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Voorwoord 

 
Terugkijkend op het afgelopen jaar was het een jaar met tal van activiteiten ondanks de beperkingen 

als gevolg van de coronacrisis. Dit laatste leidde soms tot ongemak in de wijze van werken en (digi-

taal) overleggen. Niet alleen voor onze collega’s, maar ook voor onze huurders. Fysiek overleg heeft 

maar beperkt plaats kunnen vinden. Onze dienstverlening bleef ondanks deze beperkingen op peil. 

 

Het was ook het jaar waarin na een moeizaam proces uiteindelijk een nieuw kabinet is geformeerd 

met belangrijke opgaven voor de komende tijd, zoals het aanpakken van de verstopte woningmarkt. 

Ook in ons werkgebied merken we in toenemende mate de gevolgen van te weinig beschikbare wo-

ningen. De verhuurdersheffing wordt in 2023 afgeschaft wat ons meer mogelijkheden geeft om te 

kunnen investeren. Maar het duurt nog geruime tijd aleer sprake kan zijn van een ontspannen wo-

ningmarkt. 

 

In 2021 hebben we drie nieuwbouwprojecten kunnen verhuren met in totaal ruim honderd woningen. 

In Bodegraven realiseerden we het wooncomplex Molenzicht en het bijzondere complex Het Ouden 

Huis (Rijnleven genaamd). Eind 2021 kwam het flexwonen complex De Rietgors in Gouda gereed. 

Ook startten we in Gouda – samen met Woonpartners Midden-Holland – met de nieuwbouw van twee 

woontorens op de locatie van de voormalige Gunningmavo. In Moordrecht startte de eerste fase van 

de herstructurering van de Jaren 50 wijk met de uitplaatsing van de bewoners. Verder zijn er inmid-

dels veel nieuwbouwwoningen in voorbereiding. 

 

Ook hebben we voor onze bestaande woningen in 2021 een transitieplan vastgesteld. Daarin geven 

we aan hoe we tot een gasloze woningvoorraad willen komen in 2050. Dit plan bevat de hoofdlijnen 

van ons beleid dat we samen met gemeenten en huurdersverenigingen de komende jaren gaan uit-

werken. 

 

De fusie met Woningstichting Gouderak is vorig jaar geheel afgerond en de intensieve samenwerking 

met Woningbouwvereniging Reeuwijk kreeg verder vorm. 

 

Eind vorig jaar is ons nieuwe ondernemingsplan vastgesteld met verhoogde ambities op het gebied 

van met name onderhoud, nieuwbouw en verduurzaming van de bestaande voorraad. Samen met 

onze stakeholders willen we ons maximaal inzetten om alle ambities te kunnen realiseren. 

 

In 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Met de nieuwe colleges van burgemeester en 

wethouders én met onze huurdersverenigingen worden nieuwe prestatieafspraken voor de komende 

jaren gemaakt. Daarin krijgt het lokale woonbeleid verder vorm.  

 

Voor mij is het moment aangebroken om na zeven jaar het stokje aan een opvolger over te dragen. Ik 

kijk terug op een mooie periode bij Mozaïek Wonen. Er is door de medewerkers van Mozaïek Wonen 

hard gewerkt met als gevolg mooie resultaten op het gebied van betaalbaarheid, onderhoud, nieuw-

bouw en verduurzaming. Ik ben hun daar dankbaar voor. Desalniettemin is er de komende jaren nog 

veel te doen. Met vertrouwen gaat mijn opvolger, Anne ter Steege per 1 juni a.s. aan de slag. Zij zal 

met enthousiasme en resultaatgerichtheid verdergaan op de ingeslagen weg. 

 

Gouda, 18 mei 2022 

Ron de Haas 

Directeur-bestuurder 

 



 

 

 
 

  

Energiezuinig en gasloos wonen in Molenzicht 

Begin 2021 is in Bodegraven het appartementencomplex Molenzicht opgeleverd. De 

woningen zijn voorzien van tripleglas en hebben een energiezuinige warmtepomp voor 

vloerverwarming en warm tapwater. Op het dak liggen zonnepanelen. Voor ieder appar-

tement zijn zes panelen aangesloten op de individuele meter van de woning. Leuk 

weetje: de naam Molenzicht moet je heel letterlijk nemen, want vanuit het complex heb 

je een prachtig uitzicht op de molen, die als brouwerij in gebruik is. 
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Sleuteluitreiking appartementen Rietgors 

Deze zestig woningen zijn gebouwd in twee lagen in een modulair, prefab bouwsys-

teem. Ze zijn in de fabriek gebouwd en daarna op het terrein in elkaar gezet en aan-

gesloten. ‘Kant en klare’-woningbouwpakketten dus eigenlijk! In december 2021 is 

de eerste sleutel uitgereikt.  
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Koken voor de toekomst 

Meneer en mevrouw Vuik en koken al sinds 1979 elektrisch! In dat jaar kochten zij hun eer-

ste huis, toen ze net van de scheepvaart terugkwamen. Mevrouw Vuik vertelt: “Toen we naar 

onze huurwoning aan de Savelberghof verhuisden, wilde ik niet meer terug naar koken op 

gas. Vooral het schoonmaken van al die pitten vond ik erg vervelend. Koken op deze manier 

is erg makkelijk. We maken heerlijke maaltijden op onze elektrische kookplaat.” 
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1. De verhuur van onze woningen aan onze primaire doelgroep 

Huurders die van een klein budget moeten rondkomen of die speciale aandacht of zorg nodig 

hebben, komen soms met moeite aan een woning. Mozaïek Wonen richt zich primair op deze 

huurders. We bieden ze woningen met een betaalbare huurprijs en met een kwaliteits- en uit-

rustingsniveau dat bij die huurprijs past. Zodat ook zij prettig kunnen wonen. 
 

Dat doen we op diverse manieren. Zo wijzen we woningen passend toe: we zorgen dat mensen met 

een lager inkomen een huurwoning krijgen die bij hun inkomen past. Verder hanteren we een gema-

tigd huurbeleid, met streefhuren die lager zijn dan maximaal toegestaan is. Ook doen we aan preven-

tieve huurincasso wat inhoudt dat we huurders tijdig waarschuwen als er huurachterstand dreigt. Bo-

vendien bestrijden we onrechtmatige bewoning. Met deze maatregelen houden we betaalbare wonin-

gen binnen bereik van onze doelgroep. 

1.1 Sociale huurmarkt gemeenten Gouda, Bodegraven-Reeuwijk en Zuidplas 

Wie kijkt naar het aantal woningzoekenden krijgt een beeld van de vraag naar sociale huurwoningen 

(dus exclusief vrijesectorwoningen). De cijfers in navolgende tabellen hebben betrekking op de verhu-

ringen van alle corporaties binnen de gemeenten waar Mozaïek Wonen bezit heeft, met uitzondering 

van gemeente Krimpenerwaard waar wij bezit hebben in de kern Gouderak. Woningverdeling in de 

Krimpenerwaard verloopt via een separaat systeem waartoe op dit moment nog geen toegang is. 

Naar verwachting rapporteren we vanaf 2023 ook gegevens uit de Krimperwaard. 

Tabel 1: Aantal geslaagd woningzoekenden in 2021 per gemeente (bron: WoningNet) 

GESLAAGD WONINGZOE-

KENDEN 2021  

PER GEMEENTE 

(waarin meerdere corpora-

ties actief zijn) 
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TOTAAL 7.196 534 7,4% 4.631 198 4,3% 4.955 209 4,2% 

Doorstromers binnen gemeente 1.296 166 12,8% 250 70 28,0% 298 86 28,9% 

Starters binnen gemeente 2.030 197 9,7% 365 49 13,4% 538 51 9,5% 

Doorstromers buiten gemeente 1.477 52 3,5% 1.416 31 2,2% 1.430 16 1,1% 

Starters buiten gemeente 2.943 119 4,0% 2.758 48 1,7% 2.967 56 1,9% 

AANTAL PERSONEN 

1 persoon 4.502 349 7,8% 2.803 121 4,3% 2.992 98 3,3% 

2 personen 1.921 97 5,0% 1.099 42 3,8% 1.296 55 4,2% 

3 personen 900 48 5,3% 620 24 3,9% 631 33 5,2% 

4 personen 456 22 4,8% 327 7 2,1% 311 14 4,5% 

5 en meer personen 254 18 7,1% 145 4 2,8% 141 9 6,4% 

LEEFTIJD 

18 t/m 22 jaar 1.136 55 4,8% 639 8 1,3% 749 15 2,0% 

23 t/m 29 jaar 2.553 142 5,6% 1.629 30 1,8% 1.840 32 1,7% 

30 t/m 39 jaar 1.763 86 4,9% 1.233 43 3,5% 1.322 49 3,7% 

40 t/m 54 jaar 1.341 104 7,8% 837 36 4,3% 886 51 5,8% 

55 t/m 74 jaar 604 123 20,4% 382 59 15,4% 277 44 15,9% 

75 jaar en ouder 91 24 26,4% 54 22 40,7% 48 18 37,5% 
 

(1) Woningzoekenden met minimaal één reactie op een aangeboden woning in het betreffende jaar 

(2) Woningzoekenden aan wie een woning is toegewezen 

(3) Aantal geslaagden gedeeld door aantal actieven  
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In 2021 was er nog steeds een fors tekort aan sociale huurwoningen, in zowel gemeente Gouda als in 

Bodegraven-Reeuwijk en in Zuidplas. Door een toename van het aantal woningzoekenden is de 

slaagkans nog steeds laag. Bij elke woningtoewijzing moeten wij woningzoekenden teleurstellen. Het 

aantal afwijzingen is de afgelopen jaren afgenomen. Een woning wordt in 2021 gemiddeld aan de 

tweede kandidaat verhuurd. Dit was vijf jaar geleden nog aan de vijfde kandidaat. Wanneer een wo-

ningzoekende een woning weigert of wordt afgewezen kan dit verschillende redenen hebben. Soms 

blijken de door de woningzoekende aangereikte gegevens over bijvoorbeeld het inkomen of de huis-

houdsamenstelling niet te kloppen waardoor de woningaanbieding niet gestand kan worden gedaan. 

Woningzoekenden blijken zich vooraf niet altijd goed te oriënteren op een woning of reageren soms 

om uit te proberen hoe het proces werkt.  

 

Net als in 2020 worden in de gemeente Zuidplas woningen nog iets eerder geaccepteerd: gemiddeld 

al bij de eerste of tweede aanbieding. Dit komt onder andere omdat de stadsvernieuwingsurgenten uit 

de Jaren 50 wijk in Moordrecht in verband met de geplande sloop daarvan direct verhuizen naar de 

woning waarop zij reageren.  

 

Het niet afnemen van het woningtekort betekent dat we moeten blijven inzetten op het stimuleren van 

doorstroming en uitbreidingsnieuwbouw. In zowel Gouda als in Bodegraven-Reeuwijk en Zuidplas is in 

de gemeentelijke woonvisies extra nieuwbouw met sociale huurwoningen opgenomen. Op dit moment 

vinden er voor de gemeenten Gouda en Bodegraven-Reeuwijk gesprekken plaats over de nieuwe 

prestatieafspraken. Vanwege de grote tekorten aan woningen zijn wij gezamenlijk op zoek naar moge-

lijkheden om extra sociale huurwoningen aan de voorraad toe te voegen. Voor de komende jaren 

hebben wij een grote bouwproductie op stapel staan. Naar verwachting sorteert dit een positief effect 

op de slaagkansen in die gemeenten, mits het aantal actief woningzoekenden niet blijft stijgen. Voor 

de kern Moordrecht heeft Mozaïek Wonen met de gemeente Zuidplas afgesproken dat er de komende 

jaren een beperkte uitbreiding van de woningvoorraad in het sociale segment plaatsvindt. 

 

Wat valt op in 2021? 

 Het aantal woningzoekenden blijft in alle gemeenten stijgen. Het aandeel van buiten de gemeen-

ten is ten opzichte van 2020 ook overal toegenomen (toename tussen de 0,5% en 2,9%-punt). Het 

aantal actieven per gemeente van buiten de gemeente ligt redelijk bij elkaar in de buurt (rond de 

4.200 actieven). Dit zijn er 700 meer dan in 2020. 

 Het gemiddeld aantal reacties op een advertentie in WoningNet is alleen in Gouda flink toegeno-

men (van 202 naar 293 per advertentie). 

 De grootste groep woningzoekenden die een woning toegewezen heeft gekregen bestaat in Gou-

da uit starters. In Zuidplas en Bodegraven-Reeuwijk worden er net iets meer woningen toegewe-

zen aan doorstromers. 

 De oudere woningzoekenden vormen nog steeds een relatief kleine groep. Ouderen zijn nog 

steeds weinig geneigd om te verhuizen. De kans op een woning is voor ouderen beduidend groter 

dan voor de jongere woningzoekenden. 

 Ondanks een toegenomen aanbod in 2021 blijft de slaagkans van woningzoekenden dalen. Dit 

wordt veroorzaakt door de forse toename van het aantal actief woningzoekenden. Alleen in Bode-

graven-Reeuwijk is de slaagkans licht toegenomen. Dit komt o.a. omdat er aanzienlijk meer wo-

ningen in deze gemeente zijn aangeboden dan in 2020 (2020: 137 / 2021: 198). Verklaring hier-

voor is de oplevering van twee nieuwbouwcomplexen en de daardoor veroorzaakte doorstroming.  

 Starters, woningzoekenden van 23 tot en met 29 jaar en alleenstaanden vormen nog steeds de 

grootste groep woningzoekenden. 
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Gouda 

 De mutatiegraad in ons bezit in Gouda is licht toegenomen van 4,5% in 2020 naar 5,2% in 2021. 

Deze toename heeft te maken met de oplevering van 60 huurwoningen De Rietgors. Het aantal 

verhuringen in 2021 is toegenomen met 57 (van 296 in 2020 naar 353 in 2021).  

 Het gemiddeld aantal reacties op een advertentie in WoningNet blijft flink toenemen van 202 in 

2020 naar 293 in 2021. 

 Ondanks het hogere aantal verhuringen in 2021 is de slaagkans in 2021 licht afgenomen (van 8% 

in 2020 naar 7,4% in 2021).  

 Mensen die al in Gouda wonen, vinden sneller een woning dan mensen van buiten Gouda (363 

binnen Gouda t.o.v. 171 van buiten Gouda). De grootste groep die een woning toegewezen heeft 

gekregen in Gouda zijn starters uit Gouda (197 van de 534).  

 Het aandeel lokale woningzoekenden daalde in relatieve zin licht: van 47% in 2020 naar 44,1% in 

2021. Dit kwam vooral doordat meer starters van buiten Gouda hier een woning zochten.  

 

Bodegraven-Reeuwijk 

 De mutatiegraad in ons bezit in Bodegraven is toegenomen van 5,4% in 2020 naar 6,9% in 2021. 

Het aantal verhuringen nam toe met 32 (van 91 in 2020 naar 123 in 2021). Deze toename komt 

door de oplevering van 29 huurwoningen in Molenzicht en 25 appartementen in Rijnleven (Het 

Ouden Huis). 

 Het gemiddeld aantal reacties op een advertentie in WoningNet is flink gedaald van 118 in 2020 

naar 79 in 2021.  

 Onder andere door opgeleverde nieuwbouw in 2021 is de slaagkans van de woningzoekenden 

licht toegenomen (van 3,5% in 2020 naar 4,3% in 2021).  

 Net als in 2020 komt 87% van de actief woningzoekenden van buiten de gemeente. Net als eer-

dere jaren komen zij vooral uit Gouda.  

 De slaagkans van woningzoekenden uit Bodegraven-Reeuwijk (19,3%) blijft echter fors hoger dan 

de slaagkans van woningzoekenden van buiten Bodegraven-Reeuwijk (1,9%). Dit komt enerzijds 

doordat de lokale woningzoekenden op meer woningen reageren en anderzijds doordat zij minder 

vaak een aanbieding weigeren. Bovendien wordt bij de verhuur van nieuwbouw voorrang gegeven 

aan eigen inwoners. 

 Doorstromers binnen Bodegraven-Reeuwijk maken de meeste kans op een woning (28,0%) ge-

volgd door starters binnen Bodegraven-Reeuwijk met (13,4%).  

 

Gemeente Zuidplas 

 De mutatiegraad in ons bezit in Moordrecht is flink afgenomen van 7,9% in 2020 naar 4,5% in 

2021.  

 Het aantal verhuringen nam in 2021 toe met één woning (van 43 in 2020 naar 44 in 2021). Deze 

stijging is inclusief tijdelijke verhuringen i.v.m. de geplande sloop van de Jaren 50 wijk.  

 Van de actief woningzoekenden komt in Zuidplas 84% van buiten de gemeente. Zij komen vooral 

uit Gouda.  

 Het gemiddeld aantal reacties op een advertentie in WoningNet is licht afgenomen van 172 in 

2020 naar 154 in 2021.  

 In Zuidplas is de slaagkans van woningzoekenden flink afgenomen (van 7,0% in 2020 naar 4,2% 

in 2021). Dit komt door de flinke stijging van het aantal actief woningzoekenden.  

 De slaagkans van woningzoekenden uit Zuidplas (16,4%) blijft echter fors hoger dan de slaagkans 

van woningzoekenden van buiten Zuidplas (1,6%). Dit komt enerzijds doordat de lokale woning-

zoekenden op meer woningen reageren en anderzijds doordat zij minder vaak een aanbieding 

weigeren. 

 Doorstromers binnen Zuidplas (28,9%) en starters binnen Zuidplas (9,5%) maken de meeste kans 

op een woning. 
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1.2 Verhuringen naar doelgroep en passendheid 

1.2.1 Verhuringen naar doelgroep 

In 2021 verhuurde Mozaïek Wonen 539 woningen (538 sociale huurwoningen en één vrijesectorhuur-

woning) aan nieuwe huurders. Dat zijn er meer dan in 2020 (458 verhuringen) en in 2019 (498 verhu-

ringen). Deze stijging komt grotendeels door de oplevering van De Rietgors (60 huurappartementen 

aan de Winterdijk in Gouda) en Molenzicht (29 huurappartementen aan de Baas en Domburgstraat in 

Bodegraven). Daarnaast zijn er 25 huurwoningen opgeleverd in Bodegraven die verhuurd worden 

door stichting Het Ouden Huis (intermediaire verhuur).  

 

Wij rapporteren ook over de verhuringen door derden. In 2021 is het volgende via derden verhuurd: 

 26 woningen via intermediaire verhuur (Driestar); 

 25 woningen via intermediaire verhuur (Het Ouden Huis); 

 32 woningen via intermediaire verhuur (Ad Hoc); 

 1 woning via intermediaire verhuur (Siriz). 
 

Dit brengt het totaal in 2021 op 622 verhuringen (inclusief één vrijesectorwoning). 
 

De meeste woningen verhuurden we op reguliere wijze, dat wil zeggen via WoningNet. Daarnaast is 

sprake van bemiddeling, bijvoorbeeld bij statushouders, uitstroom uit de maatschappelijke opvang en 

Fokus/MIVA-woningen. We verhuurden 42 woningen aan statushouders. Het gaat hierbij om 26 wo-

ningen in Gouda, tien woningen in Bodegraven, vijf woningen in Moordrecht en één woning in Gou-

derak. Dit jaar hebben we twee keer zoveel statushouders gehuisvest als in 2020 (21 woningen).  
 

Het aantal geplaatste huurders met een sociale urgentie is dit jaar licht toegenomen van 45 in 2020 

naar 49 in 2021. Ook het aantal geslaagde verhuringen met een stadsvernieuwingsurgentie nam aan-

zienlijk toe van zes in 2020 naar zestien in 2021. Dit heeft te maken met het herhuisvesten van de 

bewoners van de Jaren 50 wijk in Moordrecht. Het aantal geslaagde verhuringen Begeleiding/Zorgdak 

is afgenomen van 33 in 2020 naar 22 in 2021. Uiteindelijk is 73% van de 539 woningen toegewezen 

aan reguliere woningzoekenden.  

