
   

   

Huurders Holland Rijnland (HHR) behartigt de (regionale) belangen van 

Huurdersorganisaties in de regio Holland Rijnland: de intergemeentelijke samenwerking 

tussen dertien gemeenten in de gelijknamige regio: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag 

en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, 

Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude 
  

   

  

   

Thema-avond Prestatieafspraken 
  

   

 

 

Woningcorporaties maken 
periodiek afspraken met 
gemeenten en 
huurdersorganisaties over de 
prestaties die ze gaan leveren. In 
die afspraken 
(prestatieafspraken) staat 
bijvoorbeeld welke 
volkshuisvestelijke 

doelstellingen corporaties nastreven. Denk aan de omvang van 
nieuwbouw voor welke doelgroepen.  
 

Gemeente, huurdersorganisaties en woningcorporaties maken met elkaar afspraken over zaken 

als: 

 Nieuwbouw van sociale huurwoningen; 

 Betaalbaarheid van de woningen; 

 Huisvesting van bepaalde doelgroepen; 

 Leefbare wijken; 

 Wonen en zorg; 

 Kwaliteit en duurzaamheid van de woningen. 



 

 

Huurders Holland Rijnland heeft de prestatieafspraken in de aangesloten gemeenten laten 

analyseren. We kunnen alvast verklappen dat er opvallende verschillen naar voren zijn 

gekomen. Het lijkt Huurders Holland Rijnland dan ook goed om de inzichten en alle verschillen 

met u te bespreken op woensdag 23 september zodat u er uw voordeel mee kan doen. 

 

Pas dan gaat u sterk onderbouwd het proces in om tot nieuwe prestatieafspraken te komen.   

 

Komt u ook naar de thema-avond over prestatieafspraken op woensdag 23 september 

2020 in Leiderdorp?  
   

 
Locatie: 
Zalen A4 
Elisabethhof 5 
2353 EW LEIDERDORP 
  

     

   

     

    

Een korte vooruitblik 
  

 Huurbeleid: er is geen gelijk speelveld in 4 gemeenten en in de regio. 

 Doorstroming ouderen: in 2 gemeenten wordt gepleit voor een verhuisvergoeding van 3000 

euro voor 55-plussers.  

 Het percentage nieuwbouw sociale huurwoningen varieert in de regio tussen de 15% en 30% 

en inclusief middeninkomens varieert deze tussen 35% en 50%. 

 Energieprestatie: 4 gemeenten hebben geen afspraak gemaakt over de gemiddelde Energie-

index vooor 2020. De Energie-Index is een vrijwillig instrument waarmee men de 

energieprestatie van een woning kan berekenen. Op basis van de Energie-Index kan een 

energielabel worden bepaald. 

 Zonnepanelen: 4 gemeenten hebben niets opgenomen over het aantal te plaatsen 

zonnepanelen 

  

   

  

   

Het 'Veiligheidshuis' en Soenil Kanhai 
  

   



 

 

 

Het Veiligheidshuis Hollands Midden is een 

samenwerkingsverband dat er naar streeft de regio tot één 

van de veiligste regio's van Nederland te maken. 

 

We hebben meerdere thema-avonden besteed aan 

“overlastgevende buren”. Steeds blijkt een peloton 

hulpverleners (het “Veiligheidshuis”) klaar te staan voor de 

overlastgever. Spijtig genoeg merken we dat er niemand 

klaarstaat voor de buren die overlast ervaren. Wij bieden de 

hulp aan van Soenil Kanhai, ervaringsdeskundige. 

 

Soenil licht het volgende toe: "Ik ben adviseur veiligheid en zorg voor de Stichting Huurders 

Holland Rijnland. Voor vele vraagstukken rondom overlast door huurders kunt u bij mij 

terecht. In overlastprocessen kan ik constructief meedenken in mogelijkheden om te kijken wat 

er nodig is om weer kwalitatief van uw woongenot te kunnen genieten. 

 

Door mijn brede kennis vanuit de GGZ en verslavingszorg en behandeling van Ernstig 

Psychiatrische Aandoeningen en herstel hiervan hoop ik de huurdersverenigingen hiermee van 

dienst te kunnen zijn." 

 

Heeft u mij nodig? 

U kunt mij bereiken of benaderen via LinkedIn of via Huurders Holland Rijnland. 
   

  

   

Huurdersvereniging 

Voorschoten opgericht 
De landelijke verhuurder Woonzorg Nederland is 

bezig alle 1119 niet-zorgwoningen in Voorschoten te 

verkopen. 

 

Tot nu toe zijn intiatieven vanuit de 

huurdersbelangenbehartiging van Woonzorg 

Nederland gericht op het slechte onderhoud 

uitgebleven. 

 

Met de steun van Huurders Holland Rijnland is er nu 

een huurdersbelangenvereniging opgericht die in 

korte tijd 150 leden kreeg en nog steeds groeit. 

