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Vragen, vragen, vragen

. Woningbehoefte?

. Doorstroming?

. Afzetrisico’s en –kansen?

. Woningmarktpositie wijken?

. Doelgroepen?

. Oordeel woning en buurt?

. Aanbod voor starters?

. Markt voor K.O.?

. Scheefheid?

. Effecten huurbeleid?

. Kernvoorraad?

. Onderwaterhypotheken?

. Woonlasten?

. Actieve VVE’s?

. Binden midden- en hogere inkomens en . Particuliere huursector?
gezinnen ?

. Etc, etc

. Huisvestingssituatie ouderen?
. Slaagkansen sociale huursector?
. Functie particuliere huur?
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Onderzoeksthema’s en bronnen
Behoefte, vraag,
doelgroepen

Voorraad, aanbod,
marktsegment

Woonsituatie,
(mis)match

Woningmarktgedra
g en -kansen

Registraties

• BRP,
• Woningzoekenden
corporaties

• BAG
• OZB,
• Voorraadbestanden
corporaties
• Woningaanbod corporaties
• NVM
• Opleveringen nieuwbouw,
verbouw en ontrekkingen

• Verhuringen corporaties.
• BRP-OZB koppeling

• BRP
• Woningzoekenden- en
verhuurbestanden
corporaties

Statistieken

• RIO

Prognoses

• Haagse bevolkings- en
huishoudensprognose
• Primos (ABF)
• Pearl (PBL/CBS)
• Apollo prognose
studenten (ABF/Kences)
• Fortuna prognose woonzorgbehoefte ABF

Veldwerkonderzoek
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• Raming toevoegingen en
ontrekkingen

• Huisvestingsbehoefte studenten,
• De Grote Woontest Haaglanden
• Bewoners nieuwe woningen
• Kleinschalig Opdrachtgeverschap
• WoON

Versie

Waarom (ook) het WoON?

1. Informatie woningmarktthema’s in combinatie met elkaar:
a) kenmerken voorraad en aanbod,

b) kenmerken huishoudens, vragers en woningvraag
c) kenmerken feitelijke en gewenste woonsituatie
d) kenmerken feitelijk en gewenst verhuisgedrag

Unieke toegevoegde waarde:

2. Gebruik van registergegevens, mn. inkomens van belastingdienst , huurgegevens
3. Mogelijkheid tot benchmarking: (voormalig) Stadsgewest Haaglanden, G4, NL
4. Beleidsjargon van BZK: doelgroepen, scheefheid,
huurprijsgrenzen, etc.
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Steekproef WoON DH en SGHL

Gemeente
Delft

635

Pijnacker-Nootdorp

635

Midden-Delfland

635

Leidschendam-Voorburg

635

Rijswijk

635

Wassenaar

635

Westland

635

Zoetermeer

635

Den Haag, waarvan:
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steekproefomvang

1.920

. koop

640

. sociale huur

640

. particuliere huur

640
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Typisch WoON: wie woont waar (1)

Type huishouden x eigendom/huurniveau
koop

huur < lib.grens

huur > lib.grens

hh. zonder k., 60+

hh. zonder k., 40-60 jr.

hh. met kind(eren), 40+

hh. met kind(eren), tot 40 jr.

meerp. zonder k., tot 40 jr.

alleenstaand, tot 40 jr.
0%
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Typisch WoON: wie woont waar (2)

Inkomenscategorieën x eigendom/huurniveau
80.000

70.000

60.000

50.000

corporaties <lib

particulier <lib
40.000

corporaties >lib
particulier >lib

30.000

koop

20.000

10.000

0
<33.000
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33-43.000

>43.000
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Typisch WoON: vraag en aanbod huur

Gevraagde en uit voorraad aangeboden huurwoningen,
naar type en prijsniveau
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Typisch WoON: vraag en aanbod koop

Gevraagde en uit voorraad aangeboden koopwoningen,
naar type en prijsniveau
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Typisch WoON: trendbreuk in het
eigenwoningbezit?
Aandeel eigenaar-bewoners per leeftijdsklasse
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Typisch WoON: Hypotheekschulden
Hypotheekschuld in relatie tot de waarde van de eigen woning
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Typisch WoON: bepaling kernvoorraad (1)
Basis voor berekening adhv WoON2012:
• Ruim de helft van de Haagse huishoudens behoort tot doelgroep kernvoorraad *)
• Feitelijke verdeling van doelgroep over marktsector en kernvoorraad: bijna helft
doelgroep woont in de marktsector.

1 huishoudens wonend in de marktsector (incl. woningen van
toegelaten instellingen met een huur bóven de liberalisatiegrens)
2. huishoudens wonend in een woning van een toegelaten
instelling met een huur ónder de liberalisatiegrens
3. totaal

huishoudens in
zelfstandige
woningen
159.513
68,1%

Doelgroep
Kernvoorraad

74.551
31,9%
234.064
100%

58.129
48,3%
120.403
100%

62.274
51,7%

Bron: WoON 2012
*) doelgroep kernvoorraad: meerpersoonshuishoudens <65 jaar
met belastbaar inkomen <43.000 en overige huishoudens < 33.614 euro
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Typisch WoON: bepaling kernvoorraad (2)
Vervolgstappen:
• Correctie volume sociale huurwoningen met een huur onder de huurprijsgrens ivm
onderschatting in WoON
• Prognose doelgroep: aanname inkomensverdeling uit WoON constant
• Prognose doelgroep die niet in de marktsector terecht kan: aanname verdeling

markt-sociaal uit WoON constant
• Prognose benodigde ‘overmaat’ ivm scheefheid: aanname dat ‘problematische’
scheefheid *) uit WoON met 50% wordt teuggedrongen

Aannames opgesteld in overleg met corporaties;
info WoON geaccepteerd als basis
*) niet problematisch:
‘scheefheid’ bij zittende bewoners tot 43.000 euro en scheefheid in krachtwijken in niet schaarse woningen
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Typisch WoON: bepaling kernvoorraad (3)

De uiteindelijke rekensom

1. aantal huishoudens ‘doelgroep kernvoorraad’ dat in 2015 niet in de
marktsector woont
2. benodigde ‘overmaat’ in 2015 voor aantal huishoudens tussen
‘doelgroep kernvoorraad’ en 43.000 euro doelgroep (= zittende
bewoners waar géén scheefheidsbeleid op van toepassing is)
3. benodigde ‘overmaat’ in 2015 voor ‘minder problematische
scheefheid’: scheefwoners in niet schaarse woningen in Krachtwijken
4. benodigde ‘overmaat’ in 2015 voor resterende ‘problematische
scheefheid’: scheefwoners in schaarse woningen of buiten de
Krachtwijken
Totaal benodigde kernvoorraad in 2015

Benodigde kernvoorraad in
2015
62.919
5.871

1.665
4.875

75.330

Toedeling kernvoorraad aan corporaties op basis van hun voorraadgegevens
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Naast de plussen ook vraagpunten

Blijvend solide?
• Stratificatie steekproef naar eigendomscategorie: consistentie met registratiegegevens?
• Representativiteit respons?
• Effect BAG? Overgang van woningen naar verblijfseenheden

Hanteerbaar?
• Door de bomen het bos blijven zien: Zo’n 850 variabelen in microbestand
• Cita Vista: nuttig en noodzakelijk; dijdt uit?

After sales?
• Uitwisseling syntaxen gebruikers en BZK?
• Aanbod voor standaard kernrapport ?

Kosten?

15

5 maart 2015

Versie

Tot slot:
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