Corporatie hierbij betrekken.  
 

2021 Omgevingsdomein Duurzaam wonen 

  6.2 Opstellen van de Transitievisie Warmte, als visie 
op het behalen van de klimaatdoelstellingen van 
de landelijke overheid. Deze moet eind 2021 zijn 
vastgesteld. 
 

2021 Omgevingsdomein Duurzaam wonen 

  6.3 Inzet van het uitvoeringsplan ‘Duurzaam 
rondkomen in Den Helder’, om de energiekosten 
van inwoners met een minimuminkomen te 
verlagen door middel van tips en kleine 
maatregelen. De gemeente betrekt de corporatie 
bij de uitvoering hiervan. 
 

2021 Sociaal Domein Duurzaam wonen 

7. Leefbaarheid en 
maatschappelijk Vastgoed 

7.1 WS/HVBV actief betrekken bij de gebiedsgerichte 
aanpak van wijken. Bezien welke bijdrage zij 
kunnen leveren met de aanpak van de eigen 

2021 Omgevingsdomein Goed wonen voor iedereen 



huurvoorraad en bijdragen aan de openbare 
ruimte. 
 

  7.2 Aandacht houden voor een goede scholing en 
opvoeding van jongeren.  
 

2021 Sociaal domein 
 

Goed wonen voor iedereen 

8. Herstructurering 8.1. Uitvoering programma voor het stadshart met 
WS/HVBV en Zeestad en voor Nieuw Den Helder. 
 

2021 Omgevingsdomein Alle thema’s 

9. Financiën 9.1 Gemeente Den Helder en WSDH/HVBV zullen 
gezamenlijk optrekken ten behoeve van het 
verkrijgen van de financiering voor met name 
HVBV, noodzakelijk voor het kunnen uitvoeren 
van de stedelijke vernieuwing en 
duurzaamheidsprojecten.  
  

2021 Omgevingsdomein Alle thema’s 

 
  



Woningstichting Den Helder / Helder Vastgoed BV   
 

 Onderdeel  Activiteit Wanneer Thema 
Woonvisie 

1. Organisatie en 
samenwerking 

1.1. Uitbrengen bod aan de gemeente voor 2021. Q2 2021 - 

2. Liberalisatie en 
verkoop 

2.1. Te liberaliseren (bestaande huur) woningen van de corporatie: 
In 2021 – 0% 
Periode 2022-2025 – 0% 
 
Te liberaliseren (bestaande huur) woningen van de B.V.: 
In 2021 - < 10% 
Periode 2022-2025 - < 10% 
 
Verkoop huurwoningen corporatie: 
In 2021 – 0 
Periode 2022 – 2025 – 0 
 
Verkoop huurwoningen B.V.: 
In 2021 – 20 
Periode 2022 – 2025: 80 
 

2021 Kwantiteit 
en kwaliteit 

3. Nieuwbouw en 
aankoop van 
huurwoningen 

3.1. Ontwikkeling aantal huurwoningen corporatie: 
 

 
 
 
 

2021 Kwantiteit 
en kwaliteit 



Ontwikkeling aantal huurwoningen B.V.: 
 

 
 

  3.2 Het nader uitwerken van de intentieovereenkomst ‘Van vergrijzing naar vernieuwing in de Kop van Noord-
Holland’, getekend door welzijnsorganisaties, zorginstellingen, woningcorporaties en gemeenten uit de Kop van 
Noord-Holland, door de Woningstichting en de gemeente. 

Q1/2 
2021 

Goed 
wonen 
voor 
iedereen 

  3.3 In 2021 gaan Woningstichting en de gemeente gezamenlijk op zoek naar (alternatieve) woonvormen voor 
ouderen 

2021 Goed 
wonen 
voor 
iedereen 

4. Betaalbaarheid 
en 
bereikbaarheid 
voor doelgroep 

4.1. Toepassen 85-15 norm om segregatie te voorkomen. Hierbij wordt tot 15% van het bezit verhuurd aan 
bewoners met een hoger inkomen dan de primaire doelgroep. 
 
 

2021 Goed 
wonen 
voor 
iedereen 

  4.2 Toepassen passendheidstoets om betaalbaarheid te garanderen 2021 Goed 
wonen 
voor 
iedereen 

  4.3 Monitoren effect van duurzaamheidsmaatregelen op betaalbaarheid doelgroep 2021 Goed 
wonen 
voor 
iedereen 

  4.4 Armoedebestrijding en voorkomen huisuitzettingen 2021 Goed 
wonen 



voor 
iedereen 

  4.5 Diverse maatregelen om kansrijke jongeren te behouden voor Den Helder 2021 Goed 
wonen 
voor 
iedereen 

  4.6 Bijzonder woonmilieu bieden middels het Tiny House project in Nieuw Den Helder 2021 Goed 
wonen 
voor 
iedereen 

5. Huisvesting 
specifieke 
doelgroepen 

5.1. Woningstichting blijft in gesprek met de gemeente en zorg- en begeleiding biedende instellingen over 
woonconsumenten die begeleiding nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen. 

