
TIP 
 

Foto invoegen 

• Klik op het afbeeldings- 

pictogram in het grijze 

vlak. 

• Selecteer de foto. 

 

Foto vervangen 

• Klik op de foto. 

• Verwijder de foto met 

Delete. 

• Klik op het afbeeldings-

pictogram. 

• Selecteer de foto. 

• Klik met de rechter-

muisknop op de foto. 

• Kies Naar achtergrond. 
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met de gemeenteraad Hellendoorn 

 
16 oktober 2018  
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1. Even voorstellen… 

 

• Gefuseerd per 1 april 2017 

• Actief in de gemeenten Hellendoorn en Wierden 

• Totaal: circa 5.000 verhuureenheden 

• Onze kernwaarden: doen, dichtbij, duurzaam en samen 

 
 

 



2. Onze koers 2018 – 2022 in het kort 
 

Ondernemingsplan Reggewoon: 

• Focus op duurzaamheid, betaalbaarheid en klantperspectief 

• Aanscherping doelgroep 

• Sturen op woonlasten (huur- en energielasten) 

• Grote investeringen in duurzaamheid 

• Diverse projecten vanuit de focus op klantperspectief:  

o.a.  levensloopgeschikt wonen, Beste Buur Bokaal, 

levensstijlmonitoring en jongeren 
 

 



3. Toewijzing van betaalbare woningen 

Onze belangrijkste doelgroep: 

• Huishoudens met een inkomen tot € 36.798 

 

Wettelijke grenzen toewijzing woningen tot liberalisatiegrens (< € 710,68) 

• Ten minste 80% van de woningen aan huishoudens met een  
inkomen tot € 36.798 

• Maximaal 10% van de woningen aan huishoudens met  
een inkomen tussen € 36.798 en € 41.056 

• De resterende 10% wijzen wij vrij toe 

 

 

 
 

 



4. Passend toewijzen 

 

 

 

 
 

 

  

 

Jongeren tot 23 jaar  

maximale huur: € 417  
bij recht op huurtoeslag 



5. Jongeren in Hellendoorn 
 

 

 
 

 

Aantal Actief 

Daarle 0 0 

Daarlerveen 0 0 

Haarle 6 0 

Hellendoorn 26 2 

Nijverdal 248 58 

Totaal 280 60 

Aantal woningzoekenden < 23 jaar 

Aantal Actief 

Daarle 11 3 

Daarlerveen 5 1 

Haarle 32 5 

Hellendoorn 135 26 

Nijverdal 778 162 

Totaal 961 197 

Aantal woningzoekenden 23 tot 30 jaar 

Cijfers oktober 2018 



5. Jongeren in Hellendoorn 
 

 

Resultaten onderzoek social media (totaal aantal reacties: 153) 

37% zoekt een woning met woonlasten < € 500 

17% zoekt een woning met woonlasten < € 400 

  6% zoekt een woning met woonlasten < € 400 

 

68 van de ondervraagden wil kopen, maar op de vraag of ze geïnteresseerd 
zijn in een starters-huurwoning zeggen 108 ondervraagden ‘ja’. 

 

 
 

 



5. Jongeren in Hellendoorn 
 

 

 

 

 

Initieel recht op huurtoeslag als het huishoudinkomen:  

• Maximaal € 22.400 is bij een éénpersoonshuishouden  

• Maximaal € 30.400 is bij twee- of meerpersoonshuishouden 

• Huurders < 23 jaar alleen recht op huurtoeslag bij een subsidiabele  
huur van ≤ € 417,34 

 

  

 

Woningen met streefhuur< € 417 per maand  

Nijverdal 320 

Daarlerveen 1 

Hellendoorn 2 



6. Doorstroming 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Verkopen:  2015: 15  2016: 4  2017: 5   2018: 0 

 
 

 

9,3% 

7,3% 7,7% 7,7% 

2015 2016 2017 2018

Mutatiegraad Reggewoon 
Hellendoorn 



7. Statushouders 
 

• Gehuisvest in 2017: 

• 46 statushouders geplaatst 

• Reggewoon heeft 10 woningen geleverd 

 

• Gehuisvest in 2018 (stand 1 oktober 2018): 

• 40 statushouders geplaatst 

• Reggewoon heeft 13 woningen geleverd 



8. Voorzieningenwijzer 
 

• Helpt mensen geld te besparen op vaste lasten door optimaal gebruik van 
toeslagen en regelingen 

• Starten met een pilot onder 100 huurders 

• Gemiddelde besparing tussen € 450 - € 650 

• Hoe werkt het?  



9. Duurzaamheid 

 

Reggewoon heeft de ambitie om:  

• in 2021 alle huurwoningen gemiddeld energielabel A 

• in 2040 energieneutraal te zijn  

 

Benodigde investeringen t/m 2040 

• € 148 miljoen tot 2040 (incl. BTW) 

• € 46.500,= (incl. BTW) per woning (betreft enkel energiemaatregelen) 

 



10. Projecten in ontwikkeling (gemeente Hellendoorn) 

• Nieuwbouw 24 NOM-woningen Karel Doormanweg, Nijverdal  

Status: start bouw, oplevering: eerste helft 2019 

• Aanbrengen isolerende maatregelen 71 woningen 

Status: uitvoering in 2018 / 2019 

• Herontwikkeling Spoortheater, Nijverdal  
in samenwerking met Stichting JP van den Bent en de RIBW 

Status: presentatie voorlopige plannen en haalbaarheidsonderzoek (2018), 
bestemmingsplanprocedure en uitwerking definitief ontwerp (2019) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



11. Vragen? 



TIP 
 

Foto invoegen 

• Klik op het afbeeldings- 

pictogram in het grijze 

vlak. 

• Selecteer de foto. 

 

Foto vervangen 

• Klik op de foto. 

• Verwijder de foto met 

Delete. 

• Klik op het afbeeldings-

pictogram. 

• Selecteer de foto. 

• Klik met de rechter-

muisknop op de foto. 

• Kies Naar achtergrond. 

 

Bedankt voor uw aandacht! 
 

Meer weten over ons? 

Ga naar www.reggewoon.nl 