 

Dit betekent dat we circa 27% van de woningen hebben toegewezen aan bijzondere aandachtsgroe-

pen zoals statushouders, urgenten, ex-gedetineerden en mensen uit de maatschappelijke opvang. In 

2020 was dit ook ongeveer 27% en in 2019 ongeveer 22%. In de eerste helft van 2022 verwachten we 

geen toename. Gezien de ontwikkelingen in Oekraïne en de nasleep van de vluchtelingenstroom uit 

Afghanistan verwachten we vanaf de tweede helft 2022 wel een toename te zien.  
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Tabel 2: Aantal door Mozaïek Wonen verhuurde woningen in 2021 

Doelgroep Gouda 
Bodegraven/ 

Nieuwerbrug 
Moordrecht Gouderak TOTAAL 

Regulier 260 98 19 16 393 

Begeleiding/Zorgdak 16 3 2 1 22 

Fokus/MIVA 2    2 

Statushouder 26 10 5 1 42 

Urgenten      

Medisch 13 1 1  15 

Sociaal 37 11 1  49 

Stadsvernieuwingsurgent   16  16 

Subtotaal verhuringen 354 123 44 18 539 

Verhuurd via intermediair      

Driestar 26    26 

Het Ouden Huis  25   24 

Ad Hoc   32  32 

Siriz 1    1 

TOTAAL VERHURINGEN 381 148 76 18 622 

1.2.2 Verhuringen naar passendheid 

Passend toewijzen 

Woningcorporaties moeten extra aandacht geven aan huishoudens met de laagste inkomens die recht 

hebben op huurtoeslag. Deze moeten een betaalbare woning krijgen toegewezen onder de aftop-

pingsgrens die voor hen geldt. Daarom staat in de Woningwet een norm over passendheid. Elke cor-

poratie moet aan tenminste 95% van de huishoudens die recht hebben op huurtoeslag een passende 

woning toewijzen. Dit is een woning met een huurprijs onder de aftoppingsgrens. Voor een- en twee-

persoonshuishoudens was dit in 2021 € 633,25. Voor drie- en meerpersoonshuishoudens was dit  

€ 678,66. 
 

In 2021 hebben wij 411 huishoudens met recht op huurtoeslag passend gehuisvest in een zelfstandi-

ge woning met een huurprijs onder de daarbij behorende aftoppingsgrens. Dit betekent dat aan 97,9% 

van de huishoudens die recht hebben op huurtoeslag passend is toegewezen (excl. intermediaire 

verhuur). Mozaïek Wonen voldoet hiermee ruim aan de norm van 95%. De dertien woningen die wij 

niet passend hebben toegewezen, waren voor een deel seniorenwoningen boven de aftoppingsgren-

zen, waarop weinig kandidaten met een passend inkomen hebben gereageerd en voor een deel ver-

huringen aan urgenten.  
 

Staatssteunregeling 

In 2011 werd een ministeriële regeling van kracht die stelt dat woningcorporaties Diensten van Alge-

meen Economisch Belang (DAEB) leveren. De regeling verplicht corporaties ertoe om minimaal 90% 

van hun vrijkomende woningen met een huurprijs tot € 752,33 toe te wijzen aan huishoudens met een 

inkomen tot € 40.024. 
 

Mozaïek Wonen heeft in 2021 van de 538 nieuw verhuurde woningen in het DAEB-segment 525 wo-

ningen verhuurd aan huishoudens met een inkomen tot € 40.024. Op basis van de staatssteunrege-

ling is 97,6% (excl. intermediaire verhuur) passend toegewezen. 
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De resterende 2,4% valt binnen de maximaal toegestane ruimte om woningen uit deze klasse toe te 

wijzen aan huishoudens met een hoger inkomen. Daarbij gaven we voorrang aan senioren, mensen 

met urgentie en huurders die wij hebben geholpen omdat zij in een zeer lastige (overlast)situatie za-

ten. 

Tabel 3: Verhuringen naar passendheid 2021 (excl. intermediaire verhuur) 

TOTALE AANBOD 

Gouda/Bodegraven/Nieuwerbrug 

Moordrecht/Gouderak 

 Inkomen tot  

huurtoeslaggrens 

Vanaf huurtoeslag-

grens tot € 40.025 
> € 40.025 Totaal 

TOTALE SOCIALE  Aantal 411 114 13 538 

SEGMENT % 76,3% 21,2% 2,4% 99,8% 

Vrije sector > € 752,33 Aantal   1 1 

 %   0,2% 0,2% 

TOTAAL Aantal 411 114 14 539 

 % 76,3% 21,2% 2,6% 100,0% 

Gouda  

Inkomen tot  

huurtoeslaggrens 

Vanaf huurtoeslag-

grens tot € 40.025 

> € 

40.025 
Totaal 

Totale sociale segment Aantal 285 62 6 353 

 % 80,5% 17,5% 1,7% 99,7% 

Vrije sector > € 752,33 Aantal   1 1 

 %   0,3% 0,3% 

Totaal Gouda Aantal 285 62 7 354 

 % 80,5% 17,5% 2,0% 100,0% 

Bodegraven/Nieuwerbrug  

Inkomen tot  

huurtoeslaggrens 

Vanaf huurtoeslag-

grens tot € 40.025 
> € 40.025 Totaal 

Totale sociale segment Aantal 83 39 1 123 

 % 67,5% 31,7% 0,8% 100% 

Vrije sector > € 752,33 Aantal    0 

 %    0% 

Totaal Bodegraven/Nieuwerbrug Aantal 83 39 1 123 

 % 67,5% 31,7% 0,8% 100,0% 

Moordrecht  

Inkomen tot 

huurtoeslaggrens 

Vanaf huurtoeslag-

grens tot € 40.025 
> € 40.025 Totaal 

Totale sociale segment Aantal 30 8 6 44 

 % 68,2% 18,2% 13,6% 100,0% 

Vrije sector > € 752,33 Aantal    0 

 %    0,0% 

Totaal Moordrecht Aantal 30 8 6 44 

 % 68,2% 18,2% 13,6% 100,0% 

Gouderak  

Inkomen tot  

huurtoeslaggrens 

Vanaf huurtoeslag-

grens tot € 40.025 
> € 40.025 TOTAAL 

Totale sociale segment Aantal 13 5 0 18 

 % 72,2% 27,8% 0,0% 100,0% 

Vrije sector > € 752,33 Aantal      0 

 %      0,0% 

Totaal Gouderak Aantal 13 5 0 18 

 % 72,2% 27,8% 0,0% 100,0% 
 

Tabel 4 geeft de specificatie weer van het toewijzen van de zelfstandige sociale huurwoningen over 

2021 naar inkomen en prijssegment van Mozaïek Wonen. Met de verhuur van één geliberaliseerde 

(vrije sector) woning is in de tabel geen rekening gehouden.  
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Tabel 4: Verhuringen in 2021 naar inkomen en prijssegment  

VERHURINGEN EN 

INKOMENSKLASSEN 
GOEDKOOP BETAALBAAR DUUR TOTAAL 

Eenpersoonshuishoudens € 442,46 > € 442,46 < € 633,25 > € 633,25  

<= AOW-leeftijd  <= € 23.725 120 173 2 295 

<= AOW-leeftijd  >  € 23.725 4 33 13 50 

  > AOW-leeftijd  <= € 23.650 3 30 5 38 

  > AOW-leeftijd  >  € 23.650  13 16 29 

Tweepersoonshuishoudens € 442,46 > € 442,46 < € 633,25 > € 633,25  

<= AOW-leeftijd  <= € 32.200 4 67 0 71 

<= AOW-leeftijd  >  € 32.200 2 5 8 15 

  > AOW-leeftijd  <= € 32.075  13 3 16 

  > AOW-leeftijd   > € 32.075  10 6 16 

Drie- en meerpersoonshuishoudens € 442,46 > € 442,46 < € 678,66 > € 678,66  

<= AOW-leeftijd  <= € 32.200 1 68 3 72 

<= AOW-leeftijd  > € 32.200 1 6 12 19 

  > AOW-leeftijd  <= € 32.075    0 

  > AOW-leeftijd  >  € 32.075    0 

TOTAAL PER KLASSE 135 418 68 621 

Percentage 21,7% 67,3% 11,0% 100% 
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1.3 Verhuurbaarheid 

De mutatiegraad en het gemiddeld aantal ingestuurde reacties op geadverteerde woningen laten zien 

hoe verhuurbaar onze woningen waren. 

Tabel 5: Verhuurbaarheid in 2021 

VERHUURBAARHEID 2021 Aantal mutaties* Mutatiegraad 

Verhuurd via 

advertentie 

WoningNet 

Gemiddeld aantal 

reacties op 

advertenties 

GOUDA 353 5,2% 206 293 

BODEGRAVEN/ 

NIEUWERBRUG 
123 6,9% 72 79 

MOORDRECHT 44 4,5% 17 154 

GOUDERAK 18 5,3% - - 

TOTAAL 2021 538 5,4% 299 209 

     

Ter vergelijking de  

verhuurbaarheid in 2020 
Aantal mutaties* Mutatiegraad 

Verhuurd via 

advertentie 

WoningNet 

Gemiddeld aantal 

reacties op 

Advertenties 

Totaal 2020 incl. Gouderak 454 4,8% - - 

Totaal 2020 excl. Gouderak 430 4,7% 296 180 

 

*  Dit betreft de reguliere verhuringen dus exclusief intermediaire verhuur 

**  In de laatste twee kolommen zijn de cijfers van Gouderak niet toegevoegd omdat woningverdeling in de Krimpe-

nerwaard via een separaat systeem verloopt.  
 

Mutatiegraad 

De mutatiegraad is in 2021 licht toegenomen. Er zijn verschillen zichtbaar per gemeente. Vooral in 

Bodegraven ligt de mutatiegraad hoger. Dit heeft te maken met de oplevering en verhuring van 29 

huurwoningen in Molenzicht en 25 huurwoningen in Rijnleven (Het Ouden Huis). De mutatiegraad in 

Bodegraven lag in 2020 nog op 5,4%. Ook in Gouda is de mutatiegraad licht toegenomen (was 4,5% 

in 2020). Deze toename heeft te maken met de oplevering en verhuring van 60 huurwoningen in De 

Rietgors.  
 

Gemiddeld aantal reacties op geadverteerde woningen 

Het gemiddeld aantal reacties op een woning is in Gouda weer flink toegenomen: 

Tabel 6: Aantal reacties op een woning 

Aantal reacties op een woning* 2021 2020 

Gouda 293 202 

Bodegraven/Nieuwerbrug 79 118 

Moordrecht 154 172 
 

*  De cijfers van Gouderak zijn niet toegevoegd omdat woningverdeling in de Krimpenerwaard via een separaat sys-

teem verloopt.  
 

Het gemiddelde aantal reacties ligt in Gouda aanzienlijk hoger dan in de andere gemeenten. In 

Moordrecht en in Bodegraven is het gemiddelde aantal reacties afgenomen.  
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Verhuringen naar aantal kamers 

Zoals blijkt uit navolgende Tabel 7 gaan niet alle eengezinswoningen naar gezinnen. Van de eenge-

zinswoningen werd 48% verhuurd aan drie of meer personen (in 2020 was dit 51%), 20% aan twee 

personen en 32% aan alleenstaanden. Vooral het aandeel eengezinswoningen dat verhuurd wordt 

aan alleenstaanden is gestegen. In 2020 betrof dit nog 24% en in 2019 13%. Alleenstaanden gaan 

voornamelijk naar kleine eengezinswoningen. Grotere eengezinswoningen worden namelijk veelal 

gelabeld voor drie of meer personen. 

 

In 2021 werden de meeste meergezinswoningen verhuurd aan alleenstaanden, namelijk 72% en 8% 

aan gezinnen (drie of meer personen). We zien ook dat er woningen met vier of meer kamers worden 

verhuurd aan alleenstaanden. Het ging net als in 2020 om 25% van het aanbod aan woningen met 

vier of meer kamers. 

 

Dit heeft een aantal oorzaken. Ten eerste worden in de huisvestingsverordeningen geen strikte pas-

sendheidsnormen toegepast. Het bleek namelijk dat bij een strikte toepassing alleenstaanden (onze 

grootste groep woningzoekenden) een lagere slaagkans kregen dan gezinnen en dat er te weinig 

vraag van gezinnen was naar onze ruimere appartementen. Ten tweede is een deel van de woningen 

met vier of meer kamers wel ruim qua aantal kamers maar niet qua oppervlakte. Het is dan ook met 

name dát deel van ons aanbod waar ook alleenstaanden op mogen reageren. Bij de ruime eenge-

zinswoningen geven we voorrang aan gezinnen van drie of meer personen, en soms zelfs aan vier en 

meer personen. 

 

De tabel hierna geeft een beeld van onze nieuwe huurders en waar zij terechtkomen. Het geeft inzicht 

in huishoudgrootte, leeftijd en woningtype. 

Tabel 7: Verhuringen in 2021 naar aantal kamers (exclusief intermediaire verhuur) 

VERHURINGEN 

2021 

Alleenstaand Alleenstaand 
Twee- 

persoons 

Twee- 

persoons 

Drie of 

meer 

personen 

Drie of 

meer 

personen TOTAAL 

Niet AOW- 

gerechtigd 

AOW- 

Gerechtigd 

Niet AOW- 

gerechtigd 

AOW- 

gerechtigd 

Niet AOW-

gerechtigd 

AOW- 

gerechtigd 

TOTAAL 
aantal 294 48 81 24 91 0 538 

% 55% 9% 15% 4% 17% 0% 100% 

Eén of twee 

Kamers 

aantal 167 18 6 6 1 0 198 

% 84% 9% 3% 3% 1% 0% 100% 

Drie kamers 
aantal 96 24 33 10 15 0 178 

% 54% 13% 19% 6% 8% 0% 100% 

Vier kamers 
aantal 31 6 41 8 59 0 145 

% 21% 4% 28% 6% 41% 0% 100% 

Vijf of meer 

Kamers 

aantal 0 0 1 0 16 0 17 

% 0% 0% 6% 5% 94% 0% 100% 

Eéngezins 
aantal 38 1 24 0 57 0 120 

% 32% 1% 20% 0% 48% 0% 100% 

Meergezins 
aantal 256 47 57 24 34 0 418 

% 61% 11% 14% 6% 8% 0% 100% 
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Leegstand 

Het percentage leegstaande woningen lag eind december 2021 op 0,72% t.o.v. 0,76% in 2020. Moza-

iek Wonen heeft zich ook in het afgelopen jaar ingezet voor het beheersen van de leegstand. We pro-

beren woningen bij mutatie aansluitend te verhuren. Bij 28,4% van de verhuringen lukte dat. Wonin-

gen stonden gemiddeld 37 dagen leeg, in 2020 waren dit 44 dagen. Deze derving leegstand (in da-

gen) wordt voornamelijk veroorzaakt door de sloopwoningen in de Jaren 50 wijk in Moordrecht. Daar-

naast zijn er door de coronamaatregelen minder woningen aansluitend verhuurd en stonden deze 

woningen gemiddeld langer leeg. 

 

De leegstand onder overige ruimten nam iets toe. Dit betreft bedrijfsruimten en parkeerplaatsen onder 

appartementen. Mozaïek Wonen heeft weinig van dit soort ruimten in bezit. Daardoor is het effect van 

deze leegstand op het totale leegstandscijfer klein. 

 

Tijdelijke huurcontracten 

Vanaf 1 juli 2016 kregen woningcorporaties de wettelijke mogelijkheid om meer variabel te verhuren. 

Woningcorporaties mogen sindsdien tijdelijke huurcontracten gebruiken. Mozaïek Wonen heeft de 

verschillende mogelijkheden van tijdelijke contracten onderzocht. Sinds 2017 passen we deze con-

tracten toe bij jongeren en doelgroepen die begeleiding krijgen bij het wonen (zgn. Zorgdak contrac-

ten). 

 

In totaal zijn er in 2021 126 woningen tijdelijk verhuurd. Het betreft hier jongerencontracten, spoed-

zoekers, verhuringen op basis van de Leegstandswet en doelgroepen met begeleiding (een tijdelijk 

huurcontract van twee jaar met mogelijkheid om dit om te zetten naar een huurcontract voor onbe-

paalde tijd). Van deze 126 verhuringen werden er 23 direct bemiddeld vanuit de maatschappelijke 

opvang en betrof het 60 tijdelijke contracten in De Rietgors. 

 

Experiment spoedzoekers 

Eind 2019 is in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk gestart met een experiment spoedzoekers. Voor 

de gemeente Zuidplas geldt dit experiment vanaf 2020 en in gemeente Gouda vanaf 2021. Het betreft 

hier de groep mensen die op korte termijn een woning nodig heeft maar deze niet kan vinden. Bij deze 

groep spoedzoekers gaat het bijvoorbeeld om gescheiden personen of jongeren die niet meer thuis 

kunnen wonen en niet voor de reguliere urgentieregeling in aanmerking komen. Ook deze groep 

huurders krijgt een tijdelijk huurcontract. 

 

De corporaties in Bodegraven-Reeuwijk stellen vanuit de bestaande voorraad zeven woningen be-

schikbaar voor spoedzoekers. Vijf daarvan stelt Mozaïek Wonen beschikbaar. Het gaat om een mix 

van woningen, zowel eengezinswoningen als appartementen. Het experiment betrof een pilot voor 

één jaar. Vanwege het geringe gebruik is het experiment verlengd. Zowel in 2019 als in 2020 en 2021 

zijn er in Bodegraven nog geen spoedzoekers gehuisvest. Er zijn meerdere casussen besproken door 

de commissie, maar deze woningzoekenden zijn uiteindelijk ondergebracht in een andere urgentieca-

tegorie en één spoedzoeker is door Woningbouwvereniging Reeuwijk gehuisvest. 

 

In de gemeente Zuidplas worden spoedzoekers gehuisvest in de Jaren 50 wijk. In 2020 is er één 

spoedzoeker geplaatst. Er zijn in 2021 geen spoedzoekers gehuisvest. Het experiment wordt in 2022 

verlengd. 

 

In Gouda zijn spoedzoekers gericht geplaatst in De Rietgors. Het gaat om tien spoedzoekers. 
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1.4 Huurprijsbeleid 

Huurverlaging en huurbevriezing 

Voor het jaar 2021 voorzag de wet in een eenmalige huurverlaging voor huishoudens met een inko-

men onder de inkomensgrenzen voor het passend toewijzen. In april hebben wij op basis van de ge-

gevens van de Belastingdienst bij 532 huurders een huurverlaging doorgevoerd tot de eerste aftop-

pingsgrens en bij 142 huurders tot de tweede aftoppingsgrens.  

 

Daarnaast zijn 1.485 huurders aangeschreven die een huurprijs hadden hoger dan € 633,25, maar in 

2019 geen laag inkomen hadden volgens de Belastingdienst. Deze groep huurders hebben we de 

mogelijkheid gegeven om tot 31 december 2021 een verzoek tot huurverlaging in te dienen. Van de 

61 aanvragen zijn er 21 toegekend. 

 

Daarnaast heeft de centrale overheid besloten om de huren van het DAEB-vastgoed per 1 juli 2021 te 

bevriezen. Hierdoor is de jaarlijkse huuraanpassing voor het DAEB-vastgoed door het Rijk vastgesteld 

op 0%. Voor de vrijesectorwoningen en de bedrijfspanden is 1,9% aan huurverhoging doorgevoerd. 

 

Omdat er voor sociale huurwoningen in 2021 geen huurverhoging is doorgevoerd hebben wij ook 

geen bezwaarschriften ontvangen. In 2020 ontvingen wij er 76. Het merendeel van deze bezwaar-

schriften had toen betrekking op de inkomensafhankelijke huurverhoging.  

 

Huursomstijging 2021 

De huursom is het bedrag van alle huren bij elkaar van de gereguleerd verhuurde zelfstandige huur-

woningen. Bij het berekenen van de huursomstijging wordt de gemiddelde huurprijs van de verhuurde 

woningen op 1 januari 2021 vergeleken met de gemiddelde huurprijs van die woningen op 1 januari 

2020. Het gaat hierbij om de sociale huurwoningen die zowel op 1 januari 2020 als op 1 januari 2021 

verhuurd waren. De huursomstijging in verband met de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli voor het 

DAEB-bezit bedraagt 0,0% in verband met bovengenoemde huurbevriezing.  

 

Daarnaast zijn de huuropbrengsten met € 94.110 (0,3%) gestegen door huurharmonisatie. De huur-

verhoging op niet-DAEB-bezit leverde € 17.925 op. De opgeleverde nieuwe huurwoningen leverden in 

totaal € 303.675 aan huuropbrengsten op in 2021. De huuropbrengsten daalden over 2021 met  

€ 138.243 als gevolg van verkoop en € 59.563 als gevolg van sloop. Door de eenmalige huurverlaging 

in 2021 daalden de huuropbrengsten met € 255.820. Per saldo daalde de huursom met € 37.916. 

 

Gematigd huurbeleid 

Wij paspoedossen een gematigd huurbeleid toe. Ook de komende jaren zetten we daar zoveel moge-

lijk op in. Voor huishoudens met een inkomen onder de DAEB-grens nemen we het overheidsbeleid 

als uitgangspunt. Voor huishoudens met een inkomen boven deze grens maken wij gebruik van de 

mogelijkheid om de huren wat extra te verhogen. 

 

Streefhuren 

De Woningwet verplicht woningcorporaties onder meer om sociale huurwoningen passend toe te wij-

zen. Dit wil zeggen dat corporaties moeten zorgen voor huren die passen bij het inkomen van hun 

huurders. 

 

Woningzoekenden die vanwege een laag inkomen recht hebben op huurtoeslag dienen zoveel moge-

lijk een woning toegewezen te krijgen met een huurprijs beneden de aftoppingsgrenzen huurtoeslag 

(95% van de toewijzingen aan die groep). 
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Jaarlijks controleren we de streefhuren opnieuw om te toetsen of de wijzigingen in WOZ-waarden en 

energielabels geen onbedoelde effecten hebben ten aanzien van de beoogde huurprijs. Zo nodig cor-

rigeren we het streefhuurpercentage. 

