
Presentatie Kennemer Wonen

Bijeenkomst – 7 oktober



OnderwerpenOnderwerpen

• Rol en positie woningcorporaties
• Prestatievelden BBSH
• Visie en kernwaarden Kennemer Wonen
• Bijdrage Kennemer Wonen aan lokale 

woonvisie



Actuele ontwikkelingen Actuele ontwikkelingen 

• Politieke ontwikkelingen
– Invoering integrale VPB
– Heffing Vogelaarwijken
– Inflatievolgend huurbeleid
– Strengere WSW beoordeling, kasstromen
– Juni brief minister Van der Laan (rol woningcorporaties)
– Europese beschikking
– Nieuw regeeraccoord

• Sociaaleconomische ontwikkelingen
– Economische crisis

• Demografische ontwikkelingen
– Toenemende vergrijzing
– Bevolkingskrimp

• Ecologische ontwikkelingen
– Noodzaak tot energiebesparing 
– Verminderen CO2 uitstoot
– Duurzaamheid



Rol en positie woningcorporaties

Woningwet 1901
Periode tot tweede wereldoorlog, 

financiering via rijksvoorschot
Na oorlogse periode, financiering via 

leningen en subsidies van het rijk
Verzelfstandiging 1994 (ontstaan BBSH), 

financiering via door WSW geborgde 
leningen/ onrendabele top



Prestatievelden besluit beheer sociale 
huursector

• Passend huisvesten van de doelgroep
• Kwalitatief in stand houden van het 

woningbezit
• Betrekken van bewoners bij beleid en 

beheer
• Waarborgen van de financiële continuïteit
• Bevorderen van leefbaarheid in wijken en 

buurten
• Bijdrage aan de combinatie wonen en 

zorg



MissieMissie en visieen visie
“Thuis in wonen, actief in de wijk”

• Kernactiviteit verhuren, verkopen; beheren en 
onderhouden van huurwoningen

• Sterke verankering in de lokale samenlevingen 
binnen het werkgebied

• Grootschalige corporatie, kleinschalig 
georganiseerd, gericht op de kernen

• Zorgen voor huurwoningen die geschikt zijn voor 
onze aandachtsgroepen 

• Zorg dragen voor een woningvoorraad die 
aansluit op de vraag van de diverse doelgroepen

• Investeren in de diverse kernen en wijken van 
de gemeenten en een actieve bijdrage leveren 
aan het realiseren en/of in stand houden van 
een goed woon- en leefklimaat



KernwaardenKernwaarden

• Betrokken
We staan dicht bij onze bewoners en belanghebbenden, 
weten wat ze willen in onze dienstverlening denken wij 
met ze mee.

• Ondernemend
We benutten kansen, we maken heldere afspraken en 
komen ze na.

• Toegankelijk
We zijn makkelijk te benaderen en staan open voor ideeën 
die een toegevoegde waarde hebben voor ons 
maatschappelijk presteren.



ToezichtToezicht

• Governancecode
– Uitgangspunt handelen bestuur
– Uitgangspunt handelen RvC

• Intern toezicht
– interne beheersing- & controlesysteem 
– de financiële verslaggeving 
– Risicobeheersing
– Naleven wet en regelgeving

• Extern toezicht 
• Visitatie



Woonvisie gemeente Bergen

• Doelgroepen
• Voorraadbeleid
• Wonen-welzijn-zorg



Doelgroepen

• Doelgroep mensen met een inkomen tot 
€ 38.500 en mensen die niet zelf in hun 
huisvesting kunnen voorzien 

• Koopgarant
• Woonlasten uitgangspunt, huren tot € 

647,53. 



Voorraadbeleid

• Kennemer Wonen streeft naar een 
gemiddeld energielabel B voor haar 
gehele bezit.

• Bezit moet van goede bouwtechnische, 
woontechnische en installatietechnische 
kwaliteit zijn 

• Bij nieuwbouw worden de normen van  
Woonkeur als uitgangspunt genomen



Wonen-welzijn-zorg

• Bereid tot investeren in maatschappelijk 
vastgoed

• Deelname aan project kleinschalig wonen 
met domotica

• Bijdrage aan WonenPlus
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