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Figuur 2 Sociale huurvoorraad corporaties, 
ten opzichte van totale woonvoorraad 
gemeenten. Huurwoningen onder 
liberalisatiegrens 2020 (€ 737,14).

Zie achterzijde voor een uitgebreide planning
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Figuur 2 Sociale huurvoorraad corporaties, 
ten opzichte van totale woonvoorraad 
gemeenten. Huurwoningen onder 
liberalisatiegrens 2020 (€ 737,14).

Sociale huurvoorraad  
corporaties 2020
t.o.v. totale woonvoorraad  
gemeenten.  
Huurwoningen onder  
liberalisatiegrens  
(€ 737,14)

Doelen programma  
Een thuis voor iedereen

Voldoende betaalbare woningen voor alle aandachtsgroepen.  
Een evenwichtige verdeling over gemeenten en met de juiste zorg, ondersteuning en begeleiding. 

Integrale aanpak huisvesting  
aandachtsgroepen

dak- en thuisloze mensen statushouders mensen met sociale of medische urgentie mensen die uitstromen uit een intramurale instelling studentenarbeidsmigranten woonwagenbewoners

Corporaties bouwen tot en met 2030 in totaal  
250.000 sociale huurwoningen. Betere balans in  
de woon voorraad, met als streven toegroeien naar 
30% sociale huurwoningen per gemeente.  
(samenwerking BZK, woningcorporaties, gemeenten, 
provincies)

Regionale woonprogrammering  
1 juni 2022 indicatief, 1 oktober 2022 definitief, eind 2022 
woondeals

Woonzorgvisies  
Woonbehoeften aandachtsgroepen lokaal en regionaal 
in kaart (samenwerking gemeente, provincies, 
corporaties, huurders-, cliënt- en zorgorganisaties)

De juiste woning voor de juiste mensen  
Alle gemeenten hanteren een huisvesting- en urgentie-
verordening en maken prestatieafspraken over wonen, 
zorg en ondersteuning. 

 Een thuis voor iedereen
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Zie voorzijde voor het wat, waarom en hoe

Indicatieve 
taak stellingen 
(1 juni)

Regie Woningbouw

Bestuurlijke afspraken inclusief 30%

Prestatieafspraken

Regie wonen

Integrale woonzorgvisies

Urgentieverordeningen

Wet- en regelgeving

Monitoring en ondersteuning

Ondersteuningsstructuur

Dashboard 30%

Definities

Monitor

2022 20242023
mei juni juli augustus september oktober november december

Gesprekken 
over opgave

Integrale ondersteuningstructuur opzetten samen met koploperregio’s (loopt in 2022)

Uitwerken definities aandachtsgroepen (in 2022)

Integrale monitoring aandachtsgroepen (inrichten en operationeel maken loopt in 2022 en 2023)

Prestatie afspraken met 
provincies 

Nationale 
afspraken 
over opgaven 
corporaties 

In werkingtreding 1 januari 2024Wetsvoorstel Versterken regie volkshuisvesting (incl. woonzorgvisies en urgentieverordeningen)

Reality check indicatieve taakstellingen

Prestatieafspraken woningcorporaties per gemeente (december 2022) Loopt door in 2023

Uitwerking brede prestatieafspraken in koplopers (gemeenten, woon-, huurders-,  
client-, zorg-, welzijnsorganisaties)

Wettelijke verankering per  
1 januari 2024

Uitrol integrale woonzorgvisies in heel Nederland (vanaf 2023)

Integrale woonzorgvisies voor alle aandachtsgroepen uitwerken met koploperregio’s (loopt in 2022)

Uitrol brede prestatieafspraken in heel 
Nederland (vanaf 2024)

Meerwaarde toetsen van toewijzen van 30% van vrijkomende sociale huurwoningen aan specifieke aandachtsgroepen in koplopersregio’s (start in 2022 en loopt door in 2023)

Uitwerking definities specifieke aandachtgroepen t.b.v. urgentieverordeningen (loopt in 2022)

Uitwerken urgentieverordeningen in heel Nederland (vanaf 2023)

Dashboard online

Inzet instrumentarium Omgevingswet

Rijk (en provincies) sluiten woondeals met regio’s


