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Passend toewijzen 
 

Wetswijziging 1-1-2016 voor woningcorporaties 

 

 

Doel  

‘Voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te 
dure woningen terecht komen’ 
 

Toewijzen ‘sociale huurwoningen’  

(=incl. zorgwoningen) voldoen aan de nieuwe ‘passendheidsnorm’ 
 

 

Dit houdt in dat woningcorporaties aan huishoudens met recht op huurtoeslag alleen een woning mogen 
toewijzen met een huur onder de ‘aftoppingsgrenzen’ 

 

Ontvangers van huurtoeslag krijgen een woning aangeboden tot; 

                  € 586,68 voor 1 en 2  persoonshuishoudens  

                  € 628,67 voor 3 >  persoonshuishoudens  
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Verhuringen: doelgroep per huurprijscategorie 

In inkomensgroep eenpersoonshuishouden met een inkomen boven de 

huurtoeslaggrens zijn 39 woningen verhuurd.  

16 woningen daarvan hebben een huurprijs onder de € 586,68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

422 Woningen verhuurd 2016 

139 Woningen statushouders 

58%  van de woningen zijn verhuurd aan 
eenpersoonshuishoudens met inkomen < € 22.100,- 

84%  van de verhuringen vindt plaats in huurprijscategorie 
t/m € 586,68  
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Zoektijden sociale huurwoningen 

De zoektijd per categorie (passend toewijzen) is voor 
Doorstromers   niet > 2 jaar 
Starters   niet > 1 jaar 
 

Prestatieafspraak 
met gemeente 
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• Betrokkenheid 

• Verbinding 

• Draagvlak 

• Snellere uitvoering 

 

• Arbeidsintensief aan voorkant i.p.v. achterkant 

 

Bewonersparticipatie 
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Bewonersparticipatie 

Ens 

269 huurwoningen 

Rutten  

28 huurwoningen 

 20 Renovatie 

21 Renovatie-Modernisatie 

13 Nieuwbouw 

14 Sloop en nieuwbouw 

13 Sloop zonder 
nieuwbouw   

81 woningen totaal  
Overige woningen door 
exploiteren en 
energiemaatregelen treffen 

 

 

13 modernisatie (gereed) 

6 slopen over 10 jaar -2024 

4 slopen en nieuwbouw -2017 

5 slopen zonder nieuwbouw -2017 
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Bewonersparticipatie 

 

Bant 
98 huurwoningen 
 

20 renoveren (2016) 

10 Slopen-nieuwbouw  
(huur/koop) 

5 nieuwbouw (2017) 

 

Marknesse 
  

 Cluster Centrum 
8 woningen renoveren 
12 woningen gefaseerd slopen 
12 nieuwbouwwoningen 
8 woningen slopen 
8 nieuwbouwwoningen 
8 woningen moderniseren 
  
Cluster Noord 
44 woningen renoveren   
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Bewonersparticipatie 

Creil 

4 woningen in Creil zijn na 
participatie gemoderniseerd 

Wijkgesprekken en 
huurdersparticipatie 
Centrumschil Emmeloord- 
centrum West Huurdersparticipatie 

Tollebeek en Espel 
gestart 
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Duurzaamheid  

• Fossielvrij 
• Woonlasten (grenzen passend toewijzen!) 
• Bewonersgedrag! -> energiecoaches 
• Balans tussen isolerende maatregelen en opwekken van duurzame 

energie 
• Innovaties 

– NOM moderniseren 
– Woningen met statiegeld 

• Nieuwbouw vanaf 2018 energieneutraal en fossielvrij energieverbruik 
• Natural steps 

– Op natuurlijk keuzemoment de hoogst haalbare besparingen 
realiseren 
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Wonen/Zorg 

• Zo lang mogelijk zelfstandig wonen 

• Uitbreiden modulair aanbod bestaande woningen -> behoeftegericht 

• Pilot Rutten:  
• NOM 

• Zorgunit 

• Domotica  

• Andere woonvormen? 

• Samenwerking met ZONL, ouderenbonden, WMO, Carrefour 
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Participatiesamenleving  

• Zelfredzaamheid 

• Niet willen/niet kunnen 

• 2 mln LVB 

• 2,5 mln laaggeletterd 

• Geen beheersing Nederlands 

• Digitalisering  

• Scheiden wonen/zorg: zelfstandig wonen 

• Psychiatrische stoornissen 

• Beginnende dementie  

• Sociaal onhandig 

• Samenredzaamheid  
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Statushouders  

• Huisvesting 
– Taakstelling gerealiseerd 

• Integratie  
– Opvang  

– Onze cultuur 

– Nederlandse taal 

– Deelnemen samenleving 

– Scholing  

– Werk  
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Vragen? 


