
 

B&W-besluit:  

  

1. Het college stemt in met de taakstelling van 1.667 nieuwbouwwoningen in de sociale sector, 

waarvan 834 sociale huurwoningen.  

2. Het college stemt in met de inhoud van de bijgevoegde brief aan de commissie Ontwikkeling. 

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.  

4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit. 

5. Het besluit wordt ter informatie aan de raadscommissie Ontwikkeling gezonden. 
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Bestuurlijke context 
In de Commissie Ontwikkeling van 13 juli juni jl. heeft het college per brief (SO/BD/2006/629) aan de 

commissie Ontwikkeling aangegeven op welke wijze wij uitvoering willen geven aan twee speerpunten 

uit het coalitieakkoord. Bijgaande brief aan de commissie Ontwikkeling gaat nader in op het tweede 

speerpunt, nl. het aandeel sociale woningbouw in het met het Rijk afgesproken nieuwbouwvolume van 

5.000 woningen, voor de periode 2005 t/m 2009.  

In het coalitieakkoord is aanvullend afgesproken dat de verdeling van het totale nieuwbouwprogramma 

van 5.000 woningen bestaat uit eenderde sociale huur- en koopwoningen en tweederde middeldure en 

dure huur- en koopwoningen. (Binnen het contingent sociale huur- en koopwoningen is het streven om 

minimaal de helft in de sociale huursector te realiseren).  

Deze verdeling van woningcategorieën is een verdeling op programmaniveau. Vertaald naar de 

Haarlemse opgave van 5.000 woningen, impliceert het coalitieakkoord daarmee dat in de periode 2005 

t/m 2009 in Haarlem minimaal 1.667 nieuwbouwwoningen in de sociale sector moeten worden 

gerealiseerd, waarvan er minimaal  834 stuks sociale huurwoningen moeten zijn.  

Op 1 september 2006 is woningbouwproductie in Haarlem zo danig gevorderd dat de bouw van ruim 

3.100 woningen zeker is. Hiervan is 35% (1.100) sociale huur- en koopwoningen.  

 

Bij de uitvoering wordt naast de sociale huur ook ingezet op de stimulering van sociale koop. De bouw 

van sociale koopwoningen draagt bij aan het vrijkomen van sociale huurwoningen voor de juiste 

doelgroepen. De sociale koopwoningen kunnen door middel van startersleningen voor een nog bredere 

doelgroep (lagere inkomens) bereikbaar worden. De gemeente Haarlem onderzoekt momenteel in 

samenwerking met de regio de mogelijkheden tot het inzetten van de startersleningen. 

 

Commissieparagraaf:  

De achterliggende brief is een vervolg op een eerder gestuurde brief aan de raadscommissie. Deze 

brief kan worden gezien als een voortgangsverantwoording over de uitvoering van het speerpunt uit 

het coalitieakkoord ten aan zien van het aandeel sociale woningbouw in het totale 

woningbouwprogamma en de verdere uitwerking van de OPH-2 afspraken .  

 



 

 

 

Geachte leden van de commissie Ontwikkeling, 

 

In de Commissie Ontwikkeling van 13 juli jl. heeft ons college per brief aangegeven op welke wijze zij, 

uitvoering wil geven aan twee speerpunten uit het coalitieakkoord. Graag gaan wij in deze brief in op 

het tweede speerpunt betreffende het aandeel sociale woningbouw in het totale nieuwbouwvolume. 

Voor wat betreft de hierover te maken afspraken met de Haarlemse corporaties, welke naar verwachting 

eind dit jaar zijn geconcretiseerd, wordt volledigheidshalve verwezen naar onze brief van 13 juli 

(SO/BD/2006/629).  

 

Het coalitieakkoord 

De gemeente Haarlem heeft met het Rijk afgesproken dat er 5.000 woningen worden gebouwd in de 

periode 2005 t/m 2009.  Het gaat daarbij om nieuwbouw van minimaal 4.100 woningen en vervangende 

nieuwbouw van minimaal 900 woningen. Het coalitieakkoord schrijft voor dat zoveel mogelijk wordt 

vastge-houden aan deze Rijksafspraken. In het coalitieakkoord is echter aanvullend afgesproken dat de 

verdeling van het totale nieuwbouwprogramma van 5.000 woningen bestaat uit de volgende 

woningcategorieën:  

 Eenderde sociale huur- en koopwoningen; 

 Tweederde middeldure en dure huur- en koopwoningen.  