1.5 Preventieve huurincasso en het voorkomen van uitzettingen 

Betaalbaarheid is één van de speerpunten van ons beleid. Dit betekent ook dat we onze huurders 

helpen als betalingsproblemen dreigen. Daarom proberen wij in een zo vroeg mogelijk stadium te 

signaleren en hulp te bieden om te voorkomen dat de huurachterstand verder oploopt.  

 

Preventieve huurincasso 

Al enkele jaren werkt Mozaïek Wonen samen met debiteurenbeheerder X-pact, nu Cannock ge-

naamd. Dit bedrijf neemt specialistische taken binnen de huurincasso voor zijn rekening. Mozaïek 

Wonen voert de regie. In 2021 is de samenwerking op een aantal punten aangepast en verbeterd. 

Ook is in 2021 het nieuwe proces huurincasso vastgesteld waarbij medewerkers van de afdeling fi-

nanciën een deel van het incassoproces gaan uitvoeren. 

 

De aandacht voor vroegsignalering van huurachterstanden is nu ook vastgelegd in convenanten met 

alle gemeenten in ons werkgebied. Deze samenwerking is gebaseerd op het Landelijk Convenant 

Vroegsignalering, op grond van het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening, en tracht betalingsach-

terstanden bij bewoners in een zo vroeg mogelijk stadium in kaart te brengen om zo hulp te kunnen 

bieden vanuit de gemeente. Eind 2021 hebben wij de eerste aanmeldingen gedaan.  

 

Ook maken wij nog steeds een onderscheid in de aanpak van huurachterstanden op basis van huur-

derprofielen (hoofdstatus: sociaal zittend, vrije sector, vertrokken, BOG en per hoofdstatus een sub-

status: sleper, nieuw, regulier). Hierdoor kunnen wij enigszins maatwerk toepassen in ons incasso-

proces. 

 

De intensieve samenwerking met partijen in het kader van voorkomen huisuitzetting en meldpunt zorg 

is ook in 2021 gecontinueerd. Samen zijn we beter in staat in een vroeg stadium huurachterstanden te 

voorkomen, zodat de financiële problemen van huurders niet toenemen. We informeren huurders zo 

vroeg mogelijk over dreigende huurachterstanden. 

 

De totale huurachterstand was eind december 2021 1,20%. In 2020 nog 1,33% en in 2019 1,36%). De 

totale achterstand (inclusief overige vorderingen) bedroeg 1,4%. 

 

Het aantal openstaande betalingsregelingen is, ondanks de coronapandemie, licht gedaald naar ge-

middeld 220 in 2021. In 2020 waren dit er nog gemiddeld 239. De afgelopen vijf jaar lag het aantal 

openstaande betalingsregelingen gemiddeld op 226 (afgerond). Het aantal betalingsregelingen 

(maatwerk) dat is aangevraagd en toegekend vanwege de coronacrisis is beperkt gebleven met circa 

twintig dossiers (naar schatting, exacte cijfers zijn er helaas niet omdat soms betalingsregelingen wor-

den aangevraagd zonder dat de huurder verwijst naar corona). Ook in het geval dat bewoners slacht-

offer zijn van de Toeslagenaffaire leveren we maatwerk. Dit betreft tot nu toe maar enkele bewoners.  

 

Eind 2021 bedroeg de huurachterstand van zittende huurders (woningen en niet-woningen) 0,93% 

(eind 2020 was dit 1,02%). Het aantal zittende huurders met een huurachterstand is ook wat afgeno-

men ten opzichte van vorig jaar; eind 2021 waren dit 545 huurders (eind 2020 583 huurders). Veel van 

deze huurders hebben een huurachterstand van minder dan één maand, 42%. 21% betreft een ach-

terstand van één tot twee maanden. 
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Deurwaardersdossiers 

Eind 2021 waren er 193 dossiers in behandeling bij de deurwaarder. Eind december 2020 waren er 

211 deurwaardersdossiers in behandeling (191 in 2019, 200 in 2018, 232 in 2017 en 361 in 2016). 

 

Het voorkomen van huisuitzettingen 

Mozaïek Wonen wil zo vroeg mogelijk weten of huurders in financiële problemen raken. Daarom wer-

ken we samen met de gemeenten, GGD, sociale teams en Schuldhulpverlening. Mozaïek Wonen is 

één van de deelnemende partijen aan het convenant ‘De Goudse Standaard’, in 2019 opgesteld door 

de gemeente en schuldhulpverlenende partijen om de schulden van Gouwenaren te verminderen en 

proactief te voorkomen. Bij sommige mensen is sprake van één probleem, zoals huurachterstand. Bij 

veel anderen stapelen de problemen zich op. Samen met de gemeenten signaleren we dit soort pro-

blemen en begeleiden we huurders bij het zoeken naar een oplossing en eventueel bij het vinden van 

nieuwe woonruimte bij uitzetting. Zo hopen we persoonlijk leed en maatschappelijke kosten zoveel 

mogelijk te voorkomen. Daarom zijn we ook deelnemende partij bij het convenant ‘Voorkomen huisuit-

zettingen’ samen met de gemeenten. Met deze convenanten willen we er met elkaar voor zorgen dat 

huurders niet dak- of thuisloos raken. 

 

Landelijk Convenant Vroegsignalering 

Naast deze bestaande samenwerkingsverbanden heeft Mozaïek Wonen in 2021 met alle gemeenten 

in ons werkgebied het ‘Landelijk Convenant Vroegsignalering’ getekend. Dit voorkomt het oplopen van 

betalingsachterstanden door signalering in een vroeg stadium.  

 

In 2021 dreigden 21 ontruimingen (2020: 22, 2019: 37, 2018: 25 en 2017: 51). In zeven gevallen is de 

woning daadwerkelijk ontruimd. Dit lage aantal is te danken aan de goede samenwerking met onze 

partners en de inzet van de collega’s die in een vroeg stadium de nodige aandacht aan de bewoners 

met huurachterstand geven. 

 

Vanwege de coronacrisis is er ook in 2021 coulant omgegaan met uitzettingen. In eerste instantie 

vonden er geen uitzettingen plaats bij huurschuld ontstaan door de coronacrisis. Wel bij criminele 

activiteiten of zware overlast. Deze beleidslijn is doorgezet. Wij maken wel een uitzondering bij huur-

achterstanden waar de afspraken herhaaldelijk niet worden nagekomen.  

Tabel 8: Huisuitzettingen in bezit Mozaïek Wonen per gemeente 

GEMEENTE 

DAADWERKELIJK 

ONTRUIMD 

Huurachter-

stand Overlast 

Combinatie 

huurachter-

stand en over-

last 

Overig: hennep, 

onrechtmatig 

wonen, geen 

verblijfsstatus, 

etc. 

AANZEGGING AANZEGGING AANZEGGING AANZEGGING 

Gouda 6 16 1 0 0 

Bodegraven-Reeuwijk 1 4 1 0 0 

Zuidplas 0 1 0 0 0 

Krimpenerwaard 0 0 0 0 0 

MOZAÏEK WONEN 

TOTAAL IN 2021 
7 21 2 0 0 
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1.6 Bestrijden onrechtmatige bewoning 

In 2021 was er in de politiek en in de media veel aandacht voor de woningnood. Ook in ons werkge-

bied is er veel vraag naar sociale huurwoningen. Hierdoor zien we ook dat mensen soms erg ‘creatief’ 

zijn in het zoeken naar een woning.  

 

We vinden het niet goed dat mensen in een huis wonen waar ze geen recht op hebben. Woningzoe-

kenden die ingeschreven staan bij WoningNet moeten dan namelijk langer wachten op een vrijko-

mende woning. Het onrechtmatig gebruik van woningen gaan we daarom tegen in samenwerking met 

onder andere de gemeenten en politie. 

 

Deze onrechtmatige bewoning of woonfraude kan uit verschillende soorten casussen bestaan. Een 

woning kan illegaal worden onder- of doorverhuurd. Ook kan er sprake zijn van overbewoning, of cri-

minele activiteiten zoals handel in drugs of het kweken van hennep. Dit is niet alleen vervelend, maar 

ook gevaarlijk voor de bewoners zelf, én voor omwonenden en komt de leefbaarheid niet ten goede. 
 

Mozaïek Wonen heeft een speciaal e-mailadres waar huurders woonfraude kunnen melden: woon-

fraude@mozaiekwonen.nl. 

Tabel 9: Woonfraudemeldingen in onderzoek genomen 

Woonfraudemeldingen 

in onderzoek 
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Aantal 18 33 34 48 26 40 41 

 

In 2021 startten we achttien nieuwe dossiers en sloten we negentien dossiers af. In veel gevallen los-

ten we de problemen samen met de huurder op of bleek na onderzoek geen sprake te zijn van woon-

fraude.  
 

In 2021 is de samenwerking met Woonfraude onderzoeksbureau DPD consultancy voortgezet.  

 

  

mailto:woonfraude@mozaiekwonen.nl
mailto:woonfraude@mozaiekwonen.nl
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Jaren 50 wijk Moordrecht 

In de Jaren 50 wijk hebben de bewonerscommissie, Ad Hoc en Mozaïek Wonen op 28 au-

gustus een vuilopruimdag georganiseerd. Het was een geslaagde dag met deelname van 

bewoners die al jaren in de wijk wonen én de tijdelijke bewoners. In deze wijk vindt de ko-

mende jaren sloop/nieuwbouw plaats. 
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2. Onze voorraad: betaalbaar en van goede kwaliteit 

Er zijn veel mensen die moeite hebben rond te komen. Jongeren én ouderen. Mozaïek Wonen 

wil deze mensen onderdak bieden. We leveren woningen en bijbehorende producten met een 

passende huurprijs en een bij deze huurprijs passend kwaliteits- en uitrustingsniveau. 

 

Hoofdstuk 1 liet zien hoe en aan wie wij onze woningen verhuren en wat we doen om woningen 

betaalbaar te houden, zodat ze binnen het bereik van onze doelgroep blijven. Dit hoofdstuk 

geeft een beeld van onze voorraad. Het beschrijft hoe we zorgen dat er voldoende woningen 

beschikbaar zijn. En hoe we de kwaliteit en duurzaamheid van onze woningen op peil houden 

of zelfs verbeteren. 

2.1 Omvang en samenstelling van onze voorraad  

Tabel 10: Omvang en samenstelling voorraad per 31 december 2021 
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Per 31-12-2020             

Woningvoorraad  1.413 5.489 1.117 1.414 369 9.802 

% 14% 56% 11% 14% 4% 100% 

       

Ontwikkeling       

Elzenhof 7 Gouderak (terugkoop-

verkoop via Koopgarant) 
   1  1 

Verkoop  -7 -3 -12 -7 -29 

Sloop      0 

Nieuwbouw 14 83 1 16  114 

Overige mutaties      0 

Huurbeleid 148 721 -249 -557 -63 0 

Totaal mutaties 162 797 -251 -552 -70 86 

        

Per 31-12-2021       

Woningvoorraad  1.575 6.286 866 862 299 9.888 

% 16% 64% 9% 8% 3% 100% 
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Eéngezinswoningen 323 2.646 699 653 217 4.538 

Meergezinswoningen 1.252 3.640 167 209 82 5.350 

Totaal zelfstandige woningen 1.575 6.286 866 862 299 9.888 

Gouda 1.032 4.486 584 487 208 6.797 

% 15% 66% 9% 7% 3% 100% 

Bodegraven 154 1.158 165 245 60 1.782 

% 9% 65% 9% 14% 3% 100% 

Moordrecht 293 463 82 104 26 968 

% 30% 48% 8% 11% 3% 100% 

Gouderak 96 179 35 26 5 341 

% 28% 53% 10% 8% 1% 100% 

Totaal zelfstandige woningen 1.575 6.286 866 862 299 9.888 

DAEB-woningen 1.575 6.286 866 858 158 9.743 

Niet-DAEB-woningen 0 0 0 4 141 145 

Totaal zelfstandige woningen 1.575 6.286 866 862 299 9.888 

Totaal overige woongelegenheden         283 

Totaal overige eenheden           299 

Totaal eenheden           10.470 

       

Overige woongelegenheden Aantal Overige eenheden Aantal 

Intramurale zorgwoningen 264 Garages/parkeerplaatsen/bergingen 244 

Onzelfstandige wooneenheden 9 Bedrijfsruimten/winkels 15 

Standplaatsen/woonwagens 10 Maatschappelijk vastgoed 40 

Totaal overige woongelegenheden 283 Totaal overig bezit 299 

 

De belangrijkste ontwikkelingen 

 Mozaïek Wonen heeft 9.888 zelfstandige woningen in bezit op 31 december 2021. Dit is een toe-

name van 86 woningen. Deze toename komt door de oplevering van 114 nieuwbouwwoningen, de 

aankoop van drie koopgarantwoningen, waarvan er twee zijn verkocht in 2021, de reguliere ver-

koop van 26 woningen en de verkoop van drie woningen aan het Westeinde in Moordrecht. 

 Door het bij mutatie aanpassen van de huur naar de beoogde streefhuur hebben er in 2021 kleine 

verschuivingen plaatsgevonden tussen de huurprijsklassen. Hierdoor is een deel van de woningen 

een huurprijsklasse gestegen of gedaald. 

 Grotere verschuivingen tussen de huurprijsklassen zijn toe te schrijven aan de éénmalige huurver-

laging voor 685 woningen, waarbij de huur verlaagd is tot onder de eerste of tweede aftoppings-

grens. Ook de huurbevriezing per 1 juli 2021 heeft een aanzienlijke invloed. De huren voor sociale 

huurwoningen zijn niet gestegen in 2021, maar de huurprijsklassegrenzen zijn wel geïndexeerd. 

 De verdeling van onze voorraad naar huidige huurprijs is in Gouda min of meer gelijk aan die in 

Bodegraven, Moordrecht en Gouderak. In Moordrecht en Gouderak is het aandeel woningen on-

der de kwaliteitskortingsgrens relatief groot. In Bodegraven is het aandeel woningen tussen de af-
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toppingsgrens en huurtoeslaggrens relatief groot en in Gouda is het aandeel woningen tot de eer-

ste aftoppingsgrens relatief groot. 

 Mozaïek Wonen heeft 283 intramurale en onzelfstandige wooneenheden in bezit op 31 december 

2021, alsmede 299 maatschappelijke en commerciële eenheden. De bedrijfsruimten bestaan voor 

een groot deel uit de kantoorruimten in ons kantoor aan de Bachstraat in Gouda, de Kwikstaarthof 

in Moordrecht en de Kranepoort in Gouderak. Het maatschappelijk vastgoed bestaat met name uit 

de algemene ruimtes in zorgcomplexen. Het totaal aantal eenheden komt daarmee uit op 10.470. 

2.2 Nieuwbouw 

In 2021 leverde Mozaïek Wonen 114 nieuwe woningen op. Bodegraven kreeg er 54 woningen bij, 

waarvan 29 appartementen voor kleine huishoudens (Molenzicht) en 25 appartementen voor senioren 

met en zonder een zorgvraag (Rijnleven, voor Stichting Het Ouden Huis). In Gouda zijn 60 tijdelijke 

woningen voor kleine huishoudens en bijzondere doelgroepen opgeleverd in de Spoorzone (de Riet-

gors). Daarnaast waren dertien nieuwbouwprojecten in voorbereiding of uitvoering. Vanaf 2022 wor-

den volgens planning 724 nieuwe woningen opgeleverd.  

Tabel 11: Nieuwbouwprojecten 

GOUDA 
Aantal 

Woningen 
Segment Doelgroep Woningtype 

Opleverings- 

Jaar 

Gunningmavo 29 Sociale huur Kleine huishoudens Meergezins 2023 

Zuidelijke Stempel 

Oost 

20 Sociale huur Geen specifieke doelgroep Eengezins 2024 

28 Sociale huur Geen specifieke doelgroep Meergezins 2024 

Jan Ligthartschool 32 Sociale huur Geen specifieke doelgroep Eengezins 2024 

De Koploper 156 Sociale huur Kleine huishoudens Meergezins 2024 

Gouwe Huse 5 Sociale huur Overlastgevers Meergezins 2023 

Bouwveld 9  54 Sociale huur Senioren Meergezins 2025 

Bouwveld 14 46 Sociale huur Kleine huishoudens Meergezins 2024 

Livingstonelaan 18 Sociale huur Geen specifieke doelgroep Meergezins 2024 

Subtotaal Gouda 388  

BODEGRAVEN 
Aantal 

Woningen 
Segment Doelgroep Woningtype 

Opleverings- 

Jaar 

Weideveld 
17 Sociale huur 

Drie- of meerpersoons 

huishoudens 
Eengezins 2023 

32 Sociale huur Kleine huishoudens Meergezins 2023 

Rijnhoek 30-40 Sociale huur Starters Meergezins 2024 

Hofjes van Dronen 36 Sociale huur Starters/kleine huishoudens Meergezins 2023 

Subtotaal  

Bodegraven 
115  

MOORDRECHT 
Aantal 

woningen 
Segment Doelgroep Woningtype 

Opleverings- 

Jaar 

Jaren 50 wijk  
46 Sociale huur Geen specifieke doelgroep Eengezins 2023-2030 

138 Sociale huur Geen specifieke doelgroep Meergezins 2023-2030 

Sportparklocatie 

(VVM) 

10 Sociale huur 
Drie- of meerpersoons 

huishoudens 
Eengezins 2024 

27 Sociale huur Kleine huishoudens Meergezins 2024 

Subtotaal 

Moordrecht 
221  

TOTAAL 724  
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2.2.1 Toelichting opgeleverde projecten 

Molenzicht (Bodegraven) 

In februari 2021 is het plan met de 29 woningen opgeleverd. De driekamerwoningen zijn bestemd voor 

kleine huishoudens. Het appartementengebouw was onderdeel van de herontwikkeling van een be-

drijventerrein aan de rand van het centrum van Bodegraven.  

 

Het Ouden Huis (Bodegraven) 

In juli 2021 is het gehele plan met totaal 25 woningen opgeleverd. De twee- en driekamerwoningen 

zijn bestemd voor senioren met en zonder zorgbehoefte. Er zijn twee studio’s voor zorgbehoevenden. 

In het gebouw is een gemeenschappelijke ruimte. Er is een zorgverlener die als aanspreekpunt fun-

geert en de 24-uurszorg – die varieert van thuiszorg tot aan terminale zorg – coördineert. Het Ouden 

Huis is een vernieuwend zorgconcept dat de bewoners in staat stelt langer zelfstandig thuis te wonen.  

 

De Rietgors (Gouda) 

In december 2021 zijn de 60 woningen opgeleverd. De één- en tweekamerwoningen zijn bestemd 

voor kleine huishoudens en spoedzoekers. De voormalige schoollocatie aan de Winterdijk is tijdelijk 

beschikbaar voor een periode van tien tot vijftien jaar. Er is daarom gekozen voor een verplaatsbare, 

modulaire oplossing van houtbouw.  

2.2.2 Toelichting projecten in voorbereiding/uitvoering 

Gunningmavo (Gouda) 

Op deze locatie in de wijk Korte Akkeren is eind 2015 het in het kader van de wijkontwikkeling eerder 

aangekochte schoolgebouw gesloopt. In samenwerking met mede-eigenaar Woonpartners Midden-

Holland bereiden we een nieuwbouwproject voor van 67 energiezuinige sociale driekamer huurappar-

tementen in twee geschakelde gebouwen. Eén gebouw met 29 appartementen is bestemd voor onze 

woningvoorraad. In augustus 2020 is het voorlopig ontwerp afgerond op basis waarvan het plan is 

aanbesteed. Eind 2020 is de opdracht voor verdere uitwerking en realisatie verstrekt aan Trebbe 

West. De bouw is eind 2021 begonnen en de oplevering wordt begin 2023 verwacht.  
 

Zuidelijke Stempel Oost (Gouda) 

Het project is onderdeel van de wijkontwikkeling Gouda Oost en wordt in samenwerking tussen ge-

meente Gouda, Woonpartners Midden Holland en Mozaïek Wonen uitgevoerd. Na de sloop van onze 

gebouwen in 2020 is het terrein overgedragen aan de gemeente die het bouwrijp maken organiseert. 

Ons aandeel in het project is de realisatie van 28 levensloopbestendige appartementen en twintig 

eengezinswoningen. Bouwbedrijf Kroon & De Koning bleek bij de aanbesteding de meest gunstige 

aanbieder en zij werken nu het plan verder uit. Start bouw is gepland in het eerste kwartaal van 2023. 

De oplevering van de woningen verwachten we in het tweede kwartaal van 2024. 
 