2021 Goed 
wonen 
voor 
iedereen 

  5.2 Het gebruik van jeugdzorgtrajecten, maatwerkvoorzieningen in het Sociaal Domein en bijstandsuitkeringen ligt 
in Den Helder boven het regionale en landelijke gemiddeld. Woningstichting zou graag zien dat de aantallen 
van Den Helder zich richting het regionale gemiddelde bewegen. In dat verband zal Woningstichting 
woningzoekenden die van genoemde voorzieningen gebruik maken niet met voorrang huisvesten. De 
uitzonderingen die WS hierop maakt betreft de huisvesting van statushouders en de huisvesting van een 
beperkt aantal woningzoekenden dat nog geen zelfstandige woning bewoont, maar waarvan bekend is dat de 
kans op overlast groot is wanneer zij zonder begeleiding een zelfstandige woning bewonen. T.b.v. deze 
doelgroep is WS bereid skæve huse (maximaal 3 woningen) en woningen in de vorm van een hofje (maximaal 
24 woningen) te realiseren. WS is bereid na overleg met de betreffende zorg- en begeleiding biedende 
instellingen deze woningen met voorrang toe te wijzen. Van deze instellingen dan wel van de gemeente 
verwachten dat zij garant staan voor en de kosten dragen van de 7 x 24 uur begeleiding. De voorwaarden die 
wij aan de nieuwe huurders stellen is dat zij  

- minimaal 10 jaar staan (of stonden) ingeschreven als inwoner van de gemeente Den Helder,  
- de huur betalen,  
- afspraken maken en nakomen aangaande de aflossing van een eventuele huurschuld bij WS, zij 

zich laten begeleiden 
- een afspraken maken met de begeleidende instelling en die afspraken nakomen. Deze afspraken 

zullen deel uitmaken van het huurcontract met WS. 
 

2021 Goed 
wonen 
voor 
iedereen 

  5.3 Woningstichting realiseert in 2021 nieuwe kantoorruimte t.b.v. DnoDoen. Grenzend aan deze ruimte realiseert 
WS twee extra woningen t.b.v. cliënten van DnoDoen.  
 

2021 Goed 
wonen 
voor 
iedereen 



  5.4 Het inzetten van het laatste kans-beleid, waarbij zorg- en begeleidende partijen t.b.v. hun cliënten 
Woningstichting met voorrang om een huis kunnen vragen. Voorwaarden hierbij zijn: 

- de zorg- of begeleidende partij dan wel de gemeente t.b.v. de client het huurcontract aangaat voor 
maximaal 2 jaar. 

- De client een begeleidingsovereenkomst met de begeleidende instelling aangaat. Deze 
overeenkomst maakt deel uit van het huurcontract dat wij met de begeleidende instelling aangaan  

- De client afspraken maakt en nakomt m.b.t. het aflossen van een eventuele huurschuld bij WS 

- De client binnen de duur van het contract een andere woning zoekt. Ongeacht of de client daar wel 
of niet in slaagt loopt het huurcontract na maximaal twee jaar af en dient de client de woning te 
verlaten. 

- Wij zijn (alleen) bereid tot omklappen van het huurcontract op voorwaarde dat de betreffende client 
de woning bij start van het begeleidingstraject op basis van zijn/haar eigen zoekpunten heeft 
verkregen. 

 

2021 Goed 
wonen 
voor 
iedereen 

  5.5 Het opvangen van 80% van de achterstand in de taakstelling huisvesting statushouders, conform het in 2020 
afgesloten Plan van Aanpak op dit thema. 

2021 Goed 
wonen 
voor 
iedereen 

  5.6 Woningstichting en gemeente gaan op uitnodiging van de gemeente in gesprek om te komen tot oplossingen 
voor het probleem van de nu ontstane achterstanden in de taakstelling huisvesting statushouders én de 
verwachte verhoging van de taakstelling vanaf 2021. Deze taakstelling vraagt om sterkere onderlinge 
samenwerking op dit onderwerp en extra capaciteit van alle betrokken partijen om dit proces te stroomlijnen en 
te sturen. 
 

Q1/2 
2021 

Goed 
wonen 
voor 
iedereen 

  5.7 Woningstichting en gemeente gaan op uitnodiging van de gemeente in gesprek om te komen tot nieuwe 
afspraken over het opvangen en verdelen van de taakstelling huisvesting statushouders in de periode vanaf 
2022. 

Q3/4 
2021 

Goed 
wonen 
voor 
iedereen 

6. Kwaliteit en 
Duurzaamheid 
van woningen 

6.1 Verduurzaming van de woningen: 2021 
 

Duurzaam 
wonen 



 
 

  6.2 Afstemming met en ondersteuning van de gemeente bij de inzet van de aanpak ‘Duurzaam rondkomen in Den 
Helder’. Hierbij zal Woningstichting een eigen subsidie voor haar huurders inzetten. Daarnaast wordt het 
Consuminderhuis van Woningstichting actief betrokken bij deze aanpak. 
 

2021 Duurzaam 
wonen 

7. Leefbaarheid 
en 
maatschappelijk 
vastgoed 

7.1 Inzet van Multifunctionele Centra (MFC’s) en wijkmeesters ten bate van de leefbaarheid van de wijken. 2021 Goed 
wonen 
voor 
iedereen 

  7.2 Inzet van andere middelen om leefbaarheid in de wijken op peil te houden: 
 

 Goed 
wonen 



 
 

voor 
iedereen 

  7.3 Ondersteunen van diverse maatschappelijke organisaties door de verhuur van ruimten. 2021 Goed 
wonen 
voor 
iedereen 

  7.4 Betrokkenheid bij het programma ‘Blij Schuldenvrij’ en inzet van het Consuminderhuis om armoede te 
bestrijden. 

2021 Goed 
wonen 
voor 
iedereen 

8. Revitalisering 
stadshart en 
herstructurering 
Nieuw Den 
Helder 

8.1 Uitvoering programma voor het stadshart met Zeestad en gemeente en voor Nieuw Den Helder. 2021 Alle 
thema’s 

9. Financiën 9.1 Gemeente Den Helder en WSDH/HVBV zullen gezamenlijk optrekken ten behoeve van het verkrijgen van de 
financiering voor met name HVBV, noodzakelijk voor het kunnen uitvoeren van de stedelijke vernieuwing en 
duurzaamheidsprojecten.   
 

2021 Alle 
thema’s 

 
 