Binnen het contingent sociale huur- en koopwoningen is vervolgens het streven om minimaal de helft in 

de sociale huursector te realiseren.  

 

Zoals aangegeven in onze brief van 13 juli jl. betreft het hier niet een verdeling op projectniveau, 

maar op programmaniveau.  

Vertaald naar de Haarlemse opgave van 5.000 woningen, impliceert het coalitieakkoord daarmee dat in 

de periode 2005 t/m 2009 in Haarlem minimaal 1.667 nieuwbouwwoningen in de sociale sector moeten 

worden gerealiseerd, waarvan er minimaal  834 stuks sociale huurwoningen moeten zijn. 

 

Het college wil in  deze brief graag aangeven wat de huidige stand van zaken is van het aandeel sociale 

woningbouw in het totale nieuwbouwprogramma en hoe zij uitvoering wil gegeven aan bovengenoemde 

afspraken uit het coalitieakkoord. Het college kiest er daarbij voor om zich op bovengenoemde absolute 

aantallen vast te leggen. Dat wil zeggen dat ook als de woningbouwproductie onverhoopt tegen zou 

vallen, ons college zich nog altijd tot het uiterste in gaat spannen om in de periode 2005 t/m 2009 

minimaal 1.667 nieuwbouwwoningen in de sociale sector te realiseren, waarvan minimaal  834 sociale 

huurwoningen. 
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Definitie sociale huur en sociale koopwoning 

Om het aandeel sociale huur- en koopwoningen in het totale nieuwbouwvolume te kunnen bepalen, is 

het allereerst van belang om helderheid te hebben over wat een sociale huur- respectievelijk sociale 

koopwoning is. Van belang voor het bepalen van deze definitie is met name of woningen (financieel) 

bereikbaar zijn voor de lagere inkomens. 

 

Voor wat betreft de definitie van een sociale huurwoning kiest ons college ervoor aan te sluiten bij de 

door het ministerie van VROM gehanteerde definitie. Volgens deze definitie is een huurwoning een 

sociale huurwoning wanneer het voor mensen met een lager inkomen, middels het recht hebben op 

huurtoeslag, mogelijk is de huur van de woning te bekostigen. Voor 2006 is de huurgrens voor 

woningen waarbij recht bestaat op huurtoeslag vastgesteld op € 615,-. Deze huurgrens wordt jaarlijks 

geïndexeerd. Ons college zal ook deze indexering volgen. 

 

Het definiëren van een sociale koopwoning is ingewikkelder, mede omdat de (landelijke) overheid in de 

koopsector minder regulerend optreedt t.b.v. mensen met een lager inkomen. Er is immers geen 

‘kooptoeslag’ die het voor mensen met lagere inkomens mogelijk maakt om in een koopwoning te 

wonen. Daarnaast geldt dat de Haarlemse woningmarkt zeker in de koopsector gespannen is en de 

prijzen dus relatief hoog zijn. Het ministerie van VROM maakt het onderscheid tussen de Categorie I 

t/m IV, (van ontspannen tot gespannen woningmarkt). Zuid-Kennemerland valt in Categorie IV, de 

gespannen woningmarkt.  

VROM hanteert deze categorieën in het kader van huurbeleid, het bedrag van €195.000,- als
 
de 

maximale WOZ-waarde voor een sociale huurwoning (met een maximale huur van €615,00) in een 

gespannen woningmarkt (Categorie IV), zoals Haarlem. De huurprijs van woningen boven deze WOZ-

waarden mogen van VROM worden vrijgegeven. Daarnaast geldt voor een woning van €195.000,- op 

dit moment een netto hypotheeklast van ongeveer € 625,- per maand. 

Het feit blijft dat financiële bereikbaarheid als criterium lastig hanteerbaar is voor de definitie van de 

sociale koopwoning. Ons college kiest er daarom voor om de bovengrens van de sociale koopwoning te 

stellen op €195.000,- v.o.n.  

Om hier enigszins tegemoet te komen in de koopprijs, bestudeert ons college samen met de 

regiogemeenten in Zuid-Kennemerland de mogelijkheden van het invoeren van een zogenaamde 

starterslening
1
. 

                                                      
1
 Het ministerie van VROM heeft  geld vrijgemaakt om samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 

Nederlandse gemeenten (SVn) tegen gunstige voorwaarden startersleningen te verstrekken. Haarlem onderzoekt 

samen met de regio o.a. hoe zij hierbij aan kan sluiten. 