Jan Ligthartschool (Gouda)  

De schoolgebouwen zijn begin 2021 gesloopt. Het plan maakt deel uit van de wijkontwikkeling Korte 

Akkeren. We kunnen op deze locatie woningen ontwikkelen voor onze belangrijkste doelgroep: één- 

en tweepersoons huishoudens. De gemeente Gouda heeft een eigen visie op de ontwikkeling van de 

locatie opgesteld die inbreng is geweest in het bepalen van het huidige programma: naast 24 levens-

loopbestendige appartementen ook een multifunctionele ruimte waarin maatschappelijke activiteiten 

voor de buurt een plek kunnen krijgen. De gemeente stelt ook budget voor het project beschikbaar. Er 

wordt nu gewerkt aan een bouwmodel dat input is voor de procedure van de bestemmingsplanwijzi-

ging. De planning is om de ruimtelijke procedure/omgevingsvergunning en het bouwrijp maken van de 

locatie af te ronden in het derde kwartaal 2023. Oplevering is gepland in vierde kwartaal 2024. 
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De Koploper (Gouda) 

Begin juli 2019 is de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek aan de gemeente gepresenteerd voor 

de realisatie van circa 150 sociale huurwoningen, zowel twee- als driekamerwoningen, en 600 m2 

bedrijfsruimte, op deze centraal gelegen locatie naast het centraal station. Het investeringsbesluit is in 

januari 2020 genomen. Het stedenbouwkundig plan is in het voorjaar 2020 vastgesteld en het daaruit 

voortvloeiende bestemmingsplan is in november onherroepelijk geworden. Eind 2021 heeft de grond-

aankoop plaatsgevonden. Het plan is in het voorjaar van 2021 aanbesteed op basis van het voorlopig 

ontwerp. Het voorlopig ontwerp bevat 156 woningen (acht studio’s, 101 tweekamer appartementen en 

47 driekamer appartementen) en een bedrijfsruimte. Medio 2021 is de intentieovereenkomst getekend 

met Dura Vermeer voor de verdere uitwerking van het plan. De planning is dat de bouw start vanaf 

september 2022. De oplevering staat gepland in het eerste kwartaal van 2024.  

 

Gouwe Huse (Gouda)  

Op een tijdelijk perceel aan de 2e Moordrechtse Tiendeweg in Gouda worden vijf woningen en één 

beheerderruimte gerealiseerd voor de huisvesting van een bijzondere doelgroep woningzoekenden. 

De woningen zijn bestemd voor mensen die veel overlast veroorzaken in hun directe omgeving. Hun 

onaangepaste woongedrag, veelal ingegeven door verslavings- en psychische problematiek, vraagt 

om een prikkelarme omgeving en begeleiding. Het Leger des Heils verzorgt het sociaal beheer vanuit 

de beheerderruimte op het terrein. Mozaïek Wonen is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en ver-

huur van de woningen. Gezien de tijdelijke beschikbaarheid van de locatie wordt er gebruikgemaakt 

van verplaatsbare modulaire woningen. De oplevering wordt eind 2023 verwacht. 

 

Bouwveld 9 (Gouda)  

Mozaïek Wonen heeft prestatieafspraken gemaakt met de gemeente Gouda over de realisatie van 

150 betaalbare huurwoningen in uitbreidingswijk Westergouwe. In 2021 heeft de gemeente Gouda 

Bouwveld 9 in Westergouwe III aan Mozaïek aangeboden om er een appartementengebouw met 54 

sociale huurwoningen voor senioren (een Ouden Huis), een buurtvoorziening en overdekte parkeer-

plaatsen te realiseren. Bouwveld 9 ligt in woonmilieu Parkwonen, in de diagonale as die het centrum-

gebied van Westergouwe fase 3 vormt. De grond wordt naar verwachting medio 2023 aan ons gele-

verd. De oplevering wordt eind 2024 verwacht. 

 

Bouwveld 14 (Gouda)  

Mozaïek Wonen heeft prestatieafspraken gemaakt met de gemeente Gouda over de realisatie van 

150 betaalbare huurwoningen in de uitbreidingswijk Westergouwe. In 2021 heeft de VOF Westergou-

we Bouwveld 14 in Westergouwe III aan Mozaïek aangeboden om een appartementengebouw met 46 

sociale huurwoningen te realiseren. Parkeerplaatsen worden gerealiseerd in het openbaar gebied. 

Bouwveld 14 ligt in woonmilieu Stadswonen 2, in een autoluwe zone in de buitenste ring van Wester-

gouwe fase 3. De grond wordt naar verwachting medio 2023 aan ons geleverd. De oplevering wordt 

eind 2024 verwacht.  

 

Livingstonelaan (Gouda) 

Mogelijke aankoop van achttien tweekamerwoningen van ontwikkelaar Janssen de Jong. Op deze 

locatie heeft verpleeghuis Bloemendaal gestaan. De locatie wordt ontwikkeld door Janssen de Jong.  
 

Weideveld (Bodegraven)  

Door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn we uitgenodigd om in deze nieuwbouwwijk 17 eenge-

zinswoningen en 32 appartementen te realiseren. In 2019 zijn deze plannen voorbereid. In 2020 is 

met de ontwikkelaar en aannemer (De Raad Bouw) overeenstemming bereikt en is de aanneemover-

eenkomst getekend. Vanwege een geschil met de aannemer is de start van de bouw met minimaal 

een jaar vertraagd. Bij hervatting van het plan wordt de oplevering ultimo 2023 verwacht. 
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Rijnhoek (Bodegraven) 

Door de gemeente is een ontwikkelaar gevraagd woningen te ontwikkelen speciaal voor jongeren. De 

locatie hiervoor ligt net buiten de kern van Bodegraven, op de rand van het bedrijventerrein Rijnhoek. 

De gemeente heeft Mozaïek Wonen gevraagd de 30 à 40 sociale woningen te verwerven. In oktober 

2020 is een voorbereidingsbesluit genomen en is het haalbaarheidsonderzoek gestart. Eind 2021 

heeft zich een tweede ontwikkelaar aangediend. Vanwege eerdere afspraken gaat de gemeente nu 

verder met die partij. Ook in dat plan is er ruimte voor circa 40 sociale huurwoningen. 

 

Hofjes van Dronen (Bodegraven) 

Wellicht beter bekend onder de oude projectnaam: Blokkerlocatie/Dronenhoek. Hier wordt door een 

aantal particuliere ontwikkelaars het voormalige bedrijventerrein getransformeerd naar een woonbuurt 

met circa 271 woningen en appartementen. Een appartementengebouw van 36 sociale huur apparte-

menten maakt hiervan onderdeel uit en wordt ons turn-key aangeboden door Janssen de Jong Pro-

jectontwikkeling. De gemeente heeft Janssen de Jong verplicht tot het realiseren van een aantal so-

ciale huurwoningen. Jansen de Jong heeft Mozaïek Wonen hiervoor benaderd. We hebben nog geen 

concrete positie in dit project. Jansen de Jong is op de hoogte van ons Programma van Eisen maar er 

zijn nog geen ontwerpen met ons gedeeld en nog geen prijsafspraken gemaakt. Beide moeten voor 

Mozaïek Wonen acceptabel zijn wil dit leiden tot een investeringsbesluit voor dit project. 
 

Jaren 50 wijk (Moordrecht)  

Met de gemeente Zuidplas en de klankbordgroep vanuit de bewoners van deze wijk zijn diverse ge-

sprekken gevoerd over het stedenbouwkundig plan voor de herstructurering van de Jaren 50 wijk in 

Moordrecht. Op 13 februari 2020 is een intentieovereenkomst getekend. De planning is dat zowel de 

sloop als de bouw in meerdere fases aangepakt wordt. Het streven is de bouw te starten in 2023. In 

totaal worden er 175 woningen gesloopt en 184 nieuw gebouwd. Vanaf augustus is het sociaal statuut 

in werking getreden en is de uitplaatsing van de bewoners gestart. Eind 2020 had ongeveer de helft 

van de huishoudens in de eerste fase een andere woning gevonden. In oktober 2021 is er een sa-

menwerkingsovereenkomst getekend met de gemeente Zuidplas. De woningen van de eerste fase 

waren eind 2021 leeg zodat de sloop begin 2022 is opgestart met bouwbedrijf Frans Vink en Zonen 

als ontwikkelaar. Deze binnenstedelijke ontwikkeling heeft nog een aantal bestemmingsplanmatige en 

vergunning technische uitdagingen die de planning negatief kunnen beïnvloeden. De realisatie van de 

vier fasen van het project en de organisatie van het sociale plan voor dit project vragen veel tijd. De 

laatste woningen zullen volgens de huidige planning eerst in 2029 worden opgeleverd. Mogelijk kan 

één en ander versneld worden. 

 

Sportparklocatie (Moordrecht)  

Op de huidige locatie van de VVM (Voetbal Vereniging Moordrecht) komt ruimte vrij voor de ontwikke-

ling van woningen. Deze woningen geven in eerste instantie invulling aan de vraag naar woningen 

vanuit het sloop- en nieuwbouwproject Jaren 50 wijk. De middels dit project te realiseren 37 woningen 

lijken vooralsnog voldoende.  

 

Voor dit ontwikkelplan van Vink Ontwikkeling is een raadsbesluit genomen. De ambtelijke werkgroep 

heeft een (intentie)overeenkomst met uitgangspunten opgesteld waar vijf partijen mee hebben inge-

stemd. Op de sportveldenlocatie komen in totaal circa 78 woningen. De sociale huurwoningen in de 

plannen bestaan uit tien eengezinswoningen en 27 appartementen. De nieuwe woningen passen in 

onze portefeuillestrategie en vormen een permanente uitbreiding van de voorraad. De verwachte start 

van de werkzaamheden zal eind 2022 zijn waarbij de oplevering van de gehele locatie wordt verwacht 

in 2024. 
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2.3 Verkoop 

Mozaïek Wonen richt zich primair op huurders die van een klein budget moeten rondkomen of die 

speciale aandacht of zorg nodig hebben. Zij komen soms met moeite aan een woning. Wij bieden hen 

woningen met een betaalbare huurprijs en van een kwaliteits- en uitrustingsniveau dat bij die huurprijs 

past, zodat ook zij prettig kunnen wonen. Het is dus belangrijk dat we voldoende betaalbare woningen 

bezitten en ons niet meer richten op dure woningen in de vrije sector. Dat betekent dat we de verkoop 

van betaalbare woningen beperkt houden en onze vrijesectorhuurwoningen daar waar mogelijk verko-

pen. Een deel van onze woningen verkopen wij om investeringen te kunnen doen in betaalbare 

nieuwbouw en om woningen en panden die niet bij onze doelstellingen passen te kunnen afstoten. 

Tabel 12: Verkoop woningen en overig vastgoed (in aantallen en bruto-opbrengsten) 

OMSCHRIJVING 
REALISATIE 

AANTAL 

REALISATIE 

BEDRAG 

AANTALLEN VERKOOP REGULIERE VERKOPEN:   

DAEB-vastgoed 22 € 6.832.310,00 

Niet-DAEB-vastgoed 4 € 1.339.000,00 
   

AANTALLEN VERKOOP OVERIGE VERKOPEN:   

Koopgarant:   

Madelief 16 Bodegraven  

(terugkoop Koopgarant - verkopen via openbare verkoop) 
1 € 385.000,00 

Kastanjehof 3 Gouderak  

(terugkoop Koopgarant - verkopen met Koopgarant) 
1 € 212.500,00 

Elzenhof 7 Gouderak  

(terugkoop - verkoop via Koopgarant) 
0 € 0,00 

   

Aantallen verkopen bijzondere eenheden:   

Westeinde 119-121-123 Moordrecht 3 € 777.857,00 

   

Totaal opbrengsten uit verkopen  € 9.546.667,00 

 

Reguliere woningverkopen 

In 2021 zijn er regulier 22 DAEB-woningen verkocht en vier Niet-DAEB-woningen. De doelstelling was 

het verkopen van zeventien DAEB-woningen en drie Niet-DAEB-woningen.  
 

De verkoopopbrengst uit reguliere verkoop in 2021 bedraagt daarom ook meer dan begroot:  

€ 8.171.310,- tegen begroot € 5.320.000,-. De meeropbrengst van € 2.851.320,- wordt enerzijds ver-

oorzaakt door een groter aantal verkochte woningen en anderzijds door een hogere gemiddelde ver-

koopprijs dan begroot. Gemiddelde koopsom van de DAEB-woningen bedraagt € 310.560,- en van de 

Niet-DAEB-woningen € 334.750,-. Begroot was een gemiddelde koopsom van € 260.000,- voor de 

DAEB-woningen en € 300.000,- voor de Niet-DAEB-woningen.  
 

Terugkoop Koopgarant 

In 2021 zijn drie woningen teruggekocht met Koopgarant omdat de eigenaar de woning wilde verko-

pen. De volgende woningen zijn teruggekocht: 

 Madelief 16 te Bodegraven. De woning is teruggekocht op 31 mei 2021. De woning is regulier 

verkocht zonder Koopgarant. Nadat de woning teruggekocht is met Koopgarant is de woning weer 

te koop aangeboden via Riggeling Makelaars. In september 2021 is de woning verkocht.  

 Kastanjehof 3 te Gouderak. De woning is op 24 februari 2021 teruggekocht.  

De woning is in juli 2021 weer te koop aangeboden door Mozaïek Wonen met Koopgarant via Van 

Egmond Makelaardij. Het transport heeft plaatsgevonden op 18 november 2021. 
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 Elzenhof 7 te Gouderak. De woning is op 1 november 2021 teruggekocht.  

De woning is in december 2021 weer te koop aangeboden door Mozaïek Wonen met Koopgarant 

via Van Egmond Makelaardij. Verkoop zal plaatsvinden in 2022. 

Tabel 13: Terugkoop Koopgarant  

Terugkoop Koopgarantwoningen 
REALISATIE 

AANTAL 

REALISATIE 

BEDRAG 

Madelief 16 te Bodegraven 1 -€ 253.500,00 

Kastanjehof 3 te Gouderak 1 -€ 192.123,00 

Elzenhof 7 te Gouderak 1 -€ 192.500,00 

Totaal terugkoop uit de Koopgarantregeling* 3 -€ 638.123,00 
 

* Excl. kosten van aankoop (notaris, overdrachtsbelasting) 
 

Verkoop Westeinde 119, 121 en 123 

In 2021 zijn de drie woningen aan het Westeinde te Moordrecht verkocht in het kader van strategisch 

verkoopbesluit: 

 Westeinde 119 is op 21 juni 2021 verkocht; 

 Westeinde 123 is op 29 juni 2021 verkocht; 

 Westeinde 121 is op 4 augustus 2021 verkocht. 
 

Koopgarant onderzoek 

Mozaïek Wonen heeft in 2011/2012 in totaal 21 woningen verkocht in Weideveld (Bodegraven). De 

woningen zijn verkocht met Koopgarant. 
 

In 2017 heeft Mozaïek Wonen een onderzoek laten uitvoeren naar de taxaties van de 21 Koopgarant-

woningen in Weideveld in Bodegraven. De aanleiding was onrust over het product Koopgarant en 

onrust over de taxatieprijzen ten tijde van de verkoop (in 2010/2011). Een aantal kopers van de Koop-

garantwoningen in Weideveld gaf aan dat de destijds vastgestelde taxatieprijzen te hoog zouden zijn. 

Dit zou voor hen nadelig uitpakken bij de terugverkoop aan Mozaïek Wonen (bij Koopgarant vindt 

altijd een terugverkoop plaats). Dit was ook in het televisieprogramma ‘de Monitor’ aan de orde geko-

men. Daarin kwam overigens ook een aantal Koopgarant verkopen elders in het land aan de orde. 

Vier eigenaren hebben de zaak voorgelegd aan de rechter en op hun verzoek volgde een onderzoek.  
 

Na 2,5 jaar heeft de Rechtbank op 25 maart 2020 een uitspraak gedaan. Alle vorderingen van de vier 

eigenaren en hun advocaten zijn afgewezen. De Rechtbank stelt vast dat het verkoopproces op cor-

recte wijze is verlopen. De kopers wisten waarvoor zij tekenden en de taxaties zijn uitgevoerd volgens 

de daarvoor geldende regels. De eigenaren zijn in hoger beroep gegaan bij het Gerechtshof Den 

Haag en daar werd deze zaak in 2021 vervolgd. Op 18 januari 2022 zijn alle vorderingen afgewezen 

door het Gerechtshof Den Haag.  
 

Meldingsplichtige c.q. verantwoordingsbesluiten 

Op 30 augustus 2021 heeft de Minister van BZK c.q. de Autoriteit Woningcorporaties op verzoek van 

Mozaïek Wonen goedkeuring gegeven voor de voorgenomen verkoop van een leegstaand maat-

schappelijk vastgoedobject aan de Willem de Zwijgersingel 114A te Gouda. Dit pand wordt verkocht 

aan een instelling die er een kinderdagverblijf vestigt. Eind 2021 liep nog een vergunningsaanvraag 

van de koper bij de gemeente Gouda/Omgevingsdienst Midden-Holland om de bestemming te veran-

deren. De benodigde vergunning is inmiddels op 31 januari 2022 verleend en de overdracht heeft 

plaats gevonden.  
 

Stukje grond VvE 

Op 22 april 2021 is een strookje grond, perceel E 6397 van 25 m2 met de bestemming van een pad 

overgedragen aan de VvE Bosweg 119 t/m 137 (complex de Akkerborch in Gouda). 
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Verdeling voormalig Gunningmavo terrein voor nieuwbouw Gouwe Kanaalzone te Gouda 

Op 3 september 2021 is via een notariële akte de grond aan de Tesselschadestraat/Koningin Wilhel-

minaweg in twee gelijke delen van 1.740 m2 verdeeld tussen Mozaïek Wonen en Woonpartners Mid-

den-Holland. Voorheen was dit één perceel, het voormalige Gunningmavo terrein. Deze grond met 

opstallen was in het jaar 2000 op een veiling aangekocht door de twee woningcorporaties. Na een 

aantal jaren gebruik door een kinderdagverblijf zijn de percelen gesloopt. Om mogelijk te maken dat 

elke woningcorporatie een eigen appartementencomplex kan laten bouwen, werd de grond op 3 sep-

tember 2019 in twee afzonderlijke eigendommen verdeeld. Vervolgens is het nieuwbouwproject ‘Gou-

we Kanaalzone’ hier van start gegaan. 
 

Aankoop grond Spoorzone te Gouda 

Op 17 december 2021 zijn drie percelen grond aangekocht in het gebied de Spoorzone, de zogeheten 

Kavel C1K2. Het betreft perceel H 3819 groot 2.663 m2, H 3965 groot 53 m2 en H 3969 groot  

1.686 m2. Op deze locatie gaat Mozaïek Wonen het gebouw De Koploper realiseren, bestaande uit 

sociale huurappartementen met buitenruimte, binnentuin en een plint met een nader te bepalen be-

perkte hoeveelheid bedrijfsruimte. 

2.4 De kwaliteit van onze voorraad 

Wij vinden het belangrijk dat onze huurders in goede woningen wonen met een bij de huurprijs pas-

send kwaliteits- en uitrustingsniveau. Wij investeren daarom in de kwaliteit en duurzaamheid van onze 

woningen met aandacht voor onze huurders. Mozaïek Wonen streeft naar klantgericht, kostenbewust 

en doelmatig onderhoud. De kwaliteit is duurzaam en financieel verantwoord. 
 

Aan onderhoud en investeringen in de kwaliteit en de duurzaamheid van het vastgoed is in 2021  

€ 22,6 miljoen uitgegeven (in 2020 was dit € 19,8 miljoen). 

Tabel 14: Alle onderhoudsuitgaven en verbeteringen gespecificeerd naar soort 

Uitgaven per soort 

onderhoud 2021 

Cijfers x 1.000 

Gouda 
Bodegraven/ 

Nieuwerbrug 
Moordrecht Gouderak  Totaal 

Meldingsonderhoud € 2.807 € 854 € 412 € 205 € 4.278 

Mutatieonderhoud € 2.096 € 489 € 219 € 94 € 2.897 

Contractonderhoud € 1.175 € 357 € 148 € 63 € 1.743 

Planmatig onderhoud € 6.528 € 707 € 340 € 34 € 7.609 

Subtotaal onderhoud 

regulier 
€ 12.606 € 2.406 € 1.119 € 395 € 16.527 

Subotaal leefbaarheid € 217 € 41 € 59  € - € 317 

Totaal onderhoud € 12.823 € 2.447 € 1.178  € 395 € 16.844 

Totaal investeringen in 

woningverbetering bij 

onderhoud 

€ 1.718 € 537 € 360 € 185 € 2.801 

Renovatieprojecten € 2.995 € - € - € - € 2.995 

Totaal investeringen € 4.713 € 537 € 360 € 185 € 5.796 

TOTAAL ONDERHOUD 

EN VERBETERINGEN 
€ 17.536 € 2.985 € 1.539 € 580  € 22.639 
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Kwaliteit van onze woningen  

Elk jaar toetsen we van eenderde van onze woningvoorraad de kwaliteit middels het uitvoeren van 

conditiemetingen aan de buitenzijde van de woningen. In 2021 bleek uit deze inspecties dat onze 

woningen technisch in orde zijn. 