Meer informatie vindt u op de website www.hbvv.nl 
  

     

   

     

    

  

   

https://huurders-holland-rijnland.email-provider.nl/link/1im7gyv0s4/sldxwrfmv2/p0qy843ayb/xjqayebnks/a0wfoniiwa
https://huurders-holland-rijnland.email-provider.nl/link/1im7gyv0s4/sldxwrfmv2/djxcwvqmis/xjqayebnks/a0wfoniiwa
https://huurders-holland-rijnland.email-provider.nl/link/1im7gyv0s4/sldxwrfmv2/yaeheeyiej/xjqayebnks/a0wfoniiwa


Taakverwaarlozing Gemeente 

Oegstgeest in de sociale woningbouw 
  

   

        

Het rommelt nog steeds in Oegstgeest. In 2019 

weigerde de Gemeenteraad om de afgesproken 

25% sociale woningbouw te plannen. Daarna 

stapte een wethouder op. 

Na lang praten kwam er toch een akkoord maar 

trokken CDA en VVD zich later terug uit een 

akkoord over de geplande woningbouw in een 

ander deel van Oegstgeest. Daarop struikelde 

het college andermaal en liepen de 

meningsverschillen zo hoog op dat er voorlopig 

geen nieuw college komt.  

 

Progressief Oegstgeest neemt nu het initiatief. 

Ons bestuurslid Leo Helsloot: "We gaan er 

vanuit dat de afspraak over het percentage 

nieuwe huurwoningen blijft bestaan." 
  

         

  

   

Tekort aan sociale huurwoningen 

Noordwijk wordt niet ingehaald 
  

   

De gemeente Noordwijk wil de komende 10 

jaar 713 sociale huurwoningen bouwen, zo 

staat in de Concept Woonvisie beschreven. 

Terwijl er behoefte is aan 1.140 sociale 

huurwoningen, volgens de gemeente. 

 

Bij de inschrijving van 30 nieuwe sociale 

huurwoningen in Noordwijkerhout schreven 

meer dan 1.000 mensen zich in. Ondanks de 

woningnood heeft de gemeente besloten om op 

Bronsgeest 280 woningen te bouwen in plaats 

van 660 permanente en 100 tijdelijke 

woningen. De reden hiervoor is het behoud van 

het aanzicht. 
  

     

        

    

  

   

https://huurders-holland-rijnland.email-provider.nl/link/1im7gyv0s4/sldxwrfmv2/8tmxzqkqdt/xjqayebnks/a0wfoniiwa
https://huurders-holland-rijnland.email-provider.nl/link/1im7gyv0s4/sldxwrfmv2/uswbljyrt6/xjqayebnks/a0wfoniiwa
https://huurders-holland-rijnland.email-provider.nl/link/1im7gyv0s4/sldxwrfmv2/aepedlbmfl/xjqayebnks/a0wfoniiwa


Voortgang Regionale Energiestrategie 
  

   

        

Binnen Holland Rijnland wordt gewerkt aan een 

Regionale Energiestrategie. Er ligt momenteel een 

Concept Regionale Energiestrategie als eerste stap 

naar een definitieve RES. 

 

Waarom een Regionale Energie Strategie:  

In het Klimaatakkoord van Parijs in 2016 werd besloten tot 

49% minder CO2-uitstoot in 2030, en 100% minder CO2-

uitstoot in 2050.  

 

In het Nationaal Klimaatakkoord in 2019 besloten 30 

regio's in Nederland hier invulling aan te geven met een 

RES. Samen wekken de regio's 35 TWh (terrawattuur) 

duurzaam op. 

 

Wat het betekent leest u in deze Factsheet potentie 

regionale warmtenetten in Holland Rijnland waarin de 

warmterotonde nader wordt uitgelegd. 
  

         

Warmterotonde moet in 2026 aangesloten zijn in Leiden 
De Warmterotonde is de infrastructuur voor collectieve warmte in het zuidelijk deel van 

de provincie Zuid-Holland voor de komende 30-50 jaar. Hiermee kan maximaal worden 

bespaard op fossiele energie. Het is de bedoeling dat de warmterotonde vanaf begin 2026 

aangesloten wordt op het Leidse warmtenet. De stadsverwarming zou dan gevoed worden met 

restwarmte vanuit de Rotterdamse haven. Bij de gemeente Zoeterwoude zien ze rondom de 

komst van de warmterotonde mogelijkheden. Meer info over de warmterotonde... 

 

Voor het project ‘Rijndijk van het gas los’ waarbij alle woningen van het gas af gaan, willen ze 

gebruik maken van de warmte-rotonde. In een werkgroep met bewoners gaat men drie 

varianten uitwerken. Het staat niet vast of daarin volledig geleund kan worden op de 

voorzieningen van de warmterotonde. Ook andere warmtebronnen kunnen helpen bij het 

project. 
  

   

  

   

   

     

Contact 
Postadres: 

Stichting Huurders Holland Rijnland 

Platanenlaan 641  

2172 BM Sassenheim 

Contactformulier 
  

     

 

 

 

 

Website 

    

         

 

https://huurders-holland-rijnland.email-provider.nl/link/1im7gyv0s4/sldxwrfmv2/pctbwsl63w/xjqayebnks/a0wfoniiwa
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