 

Stand van Zaken 

Het totale woningbouwprogramma voor de periode 2005 t/m 2009 is gescreend op basis van de boven 

beschreven definities. Op grond van deze screening kunnen we het volgende concluderen. In het 

woningbouwprogramma 2005-2009  zijn 2.004 woningen in de sociale sector opgenomen (40% van de 

5.000 totaal). Hiervan zijn 1.147 woningen sociale huurwoningen en 857 sociale  koopwoningen. Op dit 

moment is het dus de verwachting van ons college dat de in het coalitieakkoord afgesproken aantallen 

woningen in de sociale sector – 1.667 nieuwbouwwoningen in de sociale sector, waarvan minimaal  834 

sociale huurwoningen -  realistisch is. Onderstaand tabel geeft weer hoe de huidige stand van zaken is 

en wat de prognoses zijn voor de periode tot en met 2009. 

 

Stand van zaken per 1 september 2006 in aantallen 

Opgeleverd in 2005       672 

Opgeleverd eerste half jaar 2006     150 

In aanbouw per 30-06-2006                         1.011 

Voorbereiding gestart                1.080 

Bouwvergunning verleend                              250 

totaal                              3.163 woningen 

Hiervan zijn ruim 1.100 woningen (=35%) sociale huur- en koopwoningen. Het overgrote deel bestaat 

uit sociale huurwoningen. 

 

Het vervolg  

Ons college is zich er van bewust dat projecten door allerlei oorzaken in de vertraging kunnen raken. 

Het is daarom zaak om in de volle breedte het programma, inclusief het percentage van 33% sociale 

woningbouw, aan te jagen, opdat er uiteindelijk wordt voldaan aan zowel de bouwopgave als de sociale 

opgave. Om zeker te zijn over de te realiseren aantallen, heeft ons college in de onderhandelingen voor 

het project 023 voorgesteld het aandeel sociale koopwoningen op te voeren. De ontwikkelcombinatie 

heeft dit verzoek inmiddels overgenomen.  

 

Sinds juni 2005 is er een team Woningbouwregie ingesteld. De secretaris van de Stuurgroep 

Nieuwbouw is aangesteld als woningbouwregisseur. Taken van de woningbouwregisseur zijn onder 

meer het monitoren van de voortgang van projecten, het signaleren van knelpunten en het aandragen van 

oplossingen. Hiervoor vindt afstemming plaats binnen de gemeente Haarlem intern en extern met 

ontwikkelaars (corporaties en private partijen). Het doel is projecten die (dreigen te) stagneren op gang 

te helpen en kansen voor versnelling te signaleren, als bijdrage aan de doelstelling om in de periode 

2005 – 2009 een productie van totaal 5.000 woningen te halen. Hierbij heeft de gemeente de inzet van 

de BLS
2
 gelden tot haar beschikking als een middel om (financiële) knelpunten op de lossen. 

 

Het bewaken van de sociale woningbouwproductie is  integraal onderdeel van de opgave van de 

stuurgroep nieuwbouw en de woningbouwregisseur. Teneinde de commissie Ontwikkeling goed inzicht 

te verschaffen in de stand van de woningbouwproductie, stuurt ons college elke kwartaal een rapportage 

van de woningbouwproductie naar de commissie Ontwikkeling met specifieke aandacht voor  het 

aandeel sociale woningbouw. 

 

Ons college is tot slot van mening dat met name de bouw van sociale koopwoningen belangrijk is voor 

Haarlem. Sociale koopwoningen zijn veelal bereikbaar voor mensen die in een sociale huurwoning 

wonen, maar inmiddels meer zijn gaan verdienen, de zogenaamde ‘scheefwoners’. De bouw van sociale 

koopwoningen draagt daarmee bij aan het vrijkomen van sociale huurwoningen voor de juiste 

doelgroepen. In het kader van het beter bereikbaar  maken van de markt voor koopwoningen in 

Haarlem, worden zoals boven aangegeven, de mogelijkheden voor het verstrekken van startersleningen 

onderzocht 

 

Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over onze inspanningen om in Haarlem 

te komen tot de bouw van 5.000 nieuwe woningen in de periode 2005 t/m 2009, met inachtneming van 

                                                      
2 Besluit Locatie Subsidie van de provincie Noord-Holland. 



de afspraken uit het coalitieakkoord over het bouwen van voldoende sociale huur- en koopwoningen. In 

de komende tijd zullen wij u elk kwartaal op de hoogte blijven  houden van de voortgang van onze 

inspanningen. 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

  

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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