 

Kwaliteit van onze dienstverlening 

Het gemiddelde rapportcijfer dat huurders aan de uitvoering van meldingsonderhoud gaven, is een 

7,6. Bij planmatig onderhoudswerkzaamheden zijn enquêtes gehouden om de klanttevredenheid te 

monitoren en mogelijke verbeterpunten te ontvangen. Het gemiddelde rapportcijfer dat huurders ga-

ven bij planmatig onderhoud is een 6,9.  

 

Door de coronacrisis was 2021 voor zowel de projectteams en de aannemers als voor onze huurders 

een zeer bewogen jaar. Over de gehele linie is opgemerkt dat onze huurders ook te maken hebben 

gehad met thuiswerken in coronatijd, geluidsoverlast in relatie tot meer thuis zijn en bijvoorbeeld extra 

alert zijn op mogelijke besmettingen.  

 

Speerpunten kwaliteit vastgoed uit het ondernemingsplan van Mozaïek Wonen 

Mozaïek Wonen heeft in haar ondernemingsplan een aantal speerpunten benoemd ten aanzien van 

de kwaliteit van het vastgoed.  

 

Badkamers en keukens 

In 2021 hebben we 172 keukens vervangen. Hiervan zijn er 97 vervangen in het dagelijks onderhoud 

en 82 in het planmatig onderhoud. In 2021 hebben we 309 badkamers vervangen. Hiervan zijn er 51 

vervangen in het dagelijks onderhoud en 258 in het planmatig onderhoud. 

 

Inbraakpreventie 

In 2021 heeft Mozaïek Wonen in circa 163 eenheden verbeteringen doorgevoerd aan het hang- en 

sluitwerk. Totaal is voor € 57.000 besteed. 

2.5 Levensloopbestendigheid 

Mozaïek Wonen vindt levensloopbestendigheid van belang om zo onze oudere/minder mobiele huur-

ders langer zelfstandig te kunnen laten wonen. Op de volgende wijze dragen we bij aan de beschik-

baarheid van levensloopbestendige woningen in ons werkgebied. 

 

Opplussen 

In een meerjarig programma worden in drie van onze clusters bij mutatie de woningen beter geschikt 

gemaakt om langer zelfstandig te kunnen wonen; het zogeheten ‘opplussen’. In 2021 hebben we vier 

woningen aan de Hugo de Vrieslaan (Gouda), twee woningen aan de Heemskerkstraat (Gouda), vijf 

woningen aan de Rijngaarde (Bodegraven) bij mutatie opgeplust. 

 

Woningaanpassingen 

Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bieden gemeenten ondersteuning aan inwoners 

die hulp nodig hebben. Soms betekent dit dat een woning moet worden aangepast. Mozaïek Wonen 

heeft met gemeenten en leveranciers prijsafspraken gemaakt voor veel voorkomende verzoeken. 

Hierdoor kunnen we sneller voldoen aan Wmo verzoeken van huurders aan de gemeente.  
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Tabel 15: Woningaanpassingen met toepassing Wmo 

 Gouda 
Bodegraven/ 

Nieuwerbrug 
Moordrecht Gouderak Totaal 

Aantal woningen 24 2 0 1 27 

Kosten € 37.648 € 937 - € 955 € 39.540 
 

*  Mozaïek Wonen draagt de werkzaamheden op en betaalt de leverancier. Mozaïek Wonen declareert de kosten bij 

de gemeente (Wmo). De in deze tabel getoonde kosten zijn een indicatie van de omvang van de werkzaamheden. 

Hierna vindt nog een correctie plaats voor de vergoeding vanuit de gemeente. 

 

Mozaïek Wonen heeft 3.392 nul-treden woningen in haar bezit. Dit is een woning die zonder trappen 

van buitenaf bereikbaar is en waarbij de primaire ruimtes (keuken, sanitair, woonkamer en minimaal 

één slaapkamer) zich op dezelfde woonlaag bevinden. Voor Gouderak is dit nog niet in kaart ge-

bracht. Van deze woningen werden er in 2021 54 nieuw opgeleverd in de projecten Rijnleven (Het 

Ouden Huis) en Molenzicht in Bodegraven. 

2.6 De transitie naar een CO2-neutrale voorraad 

Eind 2020 is het transitieplan ‘De route naar een CO2-neutrale voorraad’ opgesteld waarin we richting 

geven aan hoe we dit willen bereiken. Dit plan is opgesteld met de kennis van vandaag. We realiseren 

ons dat deze route de komende tijd nog vaak aangepast wordt; enerzijds door externe ontwikkelingen, 

zoals rijks- en gemeentebeleid, regelgeving en innovaties in techniek en anderzijds door interne ont-

wikkelingen, zoals financiën en veranderende inzichten in complex- en buurtgewijze aanpak. Dit plan 

is dus geen milieubeleidsplan meer, maar legt de focus op waar het bij ons vooral om gaat voor de 

komende jaren; namelijk het voorbereiden van ons bezit op gasloos wonen. 

 

Mozaïek Wonen is niet alleen bepalend voor wat we kunnen bereiken in de komende decennia. Om 

de transitie naar gasloos te realiseren, is een goede samenwerking nodig met onder andere gemeen-

ten en netbeheerders, maar vooral ook met onze huurders. Met dit plan is de basis gelegd voor een 

uitdagend transitieprogramma. 

 

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de projecten die in 2021 zijn gerealiseerd. De huidige stand 

van de energielabels van de woningen, een indicator voor de duurzaamheid, wordt weergegeven.  

 

Realisatie transitiemaatregelen  

In 2021 hebben we € 5,8 miljoen geïnvesteerd in het verbeteren van de bestaande voorraad van Mo-

zaïek Wonen. Hiervan is circa € 4,7 miljoen geïnvesteerd in de realisatie van transitiemaatregelen. 

 

In 2021 zijn de volgende maatregelen uit het transitieplan uitgevoerd: 

 13 woningen in de Kadebuurt in Gouda zijn hoogwaardig geïsoleerd. In één van deze woningen is 

de installatie aangepast naar gasloos. Zie nadere toelichting bij pilots; 

 22 woningen aan de Scharroossingel in Gouda zijn na-geïsoleerd; 

 Bij 111 woningen aan de Heesterlaan in Gouda is vloerisolatie aangebracht; 

 Bij 82 van onze woningen is bij het vervangen van de keuken een voorziening aangebracht voor 

elektrisch koken;  

 Bij circa 67 woningen in de Hoevenbuurt in Gouda is het dak geïsoleerd; 

 Bij 154 woningen in de Heesterbuurt in Gouda is dubbelglas aangebracht en zijn voordeuren ver-

vangen teneinde de isolatie van de gevelopeningen te verbeteren; 

 Bij 33 woningen aan het Bertha van Moerdregtpad in Moordrecht zijn isolerende maatregelen aan 

dak, vloer en gevel uitgevoerd; 

 Bij 8 woningen aan de Stadhouderslaan in Bodegraven zijn gevel, dak en vloer na-geïsoleerd. 
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 11 woningen zijn, na eerdere weigering van de huurder, bij mutatie na-geïsoleerd. Ook is bij vijf 

woningen dubbelglas aangebracht. Dit betrof een coulanceregeling voor spijtoptanten;  

 Bij 172 eengezinswoningen zijn zonnepanelen aangebracht; 

 Bij 14 appartementencomplexen is led-verlichting aangebracht in de algemene ruimte. 

 

Zonnepanelen 

Mozaïek Wonen wil voor haar huurders wonen beter betaalbaar maken door het plaatsen van zonne-

panelen. Met de stroomopbrengst van de zonnepanelen besparen huurders op hun energierekening 

en op woonlasten. Met het opwekken van schone energie door middel van zonnepanelen leveren we 

ook een bijdrage aan een beter milieu. 

 

In 2021 hebben we circa € 599 duizend uitgegeven aan zonnepanelen voor eengezinswoningen. Op 

172 eengezinswoningen zijn zes, acht of tien zonnepanelen gelegd. Navolgende tabel toont de in 

2021 geplaatste panelen per kern met woningbezit en het totaal aantal geplaatste panelen. 

Tabel 16: Geplaatste zonnepanelen 

Kern met woningbezit 
Aantal geplaatste 

zonnepanelen in 2021 

Totaal aantal zonnepanelen 
per 31 dec 2021 

Gouda 424 5.671 

Bodegraven/Nieuwerbrug 531 3.963 

Moordrecht 388 932 

Gouderak 60 68 

ZONNEPANELEN TOTAAL 1.403 10.634 

 

Led-verlichting 

In veertien appartementencomplexen is de verlichting van de algemene ruimtes vervangen door ener-

giezuinige led-verlichting. energiebesparing door led-verlichting komt geheel ten goede aan de bewo-

ners. Er is totaal € 0,2 miljoen geïnvesteerd in led-verlichting. 

 

Pilots 

In 2021 zijn in drie woningen pilot opstellingen geplaatst voor een gasloze installatie. In een woning 

aan de Willem Tombergstraat en in een woning aan de Van Persijnstraat (Kadenbuurt te Gouda) is 

een installatie met infrarood panelen aangebracht. Het doel van deze pilots is inzicht te verkrijgen in 

het toepassen van een All Electric installatie bij een redelijk geïsoleerde woning.  

 

In een woning aan de Sparreweg te Gouda is een pilot gestart met het installatieconcept Lokaal Cen-

traal Verwarmen. De zonnepanelen op de woning wekken naast stroom ook warmte op. De opgewek-

te warmte wordt met een elektrisch systeem verhoogd zodat deze geschikt is voor toepassing in een 

normaal geïsoleerde woning. Zo kunnen ook bestaande radiatoren gebruikt worden. Deze woning is 

bewoond. De pilot is interessant maar vraagt nog om een aantal cruciale optimalisaties. In 2021 werd 

een tussentijdse evaluatie uitgevoerd. Op basis hiervan werd de installatie aangepast. Monitoring 

loopt door in 2022. 

 

Energielabels en Energie-Indexen 

Het energielabel is al jaren in gebruik als indicator voor de energiezuinigheid van een woning. Wonin-

gen met een A-label zijn het meest energiezuinig en de minst zuinige woningen krijgen een G-label. In 

2021 werd de NTA 8800 van kracht; een gewijzigde norm om de energiezuinigheid van de woningen 

te bepalen. Met de omzetting van onze labels naar de NTA 8800 worden grote verschillen verwacht. 

Een A-label kan een C-label worden. De impact van deze wijzigingen is op dit moment nog niet vast-

gesteld voor het bezit van Mozaïek Wonen. Er moet rekening worden gehouden met aanzienlijke ver-

schuivingen. 
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In de navolgende tabel is een overzicht gegeven van de energielabels eind 2021, op basis van de 

oude methode. Mozaïek Wonen had het doel om gemiddeld een B-label te halen eind 2021. Eind 

2021 heeft het woningbezit van Mozaïek Wonen een gemiddeld B-label. 

 

Voor gemeente Gouda is de doelstelling van gemiddeld een B-label net niet behaald. Daar is de ge-

middelde index met 1,43 totaal 0,03 te hoog voor het B-label. Het bezit in Gouderak, in 2021 toege-

voegd vanuit een fusie, loopt achter met een gemiddelde Energie-Index van 1,56; een C-label. 

Tabel 17: Energielabels per 31 december 2021  

Kern met woningbezit Gemiddeld energielabel 

Bodegraven/Nieuwerbrug B 

Gouda C 

Moordrecht B 

Totaal B 

  

Gouderak C 

 

Lokale en regionale samenwerking 

Ook in 2021 is er actief deelgenomen aan overleg op gemeentelijk en regionaal niveau in het kader 

van de energietransitie. Met name bij het kiezen van de buurten/wijken die het eerst in aanmerking 

komen voor het verder verkennen van het afkoppelen van het gas en de alternatieve warmtevoorzie-

ning (al dan niet collectief). Die keuzen zijn per gemeente vastgelegd in de lokale Transitievisie Warm-

te (TVW). 

 

Op regionaal niveau heeft de regio een Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) opgesteld en vastge-

steld. De RES onderzoekt regionaal waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) 

opgewekt kan worden, waarmee een bijdrage geleverd kan worden aan de landelijke doelstellingen. 

Maar ook welke alternatieve warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het 

aardgas af kunnen. In 2021 is vervolgens gewerkt aan de RES 2.0 waarin de globale keuzen nader 

worden uitgewerkt. 
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Groener en koeler!  

Coby huurt sinds 2004 een woning van Mozaïek Wonen in één van de 

groenste wijken van Gouda. En voor die kwalificatie zet ze zichzelf ook sterk 

in. Als je haar tuin binnenloopt, kom je in een groene oase van rust. Coby’s 

tip: “Haal eens een tegel uit je tuin en plant een paar plantjes. Of kies een 

boompje dat maximaal zes meter hoog wordt, zo lok je vogels naar je tuin.” 



Volkshuisvestingsverslag 2021  
   

 

37 

3. Het betrekken van huurders bij beheer en beleid 

3.1 Het betrekken van huurders bij beheer en beleid 

Mozaïek Wonen heeft ‘Hart voor huurders’, we gaan graag met onze huurders in gesprek. Zo houden 

we de bewoners niet alleen op de hoogte van de plannen, maar betrekken we ze hierin in een vroeg 

stadium. Zo kunnen bewoners meedenken over ons beleid en over de (onderhouds-) plannen voor 

hun wooncomplex. Dit gesprek gaan we aan in formele zin, met de huurdersverenigingen en bewo-

nerscommissies, maar ook met contactpersonen of contactgroepen in de wijken. Met de inbreng van 

al deze groepen bereiken we onze doelstellingen op o.a. het gebied van duurzaamheid, wonen en 

zorg en leefbaarheid. 

3.2 Het overleg met de huurdersverenigingen 

Beter Wonen Gouda (BeWoGo) en de drie in de Koepel verenigde huurdersverenigingen HVB (Huur-

dersvereniging Bodegraven), HBM (huurdersbelang Moordrecht) en HBV G (Huurdersbelangenver-

eniging Gouderak) zijn de vier huurdersverenigingen die de belangen behartigen van de huurders in 

respectievelijk Gouda, Bodegraven/Nieuwerbrug, Moordrecht en Gouderak. Ten gevolge van de fusie 

tussen Mozaïek Wonen en Woningbouwvereniging Gouderak op 30 december 2020 sloot de Huur-

dersbelangenvereniging Gouderak zich in januari 2021 aan bij de Koepel. 
 

Er vindt vijf keer per jaar regulier overleg plaats met respectievelijk BeWoGo en de Koepel. In ieder 

geval worden de onderwerpen die op de jaaragenda staan besproken. In het eerste reguliere overleg 

van 2021 is deze jaaragenda gezamenlijk vastgesteld. Er staan onderwerpen op als de viermaanden-

rapportages, de meerjaren onderhoudsbegroting, het huurbeleid, het bedrijfsplan en de uitkomsten 

van huurderswaarderingsonderzoeken en benchmarks. Daarnaast brengen de huurdersverenigingen 

en Mozaïek Wonen voor elk overleg extra overlegonderwerpen in. Zo is onder meer gesproken over: 

salderingsregeling zonnepanelen; aanbrengen van zonnepanelen bij mutaties; WoningNet; hang- en 

sluitwerk; cv onderhoud; rookmelders en brandveiligheid; onderzoek van de Woonbond; energie-

armoede; woningen Vestia in gemeente Zuidplas; resultaten Huurderspanel inzake ‘Duurzaamheid en 

Energieneutraal’; verrekening servicekosten oplaadpunten scootmobielen.  
 

Het reguliere overleg met BeWoGo staat onder leiding van een externe voorzitter die naast het leiden 

van de vergaderingen ook toeziet op correcte en tijdige communicatie tussen Mozaïek Wonen en 

BeWoGo. Vier van de vijf overleggen vonden fysiek plaats; één overleg vond digitaal plaats. De vijf 

reguliere overleggen met de Koepel vonden alle fysiek plaats. De Koepel maakt gebruik van een vaste 

adviseur die deelneemt aan de overleggen. 
 

In 2021 zijn er twee bijzondere overleggen voor BeWoGo en de Koepel georganiseerd. Het betreft 

informatieavonden in het kader van de strategische verkenning die in 2021 plaatsvond. Met elke huur-

dersvereniging afzonderlijk is overleg gevoerd over de jaarlijkse biedingen in het kader van de presta-

tieafspraken met de gemeenten Gouda, Bodegraven-Reeuwijk en Zuidplas. Met HBV G is dit afzon-

derlijke overleg niet gevoerd. Hoofdstuk 7.2 gaat hier nader op in. Het jaarlijkse bezoek van de huur-

dersverenigingen aan mutatiewoningen kon vanwege coronamaatregelen helaas geen doorgang vin-

den.  
 

Zowel de Koepel als BeWoGo brachten regelmatig advies uit aan Mozaïek Wonen, zowel op onder-

werpen waarvoor Mozaïek Wonen wettelijk verplicht is een adviesaanvraag voor te leggen aan de 

huurdersverenigingen, als op onderwerpen waar die verplichting niet voor bestaat. In Bijlage 1 is een 

volledig overzicht van de aanvragen en adviezen opgenomen. 
 

Op 8 oktober 2021 vond de jaarlijkse studiedag van Mozaïek Wonen plaats. Genodigden voor deze 

studiedag zijn bestuursleden van de huurdersverenigingen en hun adviseurs, beleidsambtenaren en 
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wethouders van de gemeenten waarin Mozaïek Wonen actief is en de RvC leden. Zoals gebruikelijk 

dragen de huurdersverenigingen onderwerpen aan voor deze studiedag. Voor deze studiedag:  

 Verduurzaming van bestaande woningen; aangedragen door de Koepel; 

 Industrieel modulair bouwen; aangedragen door BeWoGo.  
 

Het programma startte met een presentatie van Mozaïek Wonen over Verduurzaming. Daarna bracht 

het gezelschap achtereenvolgens een bezoek aan: 

 Pilot Infrarood verwarmen, Van Persijnstraat Gouda; 

 Rondleiding door tijdelijke woonunits in aanbouw, Winterdijk Gouda (De Rietgors); 

 Bezichtiging van enkele industrieel gebouwde NOM eengezinswoningen te Rijswijk; 

 Presentatie door een bouwonderneming over industrieel bouwen. 

3.3 Huurders betrekken bij beheer 

Mozaïek Wonen is blij met alle huurders die zich inzetten voor hun wooncomplex of woonomgeving. 

Actieve huurders zijn van groot belang voor een wooncomplex en leefomgeving. Daarom steunt Mo-

zaïek Wonen initiatieven van bewoners, onder andere met het ‘Trots Op Je Buurt Fonds’ waaruit be-

woners een financiële bijdrage kunnen aanvragen. Maar ook door het ondersteunen van tuinambas-

sadeurs en de inzet van flatconciërges.  

3.4 Het overleg met bewonerscommissies 

Bewonerscommissies zijn goed op de hoogte van wat er speelt in hun complex of buurt. En waar hun 

achterban behoefte aan heeft. Daarom gaan wij regelmatig in gesprek met onze bewonerscommis-

sies. In de Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) is alles geregeld op het gebied van in-

spraak van bewoners bij o.a. het onderhoud van woningen, het verhuur- en servicekostenbeleid en 

leefbaarheid. Tijdens het overleg kunnen bewonerscommissies problemen signaleren en ons (ge-

vraagd of ongevraagd) advies geven. Ook staan altijd eventuele geplande onderhoudswerkzaamhe-

den op de agenda. Zo kunnen we bewoners hier in een vroeg stadium bij betrekken. Dit zorgt voor 

goede input en vergroot het draagvlak voor een onderhoudsingreep bij bewoners. Als er onderhouds-

werkzaamheden staan gepland maar er geen bewonerscommissie actief is, richten we een klank-

bordgroep op. Ook in 2021 hadden we nog te maken met het coronavirus en de bijbehorende maatre-

gelen. Dankzij de creativiteit en het aanpassingsvermogen van de collega’s en onze bewoners heb-

ben de meeste overleggen, al dan niet in aangepaste vorm, plaats kunnen vinden. 

3.5 Bewonersinitiatieven 

Mozaïek Wonen spreekt naast huurdersverenigingen en bewonerscommissies ook regelmatig bewo-

ners die niet bij een commissie zijn aangesloten. Deze ontmoetingen creëren we ook bewust, door het 

organiseren van huis-aan-huisgesprekken, buurtbarometers en buurtdagen. Die gesprekken gaan niet 

alleen over het beheer en onderhoud van de woningen, maar ook over de woonomgeving en vergro-

ten van sociale cohesie en het faciliteren van ontmoeting. Wij ondersteunen de initiatieven van bewo-

ners op dit gebied, door mee te denken, netwerkpartners in te schakelen en door het geven van finan-

ciële ondersteuning uit bijvoorbeeld het ‘Trots Op Je Buurt Fonds’.  
 

Op deze manier dragen we, samen met onze bewoners, bij aan de leefbaarheid in onze complexen en 

buurten. Ook in 2021 zijn er, ondanks de coronabeperkingen, enkele waardevolle ontmoetingen ge-

creëerd in onze wijken en buurten. 
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Wensbomen in coronatijd 

Huurders van Mozaïek Wonen konden elkaar een hart onder de riem steken tijdens coro-

natijd. Drie wensbomen maakten een lange reis van wooncomplex naar wooncomplex. Ze 

hebben in wel 26 complexen gestaan en bewoners hadden mooie wensen voor elkaar. 

“Niet altijd zeg je als buurvrouw of -man iets persoonlijks vanuit je hart. Via deze wens-

boom deden buren dat wel,” aldus buurtregisseur Janine Luijk (samen met collega Alex 

van Ginkel op de foto). 
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4. Leefbaarheid in wijken en buurten 

Leefbaarheid is voor Mozaïek Wonen een belangrijk thema. In de eerste plaats omdat we onze 

huurders een thuis willen bieden. Een schone, hele en prettige leefomgeving draagt daar in 

grote mate aan bij. Een wijk waarin huurders zich veilig voelen, de leefbaarheid op orde is en 

bewoners meedoen, zorgt voor meer woonplezier en vergroot de verhuurbaarheid van onze 

woningen. Samen met gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, politie, wijkteams, scholen en 

natuurlijk onze huurders werken we aan die verbetering en verzilveren we de kansen die er zijn. 

Op die manier werken we aan wijken en buurten waarin het prettig wonen is. 

4.1 Leefbaarheid algemeen 

In 2021 heeft Aedes de ’veerkrachtkaarten’ gelanceerd. Veerkracht zegt iets over de mate waarin een 

buurt een toenemende concentratie van kwetsbare bewoners aankan. In een veerkrachtige buurt is de 

samenredzaamheid van bewoners voldoende om mee te bewegen, en verstoringen, zoals onveilig-

heid en overlast, op te vangen. De veerkrachtkaarten signaleren tijdig wat de situatie is in de diverse 

buurten in ons bezit. De veerkracht van veel wijken staat onder druk, zo blijkt uit landelijk onderzoek. 

 

Buurten waarin de veerkracht ontbreekt, zijn gevoelig voor leefbaarheidsproblemen. Daar hebben veel 

bewoners bijvoorbeeld geen werk, heeft een deel te maken met licht verstandelijke beperkingen of 

ervaart men problemen met de (psychische) gezondheid. Als in een buurt veel mensen minder zelf-

redzaam zijn, staat ook de samenredzaamheid onder druk. En daarmee de leefbaarheid. Tijdige sig-

nalering kan grote(re) problemen in de toekomst voorkomen.  

 

Het risico bestaat dat de leefbaarheid in buurten met veel corporatiewoningen achteruit gaat. De in-

stroom van mensen met een laag inkomen in buurten met corporatiewoningen blijft groeien. Daar 

komt bij dat huurders met een hoger inkomen steeds vaker die wijken verlaten. De concentratie van 

mensen die vaker hulp en ondersteuning nodig hebben, wordt daardoor groter. 

 

Maar dat gaat niet op voor alle buurten. Veerkracht zegt iets over hoe een specifieke buurt weet om te 

gaan met deze concentratie. In een veerkrachtige buurt is de samenredzaamheid van de bewoners en 

organisaties voldoende om te voorkomen dat de problemen (verder) toenemen. Buurten die het aan 

veerkracht ontbreekt, vragen nadere aandacht. Ook binnen ons bezit is een aantal buurten benoemd 

voor extra aandacht. 

 

Naast het gebruik van veerkrachtkaarten worden eigen waarnemingen en uiteraard de input van onze 

bewoners en bewonerscommissies meegenomen als indicatoren van de leefbaarheid. Zij zijn immers 

onze oren en ogen en weten wat zich in de buurten afspeelt. Deze input gebruiken we om kleur te 

geven aan de cijfers en om te bepalen welke leefbaarheidsacties we de komende tijd moeten inzetten 

in welke buurten en complexen. Ter illustratie is de veerkrachtkaart van de gemeente Gouda hierna 

opgenomen. 
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Tabel 18: Veerkracht signaleringskaart Gouda 

 
 

Deze kaart toont hoe sterk en waar de conclusies uit het landelijke veerkrachtonderzoek in deze gemeente opgaan. Dat onder-

zoek leert dat kwetsbare bewoners steeds vaker in corporatiewoningen wonen. Dit gaat gemiddeld genomen samen met meer 

overlast en minder veiligheid, zeker in buurten waar veel corporatiewoningen staan. 

4.2 Activiteiten en projecten 

Er zijn in 2021 talloze projecten en activiteiten uitgevoerd. Een aantal daarvan lichten we graag nader 

toe. 

 

Ridder van Catsweg te Gouda - Huismeesterpost  

De huismeesterpost aan de Ridder van Catsweg is feestelijk geopend met de bewoners. De bewoners 

zijn positief over de huismeesterpost. Dit vergroot de zichtbaarheid in de wijk en is voor bewoners een 

laagdrempelige manier om met ons in contact te komen. 

 

Burgen en Lusten te Gouda 

Er is een leefbaarheidsoverleg gestart met de Gebiedsregisseur van gemeente Gouda, wijkcentrum, 

sociaal team, wijkagenten en wijkteam om zo de leefbaarheid en (het gevoel van) veiligheid in de Bur-

gen en Lusten te vergroten. Er zijn diverse acties in samenwerking met Gouda Bruist georganiseerd 

waardoor er ‘Lief en -leedstraten’ in de Burgen en Lusten zijn opgericht. Dit vergroot de sociale cohe-

sie tussen bewoners en zorgt voor meer betrokkenheid bij elkaar en bij de buurt. 

 

Willemstraat 35-58 te Bodegraven 

Het project is gestart met als doel het verbeteren van de leefbaarheid door afspraken te maken over 

de schoonmaakwerkzaamheden en het realiseren van bewonersbetrokkenheid. Er zijn huis-aan-huis 

gesprekken gevoerd met de bewoners met als resultaat dat men akkoord is met de inzet van een 

schoonmaakbedrijf voor het trappenhuis en algemene ruimtes. Er is een ‘nul-beurt’ voor de schoon-

maak uitgevoerd en vanaf 1 augustus is de reguliere schoonmaak gestart. Het binnenterrein en de 

buitenrand zijn opgeknapt. In 2022 komen er nog een picknicktafel en bloembakken die bewoners 
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samen uitkiezen. Ook heeft de gemeente op verzoek van de bewoners de strook langs de gevel weer 

netjes onderhouden. Daarnaast zijn twee vaste contactpersonen uit dit project voortgekomen. 

 

Lekkenburg te Gouda 

Het project Lekkenburg is afgerond. Wel blijven we nog extra zichtbaar en aanspreekpunt voor de 

bewoners in dit complex. Door op een aantal momenten input van bewoners op te halen in de hal zijn 

de huurders betrokken bij de aankleding van de entree. De helft van de huurders heeft zijn stem uit-

gebracht. Begin 2022 komen er een wanddecoratie en een groenvoorziening. 

 

Koninginneweg 5-35 te Bodegraven 

Veel technische en leefbaarheidsacties zijn uitgevoerd. Het complex heeft nog steeds wel aandacht 

nodig op het gebied van vervuiling en woongedrag. Bewoners gaven hun woning gemiddeld een 4,5 

en het wooncomplex een 4,0. Voor 2022 wordt ingezet op blijvende signalering op schoon, heel, veilig 

en bevorderen van participatie. 

 

Zeeheldenbuurt te Bodegraven - Inclusieve Leefbaarheidsaanpak 

In een experimentele vorm van de Inclusieve Leefbaarheidsaanpak is Mozaïek Wonen deelnemer. 

Acties tot op heden bestaan uit meedenken, samenwerken, deelname aan wijkschouw. Op 8 mei is 

een eerste huis aan huis ‘Vergeet-elkaar niet’ actie georganiseerd met partners en bewoners. Doel is 

bewoners een positieve boodschap te brengen, te activeren of door te verwijzen naar SAM of Sociaal 

team. Op 3 juli is ‘In gesprek met de buurt’ in de Zeeheldenbuurt georganiseerd met partners. Dit was 

een succes. Voor burendag is een burendag-kaart huis aan huis verspreid met een uitnodiging om bij 

elkaar op bezoek te gaan. Rond kerst zijn er vier kerstbomen geplaatst in samenwerking met Kwintes, 

huurdersvereniging, BWC en bewoners. Dit project krijgt een vervolg in 2022. 

 

Bernadottelaan te Gouda - Project Tuinen 

Samen met bewoners is gewerkt aan het verbeteren van de uitstraling van het complex. Alle bewo-

ners moeten de tuin ophogen en samen wordt gekeken naar een nieuwe erfafscheiding. In twee bij-

eenkomsten werden keuzes gemaakt in erfafscheiding en planning en afstemming voor het ophogen 

van de tuinen. Dit project wordt naar verwachting medio 2022 afgerond. 

 

Walvisstraat te Gouda 

In de Walvisstraat heeft een aantal bewoners groen geadopteerd. De boombakken op onze grond, die 

voorheen leeg en vervuild waren, zijn gereedgemaakt voor beplanting. In het voorjaar kunnen bewo-

ners hiermee starten. Daarna gaan zij deze groenplekken zelf onderhouden. 

 

Zenith locatie te Gouda 

In september 2021 vond een bewonersavond plaats op het pleintje bij de Zenith locatie. Samen met 

bewoners is er nieuwe inrichting bedacht voor het plein. In het voorjaar van 2022 wordt het nieuw 

ingerichte plein feestelijk geopend. 

 

Acaciaplein & Heesterbuurt te Gouda 

Aan het Acaciaplein en in de Heesterbuurt zijn enquêtes uitgezet. Hier zijn meerdere ideeën van be-

trokken bewoners uit naar voren gekomen en zijn er bewonersavonden georganiseerd. In 2022 gaan 

wij met deze bewoners in beide buurten activiteiten en projecten organiseren.  

 

Leliestraat te Moordrecht - Trappenhuis 

De flatconciërge is de deuren langsgegaan met vijftien foto’s van Moordrecht. De meest gekozen fo-

to’s zijn in de trappenhuizen opgehangen. 

 

  



Volkshuisvestingsverslag 2021  
   

 

43 

Molenzicht te Bodegraven – Baas en Domburgstraat  

In dit nieuwbouwproject is de oplevering door de coronamaatregelen ook anders dan normaal verlo-

pen. Maar toch hebben alle nieuwe bewoners in mei óf een huisbezoek gehad óf de mogelijkheid tot 

een inloop in de centrale hal in Molenzicht. Uit de welkomstgesprekken zijn aandachtspunten naar 

voren gekomen die samen met de collega’s en de aannemer zijn opgepakt. Zo heeft de gemeente 

inspraak geregeld voor de inrichting van het openbaar gebied, hebben bewoners een burenontmoe-

ting georganiseerd met behulp van het ‘Trots Op Je Buurt Fonds’ en zijn er drie contactpersonen ge-

worven. 

 

Flatconciërges 

In een aantal complexen zijn huurders als flatconciërge actief. Zij nemen eenvoudige beheertaken 

voor hun rekening, signaleren problemen op het gebied van dagelijks beheer en begeleiden bezoe-

kers. Flatconciërges ontvangen voor hun diensten een vrijwilligersvergoeding van Mozaïek Wonen. 

Huurders zijn blij met de flatconciërges want hun complexen zijn schoner, veiliger en heel.  

 

Huismeesters 

Mozaïek Wonen heeft vier huismeesters in dienst, verdeeld over diverse wooncomplexen. De huis-

meester wordt over het algemeen ingezet in seniorencomplexen en in grotere wooncomplexen waar 

de leefbaarheid onder druk staat. De huismeester houdt toezicht in de complexen en verricht kleine 

onderhoudswerkzaamheden. De huismeester signaleert daarnaast problemen op het sociale vlak, 

zoals eenzaamheid, dementie of vervuiling van huurders. De huismeester is het eerste aanspreekpunt 

voor bewoners en bemiddelt bij kleine problemen tussen buren. 

 

Bewonersinitiatieven en ‘Trots Op je Buurt Fonds’ 

Naast de formele vorm van participatie vinden op buurt- en wijkniveau ook andere door bewoners en 

huurders georganiseerde activiteiten plaats. Ideeën van huurders die zorgen voor een prettige leefom-

geving of die de uitstraling van ons vastgoed verbeteren, ondersteunen we van harte. In 2021 is 76 

keer een beroep gedaan op ons ‘Trots Op je Buurt Fonds’ (84 keer in 2020, 81 keer in 2019). In de 

meeste gevallen ging het om kleine bijdragen die een positief effect hadden op de leefbaarheid. Onze 

ondersteuning helpt huurders op een eenvoudige manier meer met elkaar in contact te komen. 

 

Welkomstgesprekken 

De welkomstgesprekken zijn in 2021 geëvalueerd. Omdat bleek dat veel huurders nog aan het verhui-

zen waren ten tijde van het geplande gesprek, worden de gesprekken vanaf medio 2021 drie maan-

den na verhuring gepland in plaats van zes weken na de verhuring. Verder bleek uit de evaluatie dat 

zowel de bewoners als Mozaïek Wonen de welkomstgesprekken waardevol vinden.  

 

Verbinden met de huurder bij planmatig onderhoud 

Afhankelijk van de omvang en het soort onderhoudsproject wil Mozaïek Wonen haar huurders gele-

genheid bieden om mee te denken bij planmatig onderhoud. Het beleid hiervoor is in 2021 verder 

uitgewerkt. Ook proberen we in een vroeg stadium bewoners te informeren over, en betrekken bij, 

geplande onderhoudswerkzaamheden.  

4.3 Sociale overlast 

Waar mensen dicht bij elkaar wonen, ontstaan soms irritaties en overlast. Vaak weet men dit onderling 

weer op te lossen. Soms is er sprake van dusdanige overlast dat alleen een goed gesprek tussen 

buren onvoldoende is. Het kan dan gaan om asociaal gedrag of gedragsproblemen die worden ver-

oorzaakt door verslaving of psychische problemen. Dan komen de medewerkers sociaal beheer in 

actie, vaak in samenwerking met (zorg)instanties, vluchtelingenwerk, sociale teams, meldpunt Zorg en 

Overlast, wijkagenten, gemeente en politie. In de meeste gevallen lukt het uiteindelijk om de situatie te 

stabiliseren en te verbeteren. In sommige situaties, al dan niet in combinatie met huurachterstand, 
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leidt de aanpak er uiteindelijk toe dat wij naar de rechter gaan en dat de huurder de woning kwijtraakt. 

In 2021 zijn vanwege deze overlast twee woningen ontruimd. 

 

Het gemiddeld aantal leefbaarheidsdossiers sociaal beheer in 2021 was 518 (gemiddeld 2020: 478, 

gemiddeld 2019: 495). Met name bij de buurtoverlast en zorgdossiers zien we de laatste jaren een 

lichte stijging. De ernst en intensiteit van deze dossiers zijn ook toegenomen. Dit heeft te maken met 

een toename van het aantal verwarde personen en minder zelfredzamen. Net als veel zorginstanties 

en de politie is Mozaïek Wonen daardoor meer tijd kwijt aan de begeleiding en loopt de doorlooptijd 

van overlastdossiers op. Ook de coronacrisis heeft hierop zijn effect. Veel mensen moeten het doen 

zonder dagbesteding en/of ambulante hulp. Ook verloopt de aanpak van de dossiers moeizamer door 

de coronamaatregelen. 
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Kop: Uniek eerste ‘Ouden Huis’ opgeleverd 

De nieuwbouw van het eerste Ouden Huis in Bodegraven én in Nederland is ge-

reed. Op 1 juli 2021 kregen de huurders van de 25 sociale huurappartementen de 

sleutel. Meneer Bunnik was de eerste die hem ontving, uit handen van wethouder 

Dirk-Jan Knol. Mozaïek Wonen is de ontwikkelaar en eigenaar van dit complex.  
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5. Wonen, welzijn en zorg 

We vinden het belangrijk dat iedereen zelfstandig kan wonen en volop mee kan doen in de sa-

menleving. Net zo lang als hij of zij wil. Jong en oud, met of zonder beperking. Daarom werken 

we nauw samen met bijvoorbeeld gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen. Met elkaar be-

denken we creatieve oplossingen om onze huurders te ondersteunen. 

 

Die samenwerking is belangrijk want de budgetten zijn beperkt en de zorgvragen divers. We hebben 

elkaar dus nodig. Iedere partij draagt bij vanuit zijn eigen kracht en mogelijkheden. Zo ook Mozaïek 

Wonen. Wij verhuren en onderhouden woningen. We zorgen voor levensloopbestendige woningen 

waarin huurders zo lang mogelijk kunnen wonen. Ook verhuren we zorgwoningen aan organisaties. 

Zorg leveren we echter niet, dat laten we over aan onder meer Gemiva-SVG, ASVZ, Kwintes, Eleos, 

Leger des Heils, Stichting Het Ouden Huis, Vierstroom en Zorgpartners Midden-Holland.  

5.1 Zorghuisvesting nieuwbouw en bestaande voorraad 

Nieuwbouw 

Na een uitvoerig voortraject konden wij, samen met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Stichting 

Het Ouden Huis, in 2020 starten met de bouw van een vernieuwend woonconcept voor ouderen. Be-

staand uit 23 appartementen en een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. Op 1 juli 2021 vond de 

feestelijke oplevering plaats. 

 

Het Ouden Huis biedt een thuis aan mensen die nagenoeg (nog) geen hulp nodig hebben en volledig 

zelfstandig functioneren. Het Ouden Huis kan indien nodig ook verpleeghuiszorg aan de bewoners 

bieden. Zo zijn bewoners verzekerd van de juiste zorg in de eigen woning en woonomgeving en hoe-

ven zij niet te verhuizen naar een verpleeghuis. Door de kleinschalige verpleeghuiszorg is tevens 24-

uurs aanwezigheid van verzorging/verpleging gegarandeerd voor alle andere bewoners. 

 

Omdat dit concept zowel oudere huurders als stakeholders aanspreekt, zijn we in 2021 in gesprek 

gegaan met de gemeente Gouda en Het Ouden Huis over een concrete locatie in Westergouwe fase 

III om ook daar een dergelijke woonvoorziening te realiseren; in dit geval in combinatie met een buurt-

huis. 

 

Op de locatie Winterdijk te Gouda is op 17 december 2021 De Rietgors opgeleverd. Een complex met 

60 flex woonunits en een ontmoetingsruimte voor jonge woningzoekenden onder wie jongeren met 

ambulante begeleiding en spoedzoekers.  

 

Voor de nieuwbouwlocatie Spoorzone te Gouda aan de Burgemeester Jamessingel (gebouw De Kop-

loper) zijn er gesprekken gevoerd met zorgpartij Ipse de Bruggen over het huisvesten van haar doel-

groep in 30 van de 156 woningen. Ipse de Bruggen verzorgt de begeleiding vanuit de ook door hen 

gehuurde ruimte in de plint van het gebouw. 

 

Met de gemeente en het Leger des Heils zijn de mogelijkheden verder verkend voor het realiseren 

van zes units (vijf wooneenheden plus één beheerruimte) binnen het woonconcept Skaeve Huse (in 

Gouda als Gouwe Huse benoemd). Het betreft een specifieke woonvorm met begeleiding voor de 

doelgroep alleenstaanden die met hun woongedrag extreme overlast geven in de reguliere woning-

voorraad.  

 

’t Veerhuys te Gouda 

Samen met Woonpartners Midden-Holland hebben wij ‘t Veerhuys in eigendom. Het Leger des Heils 

verzorgt de exploitatie van dit complex voor dak- en thuislozen en mensen met verslavingsproblema-
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tiek. In 2020 is gestart met een grote renovatie en verbouwing van het complex om meer aan te slui-

ten bij de zorgvraag van de cliënten en betere voorzieningen te realiseren. De feestelijke oplevering 

van het vernieuwde gebouw vond plaats in juli 2021. 

 

Daarnaast zijn we in gesprek met gemeenten en diverse zorgorganisaties over het aanpassen van 

bestaande panden voor specifieke doelgroepen, onder andere in het kader van Beschut Wonen en 

uitstroom Beschermd Wonen. 

5.2 Zorghuisvesting bijzondere aandachtsgroepen 

Mozaïek Wonen zorgt voor reguliere verhuur aan haar primaire doelgroep. Maar we zijn ook verant-

woordelijk voor de huisvesting van bijzondere aandachtsgroepen zoals statushouders, urgenten, ex-

gedetineerden en mensen uit de maatschappelijke opvang. Hoofdstuk 1.2 besteedt aandacht aan 

deze aandachtsgroepen. 

 

Daarnaast verhuren we wooneenheden en woningen aan zorginstellingen. Het verschil met intermedi-

aire verhuur aan derden is dat de bewoners geen apart huurcontract hebben. Zij regelen de woning-

toewijzing zelf. Op 31 december 2021 stond de teller op 293 verhuureenheden. Er zijn geen wijzigin-

gen ten opzichte van 31 december 2020. 

 

Mede dankzij deze verhuurrelatie en netwerkoverleggen hebben we nauw contact met zorgpartijen in 

ons werkgebied. 

Tabel 19: Wooneenheden t.b.v. bijzondere aandachtsgroepen per 31 december 2021 

KLANT Gouda 
Bodegraven/ 

Nieuwerbrug 
Moordrecht Gouderak TOTAAL 

Stichting Gemiva 3  28   31 

Zorgpartners M-H 36      36 

Leger des Heils 30      30 

St Philadelphia Zorg 43      43 

Exodus 11      11 

WelThuis 34       34 

Humanitas 16       16 

Siloah   14     14 

ASVZ 8 19     27 

Gemiva-SVG Groep 12       12 

Eleos 7       7 

Caterva 8       8 

Herbergier       16 16 

Thomashuis       8 8 

TOTAAL 208 33 28 24 293 
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5.3 Samenwerken en verbinden in zorg en welzijn 

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor maatschappelijke participatie en is het hun 

taak mensen te ondersteunen in hun zelfredzaamheid. Ook zijn gemeenten sindsdien verantwoordelijk 

voor jeugdhulpverlening en het uitvoeren van de Participatiewet. Deze wet moet mensen met een 

arbeidsbeperking aan werk helpen.  
 

Door andere wensen ten aanzien van de levenskwaliteit en keuzevrijheid, willen veel mensen hun 

leven op hogere leeftijd graag voortzetten zoals zij gewend zijn. Ook extramuralisering van zorg en 

financiële scheiding van wonen en zorg beïnvloeden de locatie waar mensen zorg kunnen ontvangen. 

De behoefte aan beschut wonen met diensten en zorg neemt toe. Om dergelijke huisvesting voor 

ouderen te realiseren, werkt Mozaïek Wonen samen met gemeenten, zorginstellingen en dienstverle-

ners. 
 

Samen met corporaties en zorginstanties hebben de gemeenten in de regio Midden-Holland de effec-

ten van onder andere de vergrijzing en de extramuralisering in kaart gebracht. De gemeenten hebben 

de resultaten van deze verkenning in hun lokale woonvisies in Gouda, Bodegraven-Reeuwijk en Zuid-

plas verwerkt. Mozaïek Wonen was nauw betrokken bij de ontwikkeling daarvan.  
 

Eind 2020 is in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een nieuwe woonvisie vastgesteld. In de gemeen-

ten Gouda en Zuidplas zijn de woonvisies in 2021 geactualiseerd. Deze woonvisies vormden de basis 

voor de prestatieafspraken die gemeenten en corporaties hebben gemaakt. 
 

Hiernaast heeft Mozaïek Wonen in 2021 haar sociale netwerk verder versterkt. Met dat netwerk hopen 

we huurders op te vangen die tussen wal en schip dreigen te vallen.  
 

Voorbeelden van samenwerkingsverbanden: 

 Met gemeenten hebben we volumeafspraken over (zelfstandige en onzelfstandige) huisvesting 

van statushouders en mensen met een verstandelijke, psychische of maatschappelijke handicap. 

Denk aan Zorgdakcontracten, de opvang van dak- en thuislozen, spoedzoekers en de doorstro-

ming vanuit maatschappelijke opvang. 

 We participeren in het regionale platform Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Midden-Holland 

(OGGZ) en andere overleggen om problemen zo vroeg mogelijk te signaleren en voor te leggen 

aan onze netwerkpartners. 

 Op basis van een convenant met de reclassering stellen we jaarlijks een aantal woningen be-

schikbaar aan ex-delinquenten. 

 We spelen een rol in het convenant Veiligheid. 

 Samen met onder meer de politie (Regionale Eenheid Den Haag, district Alphen aan den Rijn-

Gouda), het Openbaar Ministerie, energieleverancier Stedin en alle gemeenten binnen de veilig-

heidsregio Hollands-Midden, zijn we ondertekenaar van het convenant Bestrijding hennepteelt. 

 Met de gemeente Gouda, de politie (Regionale Eenheid Den Haag, district Alphen aan den Rijn-

Gouda) en woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland sloten we een convenant Informatie-

uitwisseling voor de aanpak van extreme overlast vanuit en rond de woning. 

 We zijn medeondertekenaar van het convenant Aanpak top-60 (criminele) overlast in Gouda. 

 Met de corporaties, GGD en gemeenten in de regio Midden-Holland is het convenant Voorkomen 

huisuitzetting geactualiseerd en zijn lokaal de convenanten Vroegsignalering ondertekend. 

 Met de gemeenten Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas, de corporaties Woningbouwvereni-

ging Reeuwijk, Woonpartners Midden-Holland, sociale partner Kwadraad en de politie (Regionale 

Eenheid Den Haag, district Alphen aan den Rijn-Gouda) sloten we lokaal samenwerkingsovereen-

komsten Buurtbemiddeling. 
 

Regelmatig evalueren we deze samenwerkingsverbanden. Indien nodig passen we deze aan. 
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Domus / Huis en Haard Gouda (voorheen ’t Veerhuys) 

Na een grote verbouwing werd op 1 september het pand Domus / Huis en Haard Gouda in ge-

bruik genomen. Deze Beschermd Wonen-locatie biedt plaats aan zo'n dertig bewoners. Mozaïek 

Wonen deelt het eigendom met Woonpartners Midden-Holland. Het Leger des Heils is huurder. 

Gert-Jan Freeke, regiodirecteur Leger des Heils: “Door deze verbouwing is de locatie een pretti-

ge, rustgevende plek geworden om kwetsbare mensen een veilig thuis te bieden. We zijn er trots 

op dat we dit met elkaar hebben gerealiseerd.” 
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6. De dienstverlening aan onze huurders en klanten 

We vinden het belangrijk dat onze huurders zich thuis voelen. In hun huis, hun straat, hun 

buurt. Daarom willen we naast ze staan, goed naar hen luisteren en zoeken we proactief con-

tact; bij voorkeur door middel van gesprekken. Dankzij deze contacten weten wij wat er leeft. 
 

De belangen en behoeften van onze huurders staan voorop. Dat wil zeggen dat we inspelen op de 

vragen en wensen van onze huurders om van hun woning een echt thuis te maken. Dat we onze af-

spraken nakomen. Dat we duidelijk zijn over de inhoud van onze dienstverlening. En dat we onze 

huurders en klanten empathisch en professioneel via verschillende kanalen te woord staan. Dat we 

samen met hen naar passende oplossingen zoeken. Huurders kunnen op Mozaïek Wonen rekenen. 

6.1 Woonservicepunt 

De eerste en meeste klantcontacten vinden plaats met ons Woonservicepunt (WSP). Zowel door con-

tact aan de balie en via telefoon als via e-mail en ons klantportaal. In 2021 kwamen er 62.398 ge-

sprekken bij het WSP binnen wat een stijging is van 4,5% ten opzichte van 2020. Huurders belden 

meer toen de balies door coronamaatregelen waren gesloten. De meeste gesprekken (63%) betreffen 

algemene vragen wat gelijk is aan 2020. Relatief meer gesprekken betroffen reparatieverzoeken 

(33%). Een klein aantal gesprekken (4%) is gevoerd met leveranciers of samenwerkingspartners. 

6.2 Huurdersportaal 

In ons huurdersportaal MIJN Mozaïek kunnen huurders onder andere reparaties melden, de huur be-

talen en de huur opzeggen. We zien dat het gebruik van het huurdersportaal overeenkomt met vorig 

jaar. Ongeveer 9% van de reparatieverzoeken verloopt via het huurdersportaal. Voor huuropzeggin-

gen schommelt dat percentage tussen 10% en 20% per maand. Ongeveer 225 keer per maand vindt 

huurbetaling via het huurdersportaal plaats. 

6.3 Resultaatmetingen 

We vinden het belangrijk dat huurders onze dienstverlening positief waarderen. Daarom laten we onze 

klantprocessen evalueren middels vragenlijsten die verstuurd worden aan onze huurders. In 2021 

werd dit voor het eerst gedaan door de KCM Group. We zijn in 2021 van enquêtebureau overgestapt 

omdat we dichter op het contactmoment uitvraag wilden doen en omdat we wilden werken met vra-

genlijsten die beter aansluiten op onze eigen processen.  
 

Op alle werkdagen worden er vragenlijsten verstuurd aan onze huurders. De volgende processen 

worden bevraagd: contact (telefoongesprek), reparatieverzoek, nieuwe huurder, vertrekkende huur-

der, planmatig onderhoud. In navolgende tabel de belangrijkste resultaten uit 2021 weergegeven.  

Tabel 20: Resultaten KWH-procesmetingen in 2021 
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Ten opzichte van 2020 zijn de meeste processen iets in waardering achteruit gegaan. De waardering 

van het contact (telefoongesprek) met Mozaïek Wonen wordt hoger beoordeeld. Dit komt onder ande-

re omdat we zijn gestart met het beoordelen van telefoongesprekken, één dag na het plaatsvinden 

van dit contactmoment. Vóór 2021 werden er vragen gesteld aan de huurders met betrekking tot de 

algemene dienstverlening en werd er niet een specifiek contactmoment bevraagd. 

 

Het verbeteren van de klanttevredenheid is een belangrijk doel van Mozaïek Wonen. In ons Onder-

nemingsplan (2022 t/m 2023) hebben we daarom de ambitie uitgesproken om in 2023 met betrekking 

tot onze dienstverlening een verbeterde huurderswaardering te behalen. Om deze ambitie te bewerk-

stelligen, is het noodzakelijk dat wij onze dienstverlening continu blijven verbeteren. Daarom stellen 

we ieder jaar een actieplan dienstverlening op (zie Hoofdstuk 6.5). Daarnaast worden de resultaten 

van de procesmetingen één keer per half jaar besproken met de betrokken teamleiders en worden er 

gezamenlijk actiepunten geformuleerd.  

 

Digitaal huurderspanel 

Mozaïek Wonen wil haar huurders op meerdere manieren een stem geven. Daarom hebben we enke-

le jaren geleden een digitaal huurderspanel opgezet. Het uitgangspunt is dat huurders een aantal keer 

per jaar via een digitale vragenlijst naar hun mening gevraagd wordt over een bepaald onderwerp. In 

totaal hebben wij op dit moment 769 huurders die deel uit maken van dit huurderspanel. Dit is een 

ruime verdubbeling ten opzichte van 2019 (353). De uitkomsten van het huurderspanel gebruiken wij 

voor ons beleid en voor het verder verbeteren van de communicatie en verbinding met onze huurders. 

Er heeft in 2021 één onderzoek plaatsgevonden. In dit onderzoek is het huurderspanel gevraagd over 

de woonruimteverdeling in regio Midden-Holland. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om 

het huidige verdeelsysteem samen met de gemeenten en regiocorporaties te evalueren.  

 

Overige onderzoeken 

Mozaïek Wonen heeft in 2021 ook nog diverse andere onderzoeken uitgevoerd onder huurders en 

woningzoekenden die betrekking hadden op een proces of een specifieke plaats, buurt of straat:  

 Evaluatie nieuwbouw (Molenzicht te Bodegraven); 

 Evaluatie installaties (Agnietenstraat te Gouda); 

 Evaluatie welkomstgesprekken nieuwe huurders; 

 Drie onderzoeken naar de leefbaarheid in verschillende wijken; 

 Onderzoek naar mogelijke nieuwbouw in Nieuwerbrug. 

6.4 Aedes-benchmark 

De Aedes-benchmark is dit jaar voor de achtste keer uitgevoerd. In totaal namen 269 corporaties deel 

aan de Aedes-benchmark waarmee 98% van de corporatiewoningen is vertegenwoordigd. De bench-

mark maakt op hoofdlijnen de prestaties van corporaties inzichtelijk en onderling vergelijkbaar. Er 

worden in totaal vijf prestatievelden gemeten: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Onderhoud & Verbete-

ring, Duurzaamheid en Betaalbaarheid & Beschikbaarheid.  

 

De meetperiode voor de Aedes-benchmark loopt van september 2020 tot augustus 2021. Dit betreft 

zodoende een andere meetperiode dan de procesmetingen uit hoofdstuk 6.3. 

 

Drie klassen 

Om de benchmarkpositie van corporaties weer te geven, zijn er per benchmarkonderdeel drie klassen: 

A, B en C. A is hoger dan gemiddeld, B is gemiddeld en C is onder het gemiddelde. 
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Huurdersoordeel Mozaïek Wonen: B 

In navolgende tabel staan de cijfers die onze huurders ons gaven op verschillende onderdelen, met 

daarnaast de cijfers van 2020 en het landelijk gemiddelde. 

Tabel 21: Resultaten prestatievelden Huurdersoordeel Aedes-benchmark 2021 

PROCES Mozaïek Wonen 2021 Mozaïek Wonen 2020 
Landelijk gemiddelde 

2021 

Nieuwe huurders 7,6 (B) 7,7 (B) 7,7 

Reparatieverzoek 7,6 (B) 7,4 (C) 7,7 

Vetrokken Huurder 7,9 (B) 7,8 (B) 7,5 

 

De waardering van onze huurders is licht gestegen in vergelijking met de benchmarkresultaten van 

2020. Dit resulteert dit jaar in een B voor het huurdersoordeel. We hebben dit jaar flink ingezet op het 

verbeteren van het reparatieproces, en het resultaat daarvan is te zien. 

Tabel 22: Resultaten prestatievelden Aedes-benchmark 2021 

PRESTATIEVELD Letter 2021 Letter 2020 Letter 2019 

Huurdersoordeel B C C 

Bedrijfslasten B A A 

Onderhoud A A A 

Duurzaamheid - - - 

Betaalbaarheid & Beschikbaarheid - - B 

 

Bedrijfslasten: B 

Onze bedrijfslasten zijn afgelopen jaar flink gestegen, van € 713,- naar € 807,- per woning. Ondanks 

deze stijging komen we nog steeds uit op een B. Een stijging van de bedrijfslasten is ook bij de andere 

corporaties in het land zichtbaar. We zitten nog steeds onder het landelijk gemiddelde van € 846,- 

maar het verschil wordt steeds kleiner.  

 

Overige scores 

Beschikbaarheid & betaalbaarheid: Voor het huisvesten van de doelgroepen (passend toewijzen) sco-

ren we dit jaar een A. Voor de onderdelen beschikbaarheid en betaalbaarheid scoren we een B. Dit 

betekent dat we in voldoende mate onze huurwoningen betaalbaar en beschikbaar houden voor onze 

doelgroep lage inkomens.  

 

Onderhoud & verbetering: Onze huurder geeft de kwaliteit van onze woningen gemiddeld een 7,4. 

Voor dit onderdeel scoren we dit jaar een A. We zitten daarmee ruim boven het landelijk gemiddelde 

(7,0). 

6.5 Programma Verbeteren Dienstverlening 

Mozaïek Wonen vindt goed en persoonlijk contact met huurders belangrijk. Mozaïek Wonen wil de 

huurder zo optimaal mogelijk bedienen. In 2018 zijn we gestart met het jaarlijks uitvoeren van een 

actieprogramma ‘Verbeteren Dienstverlening’. Ook in 2021 zijn er verbeteracties opgepakt, hoewel de 

coronamaatregelen een beperking vormden. Zo konden we geen klantreizen organiseren.  

 

Opnemen en bespreken telefoongesprekken 

In 2021 is het opnemen van de telefoongesprekken met de bijbehorende coachgesprekken intensie-

ver voortgezet. In april 2021 is er gestart met een hernieuwde nulmeting in april en een vervolgmeting 
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in september. Na de metingen is verder gegaan met vastleggen van verbeterpunten in een persoonlijk 

ontwikkelplan en het structureel tussentijds toetsen van de voortgang in ontwikkeling.  

 

Gastvrouw/gastheer 

Eind 2020 is gestart met het werken met een gastvrouw/gastheer. Helaas sloot de balie in december 

2020 vanwege de coronamaatregelen. Dit betekende dat het merendeel van de WSP medewerkers 

vanuit huis is gaan werken en de inzet van een gastvrouw/gastheer aan de balie niet mogelijk bleek. 

Alleen op afspraak was bezoek mogelijk. Vanaf juli 2021 lieten de coronamaatregelen een beperkte 

opening van de balie toe. Vanaf dat moment is weer gewerkt met een gastvrouw/gastheer; zij het dat 

aangescherpte maatregelen in december 2021 dit wederom verhinderden.  

 

Praktisch betekent het werken met een gastvrouw/gastheer dat één WSP medewerker plaatsneemt 

aan de balie en daar géén telefoon aanneemt. Zodoende fungeert deze WSP medewerker als direct 

aanspreekbare gastvrouw/gastheer met directe aandacht voor de bezoeker; onder het motto ‘WSP 

ontvangt met een glimlach’. 

 



Volkshuisvestingsverslag 2021  
   

 

54 

  

Samen aan de slag  

Huurders en medewerkers van Mozaïek Wonen hebben samen de schou-

ders eronder gezet en zijn aan de slag gegaan om een prachtig tuintje te 

realiseren in de Savelberghof. Het is nu een plek geworden vol met groen 

en zitplekken. Een heerlijk plekje dus voor alle bewoners en hun familie! 
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7. Overleg en samenwerking met belanghouders 

Mozaïek Wonen hecht aan een goede samenwerking en gaat graag met huurders en belang-

houders in gesprek. We houden ze op de hoogte van onze plannen en betrekken ze in een 

vroeg stadium bij het beheer van onze woningen en het beleid van onze organisatie.  

 

Dit samenspel vinden we belangrijk: in formelere zin met onze huurdersverenigingen en bewoners-

commissies, maar ook met groepen bewoners die als klankbord of contactpersoon willen fungeren. 

Mede dankzij hun inbreng bereiken we onze doelstellingen op het gebied van leefbaarheid, duur-

zaamheid, wonen, zorg en welzijn. Samen leveren we meerwaarde op volkshuisvestelijk en maat-

schappelijk terrein. 

7.1 Overleg en samenwerking met belanghouders 

In 2021 hebben we onze belanghouders intensief betrokken bij de strategie- en beleidsvorming van 

Mozaïek Wonen. Enkele voorbeelden: 

 We zijn met de gemeenten Gouda, Bodegraven-Reeuwijk en Zuidplas, de huurdersverenigingen 

en de OR gesprekken aangegaan over het ondernemingsplan en de begroting 2022-2023 van 

Mozaïek Wonen. Dit is vervolgens verwerkt in het bedrijfsplan voor 2022. 

 Verder informeerde en consulteerde de directeur-bestuurder de medewerkers van Mozaïek Wo-

nen over beleidsvoornemens via een online personeelsbijeenkomst.  

 De RvC (of delegatie daarvan) voert regulier overleg met de OR en met de huurdersverenigingen. 

 We betrekken de WoonAdviesCommissie Gouda, Bodegraven-Reeuwijk en Zuidplas bij de ont-

wikkeling van vastgoedprojecten. 

 We dragen actief bij aan de gebiedsgerichte ontwikkeling van visies en plannen op maatschappe-

lijke en volkshuisvestelijke thema’s.  

 We raadplegen onze huurders periodiek via enquêtes en panels. 

7.2 Prestatieafspraken 

De Woningwet schrijft voor dat woningcorporaties prestatieafspraken maken met huurdersorganisaties 

en gemeenten. Die afspraken moeten ervoor zorgen dat corporaties doen wat het lokale huisvestings-

beleid van hen verlangt. 

 

Mozaïek Wonen heeft prestatieafspraken, oftewel raamovereenkomsten met: 

 Gemeente Gouda, Woonpartners Midden-Holland en huurdersvereniging Beter Wonen Gouda en 

Stichting Huurdersbelangen Regio Hollands-Midden (periode 2017 t/m 2020). Deze is middels een 

allonge verlengd;  

 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Woningbouwvereniging Reeuwijk en de huurdersorganisaties 

Huurdersvereniging Bodegraven en Huurdersvereniging Reeuwijk (periode 2016 t/m 2020); 

 Gemeente Zuidplas, Woonpartners Midden-Holland en Huurdersbelang Moordrecht en Stichting 

Huurdersbelangen Regio Hollands-Midden (periode 2016 t/m 2020); 

 Gemeente Krimpenerwaard en Huurdersbelangenvereniging Gouderak (periode 2019 t/m 2022). 

 

In 2022 worden deze raamovereenkomsten naar verwachting opnieuw vastgesteld.  
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Jaarlijkse biedingen prestatieafspraken  

Woningcorporaties dienen jaarlijks vóór 1 juli een overzicht van hun voorgenomen werkzaamheden 

voor het komende jaar in bij de gemeente(n) waarin zij actief zijn. Het overzicht geldt als een concrete 

bieding van de corporatie aan de gemeente(n) voor het gemeentelijke woonbeleid in het komende 

jaar.  

 

Mozaïek Wonen heeft per gemeente medio 2021 haar conceptbod als bijdrage aan het gemeentelijke 

volkshuisvestingsbeleid gedaan in samenspraak met haar (lokale) huurdersorganisaties. 

 

In de tweede helft van 2021 is dit bod vervolgens in verschillende overleggen verder aangescherpt. Dit 

heeft eind 2021 geleid tot een akkoord met de drie gemeenten, Gouda, Bodegraven-Reeuwijk en 

Zuidplas, over de jaarlijkse biedingen prestatieafspraken voor 2022. Met de gemeente Krimpener-

waard gold de afspraak om in 2021 de bieding niet aan te passen. 

7.3 Samenwerking Groene Hart Corporaties 

Al enkele jaren werken we op enkele deelterreinen samen met de woningcorporaties QuaWonen, 

Woonpartners Midden-Holland en Woonforte in Groene Hart verband. Zo bestaan er gezamenlijke 

onderhoudscontracten met betrekking tot rioolbeheer en cv-onderhoud en zijn voor de betrokken ge-

meenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Zuidplas de uitgangspunten voor het gasloos maken van 

woningen in de regio Midden-Holland gezamenlijk opgesteld en gedeeld met de gemeenten.  

7.4 Klachtencommissie 

Iedere woningcorporatie moet huurders en huurdersvertegenwoordigers de gelegenheid bieden een 

klacht in te kunnen dienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Mozaïek Wonen heeft hiervoor 

een klachtencommissie beschikbaar. De klachtencommissie adviseert aan het bestuur van Mozaïek 

Wonen over klachten van huurders of huurdersvertegenwoordigers aangaande het handelen of nala-

ten van de corporatie of van personen die namens of voor de corporatie werkzaamheden verrichten.  

 

Huurders in Gouderak konden in 2021 een klacht indienen bij de Klachtencommissie Wonen Zuid-

Holland (KCWZH). Per 1 januari 2022 gaat de klachtenbehandeling voor Gouderakse huurders over 

naar de onafhankelijke Klachtencommissie van Mozaïek Wonen. 

 

Aan de werkzaamheden van de Klachtencommissie ligt het Reglement Klachtencommissie Mozaïek 

Wonen 2019 ten grondslag. De Klachtencommissie is samengesteld volgens de bepalingen in dit re-

glement en acteert dienovereenkomstig. In Bijlage 3 is een overzicht van de leden van de klachten-

commissie opgenomen.  

 

Klachten in 2021 

In 2021 ontving de Klachtencommissie van Mozaïek Wonen twintig nieuwe klachten (zie ook Tabel 

23). De meesten daarvan zijn na contact en overleg tussen klager en de werkorganisatie opgelost. 

Enkele klachten uit 2021 lopen door in 2022 of bleken niet ontvankelijk. Eén klacht uit 2021 leidde tot 

een hoorzitting. Drie nog lopende klachten uit 2020 leidden in 2021 tot een hoorzitting. Twee daarvan 

vertoonden een sterk samenhangend verband. Ze zijn samengevoegd en tegelijkertijd behandeld. Uit 

de hoorzitting voor deze twee samengevoegde klachten adviseerde de Klachtencommissie om nader 

onderzoek te laten verrichten. De werkorganisatie heeft dit onderzoek uit laten voeren waarna een 

tweede hoorzitting plaatsvond voor de samengevoegde klachten en definitief advies is uitgebracht.  

 

Naargelang de geldende coronamaatregelen verliepen de hoorzittingen geheel of deels via videobel-

len dan wel fysiek. 
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De twintig nieuw ingediende klachten hadden onder meer betrekking op: 

 Overlast van omwonenden; 

 Gemelde technische gebreken aan de woning die niet of niet voldoende op worden gepakt; 

 Meerdere keren voor niets gewacht op een installateur; 

 Communicatie en kosten bij betrekken van woning; 

 Afval in de woonomgeving; 

 Zorgmelding bij zorgverlener; 

 Schimmel in de woning; 

 Reparatie van een stroomkabel naar een tuinschuur; 

 Oprichten van een Bewonerscommissie; 

 Geuroverlast en vochtproblemen; 

 Uitblijven nieuw toilet bij vernieuwing badkamer; 

 Afwijzing medehuurderschap; 

 Niet vergoeden van waterschade; 

 Uitblijven van oplossing voor lekkage; 

 Meldingen overlast niet serieus nemen; 

 Vervanging achterdeur; 

 Gang van zaken bij werkzaamheden aan CV ketel. 

Tabel 23: Door Klachtencommissie ontvangen klachten 

 TOTAAL Gouda 
Bodegraven 

/Nieuwerbrug 
Moordrecht Gouderak* 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Aantal nieuw ontvangen 

klachten 
18 20 12 13 5 5 1 2 - - 

Aantal klachten in behande-

ling uit vorig jaar 
3 6 2 2 2 - 1 1 - - 

Aantal klachten niet-

ontvankelijk voor behande-

ling** 

4 4 2 2 2 2 - - - - 

Aantal klachten opgelost  6 15 4 9 2 2 - 2 - - 

Aantal klachten behandeld in 

hoorzitting: 

- Advies ongegrond 

- Advies gedeeltelijk ge-

grond 

- Advies gegrond 

- Geen advies uitgebracht, 

klacht opgelost 

 

 

3 

1 

- 

1 

1 

 

 

4 

- 

- 

- 

 

 

 

3 

1 

- 

1 

1 

 

 

4 

 

 

 

 

    - - 

Aantal klachten verder in 

behandeling volgend jaar 
6 5 5  1    - - 

 

*  Klachtenbehandeling voor Gouderakse huurders in 2021 bij de KCWZH. 

** Bij een niet-ontvankelijke klacht voldoet de indiener niet aan de definitie ‘klager’ uit het Reglement Klachtencommis-

sie of is een bepaling van het niet-ontvankelijkheidsartikel 5 uit het Reglement Klachtencommissie van toepassing 

op de klacht. De Klachtencommissie draagt een dergelijke klacht over aan de werkorganisatie van Mozaïek Wonen.  
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Een tuin op het balkon 

Meneer en mevrouw Van Drie wonen nog niet heel lang op de Savelberghof, maar zijn 

er al helemaal thuis. “We kwamen vanuit een eengezinswoning met een grote tuin,” 

vertelt mevrouw Van Drie. “Nu hebben we een balkon. Maar wel één die helemaal vol 

staat met groen. Mijn man houdt van tuinieren en dus hebben we overal plantjes 

staan. Eén van onze kinderen heeft een foto van onze oude tuin laten afdrukken en 

die hangt nu aan de muur buiten. Daardoor lijkt ons balkon toch een stukje tuin!” 
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8. Mozaïek Wonen: een efficiënte en effectieve organisatie 

Onze medewerkers zijn de doorslaggevende factor om onze ambities te realiseren. We streven 

naar een organisatie waar we ook als collega’s naast elkaar staan. Een organisatie waarin alle 

medewerkers de ruimte krijgen en de vaardigheden bezitten om te doen wat nodig is om die 

ambities te realiseren. Waar noodzakelijk maken we daarnaast ruimte voor (flexibele) capaciteit 

vanwege toegenomen complexiteit en uitbreiding van de opgaven. We willen een aantrekkelijke 

en goede werkgever zijn. Dat is onder andere belangrijk voor de werving van nieuwe collega’s, 

voor het reduceren van verzuim en het behoud van talent. Nog belangrijker is de samenhang 

tussen medewerker- en klanttevredenheid. Als medewerkers goed in hun vel zitten, wordt het 

gezamenlijk behalen van onze doelen leuker en makkelijker. En dat merkt onze klant.  

8.1 De werkorganisatie 

Inrichting organisatie 

Mozaïek Wonen heeft een organisatiestructuur met een smalle top, korte hiërarchische lijnen en een 

indeling in rayons. Hierbij gaan we uit van de professionele kwaliteiten en zelfstandigheid van onze 

medewerkers. 
 

Ondersteuning Woningbouwvereniging Reeuwijk 

Vanaf 1 januari 2021 voert Mozaïek Wonen de beheertaken van Woningbouwvereniging Reeuwijk uit. 

Het personeel van Woningbouwvereniging Reeuwijk is vanaf deze datum in dienst bij Mozaïek Wo-

nen. 

8.2 Onze medewerkers 

De totale bezetting is in 2021 toegenomen van 96,4 fte naar 108,6 fte. Hiervan is 16,1 fte ingevuld 

door inleenkrachten. De hoge instroom ontstaat onder andere doordat Mozaïek Wonen met ingang 

van 1 januari 2021 de beheertaken van Woningbouwvereniging Reeuwijk uitvoert, waarbij het perso-

neel van WBV Reeuwijk in dienst is gekomen van Mozaïek Wonen. In 2021 zijn er zeven medewer-

kers met pensioen gegaan en is er meer (tijdelijk) personeel aangetrokken vanwege een hoger ziekte-

verzuim.  

Tabel 24: Verloop formatie en bezetting Mozaïek Wonen 

OMSCHRIJVING 2021 2020 

Bezetting in dienst 

Bezetting inleenkrachten 

92,5 fte 

16,1 fte 

85,6 fte 

10,8 fte 

TOTALE BEZETTING 108,6 fte 96,4 fte 

   

Aantal medewerkers in dienst 106 personen 97 personen 

Instroom 33 personen 13 personen 

Doorstroom 0 personen 0 personen 

Uitstroom (vroeg)pensioen 

Uitstroom overige reden 

7 personen 

15 personen 

1 persoon 

9 personen 

Stagiairs 1 persoon 1 persoon 
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8.2.1 Opleiden en ontwikkelen 

We willen zo goed mogelijk presteren en inspelen op veranderingen in onze omgeving. Daarom is het 

belangrijk dat de directie, teamleiders en medewerkers zich blijven ontwikkelen. In 2021 hebben we  

€ 232.500 geïnvesteerd in het opleiden van onze medewerkers en maakten achttien van hen gebruik 

van een persoonlijk ontwikkelingstraject.  
 

Stagiairs en trainees 

Bij Mozaïek Wonen zijn stagiairs al vele jaren van harte welkom. Als maatschappelijk ondernemer 

laten we studenten uit allerlei onderwijsrichtingen graag ervaring opdoen. We investeren in jong talent 

door deel te nemen aan het ‘talent in huis’ programma. Drie young professionals rouleren gedurende 

1,5 jaar over drie corporaties en doen daarmee waardevolle ervaring op in de sector. In 2021 hebben 

twee trainees bij Mozaïek Wonen gewerkt.  

8.2.2 Ziekteverzuim 

Mozaïek Wonen registreert ziekteverzuim en kiest bij verzuim voor een persoonlijke benadering en 

begeleiding van medewerkers. Eventueel zoeken we in overleg met de bedrijfsarts van Arbo Unie 

naar een passende oplossing. 

Tabel 25: Verzuim van medewerkers 

Verzuim van medewerkers* 2021 2020 

Aantal medewerkers 109 95 

Verzuimpercentage (%) 8,59 5,13 

Kort verzuimpercentage (< zes weken) 1,00 1,48 

Verzuimfrequentie 0,8 1,0 
 

*  In de tabel is voor 2020 het verzuim van medewerkers van Woningstichting Gouderak en Woningbouwvereniging 

Reeuwijk niet verwerkt. 

 

Het ziekteverzuim over 2021 bedroeg 8,59%. Hierbij hebben we zwangerschapsverlof niet meegere-

kend. Dit is een hoger percentage dan het vorige jaar. In 2021 waren elf medewerkers voor langere 

tijd ziek. Dit heeft de volle aandacht. Het korte verzuim ligt al een paar jaar rond of onder onze norm 

van 1,5%. 

8.3 Programma Hart voor Huurders 

In 2018 zijn we gestart met een organisatie breed programma waarbij we in feite twee punten centraal 

stellen, namelijk het denken vanuit de huurders en het denken vanuit de bedoeling. Daarnaast 

willen we herkenbaar en aanspreekbaar zijn. En we willen wendbaar en op de toekomst voorbereid 

zijn. 
 

Parallel aan het programma ‘Hart voor Huurders’, dat gericht is op het ontwikkelen en versterken van 

gedrag en houding, lopen twee andere programma’s die zich richten op het verbeteren van de dienst-

verlening en leefbaarheid. Om Hart voor Huurders te kunnen realiseren is het van groot belang dat er 

optimaal wordt samengewerkt. Het geven en ontvangen van feedback is daarbij een aandachtspunt. 

In 2021 is daar veel aandacht aan geschonken. In een organisatiebreed trainingstraject zijn bovendien 

aandachtpunten opgehaald voor de toekomstige ontwikkeling van de organisatie.  
 

Jaarlijks evalueren we de voortgang. In 2021 is Mozaïek Wonen overgegaan naar een ander onder-

zoeksbureau. Er wordt nu vaker onderzoek gedaan wat meer inzicht oplevert dan voorheen. Daardoor 

is het mogelijk gerichter actiepunten te formuleren en op te pakken. In de benchmark beoordelen 

huurders de dienstverlening van Mozaïek Wonen met een 7.7.  



Volkshuisvestingsverslag 2021  
   

 

61 

8.4 Optimaliseren bedrijfsprocessen  

Op basis van het plan van aanpak is het project Optimaliseren bedrijfsprocessen in maart 2020 ge-

start. Het actualiseren resulteert in aangepaste werkprocessen en bijbehorende risicomatrices. Omdat 

de meest urgente processen inmiddels zijn geactualiseerd is dit project in november 2021 afgesloten. 

In de laatste maanden van 2021 is gewerkt aan de processen ‘Inkoopbeleid’ en ‘Huurincasso’. Deze 

geactualiseerde processen zijn vastgesteld. In 2022 wordt doorgegaan met het actualiseren van de 

bedrijfsprocessen, waar dit nodig is. 

8.5 AVG 

Het Privacyteam van Mozaïek Wonen werkte in 2021 verder aan de interne uitvoering van de Alge-

mene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht werd. Drie jaar na 

invoering van de AVG is gestart met het updaten van alle beleids- en uitvoeringdocumenten. Nieuwe 

medewerkers namen zoals gebruikelijk deel aan een verplichte privacy-awareness training. Er werden 

diverse privacyvraagstukken voorgelegd aan de Functionaris Gegevensbescherming (FG) en het Pri-

vacyteam. Dit betreft nieuw af te sluiten verwerkersovereenkomsten, gemeentelijke convenanten en 

protocollen voor cameratoezicht. Nieuw is de uitbreiding van werkzaamheden voor Woningbouwvere-

niging Reeuwijk en verbeterde interne samenwerking met Information Security Officer (ISO). De FG, 

ondersteund door het Privacyteam, ziet toe op de werking van de AVG binnen de organisatie en rap-

porteert periodiek daarover aan de directie en jaarlijks aan de Auditcommissie en Raad van Commis-

sarissen. In 2021 had Mozaïek Wonen te maken met enkele datalekken. In twee gevallen is daarvan 

melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en zijn de betrokkenen geïnformeerd. Er zijn geen 

inzageverzoeken van de geregistreerde persoonsgegevens binnengekomen. Tot slot, de FG is even-

eens aangesteld als FG voor WBV Reeuwijk. Daarvan is melding gedaan aan de Autoriteit Persoons-

gegevens. 

8.6 Ondernemingsraad 

De directie en de ondernemingsraad (OR) van Mozaïek Wonen hebben in 2021 regelmatig overleg 

gevoerd. In zes formele overlegvergaderingen en enkele informele overleggen wisselden ze van ge-

dachten over verschillende onderwerpen. Dat deden ze op een constructieve, open en respectvolle 

manier. 
 

Met name de volgende onderwerpen zijn in 2021 besproken: thuiswerkbeleid, hybride werken, onder-

nemingsplan 2022-2023, herziening regeling vergoeding mobiele telefoon, SAV-pakket 2022, wijziging 

kostenvergoeding thuiswerk(plek), samenwerking Woningbouwvereniging Reeuwijk, voortgang Hart 

voor Huurders en vitaliteit. 

8.7 Personeelsvereniging 

Vanwege de coronamaatregelen kon helaas geen enkele activiteit doorgaan. In plaats daarvan heeft 

het bestuur op andere manieren aandacht gegeven aan de medewerkers; zoals het bezorgen van een 

attentie bij de medewerkers thuis en een alternatief voor de jaarlijkse eindejaarsbijeenkomst. 
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Het pontje tussen Gouderak en Moordrecht 

Een belevenis: overvaren over de prachtige Hollandse IJssel. Van-

wege de maatschappelijke relevantie dragen de betrokken ge-

meenten bij aan de exploitatie van de veerdienst. 
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Bijlage 1: Adviezen van huurdersverenigingen aan Mozaïek Wonen 

Onderwerp Toelichting Uitkomst 

Advies Huurver-

hoging 2021 

Adviesaanvraag over het voorstel voor 

Huurverhoging 2021. 

 

Adviesaanvraag ingetrokken. De overheid 

heeft het maximale huurverhogingspercen-

tage voor 2021 op 0% gezet in de geregu-

leerde huursector.  

Niet van toepassing. 

Advies  

Transitieplan 

Adviesaanvraag over de richting voor het 

bereiken van een CO2-neutrale woning-

voorraad in 2050. 

BeWoGo adviseert vooralsnog niet positief. 

BeWoGo juicht het isoleren van woningen 

toe maar mist informatie en inspraakmoge-

lijkheden en ziet daarnaast veel onduidelijk-

heden. 

 

Koepel adviseert grotendeels positief maar 

voorziet een probleem in de planning en 

uitvoerbaarheid.  

Advies  

Klachtencommis-

sie 

Adviesaanvraag over het voorstel om de 

klachtenbehandeling onder te brengen bij 

een regionale klachtencommissie. 

Koepel adviseert positief. BeWoGo adviseert 

negatief wat ertoe leidt dat de klachtenbe-

handeling bij de eigen klachtencommissie 

blijft. 

Advies  

Verhuisregeling 

Jaren 50-wijk 

Moordrecht 

Adviesaanvraag specifiek aan HBM. Be-

treft de verhuisregeling die een vroegtijdig 

vertrek uit de Jaren 50-wijk stimuleert ten-

einde vrijgekomen woningen als wisselwo-

ning in te zetten. 

HBM adviseert positief en ziet de verhuisre-

geling als een goed middel om de verplich-

tingen uit het Sociaal Statuut na te komen.  

Advies  

Experiment door-

stroom senioren 

Adviesaanvraag specifiek aan HBM. Be-

treft een experiment met betrekking tot de 

nieuwbouw van de Jaren 50-wijk dat door-

stroom van senioren stimuleert.  

Omdat het onderwerp doorstroom van senio-

ren ook in andere gemeenten speelt, is het 

advies afkomstig van de gehele Koepel. In 

het advies vraagt de Koepel aandacht voor 

ondersteuning bij het verhuisproces, duidelij-

ke informatie over woonlasten met eventueel 

een financiële tegemoetkoming en de be-

schikbaarstelling van woningen die passen 

bij gezinssamenstelling en leeftijd.  

Advies 

Ondernemings-

plan 2022-2023 

Adviesaanvraag voor het Ondernemings-

plan 2022-2023 dat vanwege onzekerhe-

den voor corporaties is opgesteld voor 

twee jaar in plaats van de gebruikelijke vier 

jaar. 

BeWoGo en Koepel onderschrijven in grote 

lijnen de afwegingen en keuzes. Beide vra-

gen voor een aantal punten extra aandacht 

of doen aanvullende aanbevelingen. Dat 

gaat o.a. over huur- en woonlastenbeleid, 

inzet op duurzaamheid, ouderenbeleid, 

nieuwbouw, onderhoud, dienstverlening. 

Kortom voor alle thema’s wordt grote betrok-

kenheid getoond. 

Advies  

Wijziging beleid 

hang- en sluit-

werk 

Adviesaanvraag die voortkomt uit het ver-

zoek van huurdersverenigingen en bewo-

nersonderzoeken om aandacht te beste-

den aan inbraakpreventie. 

BeWoGo onderschrijft de afwegingen en 

keuzes in grote lijnen en merkt een aantal 

zaken op die nadere aandacht en verklaring 

behoeven.  

 

De Koepel onderschrijft de afwegingen en 

keuzes en voegt enkele aanbevelingen toe. 
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Bijlage 2: Rayonindeling bezit Mozaïek Wonen 
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Bijlage 3: Samenstelling Klachtencommissie in 2021 

 

Voorzitter, onafhankelijk Mevr. mr. J.P.G. Berkelaar 

Benoemd op: 01-01-2017 

Herbenoemd op: 01-01-2020 

Herbenoembaar: ja 

Beroep: directeur bij De Geschillencommissie 

Nevenfuncties:  

 Lid Raad van Toezicht bij de Nederlandse Vereni-

ging van Incasso-ondernemingen 

  
Lid namens huurdersverenigingen Mevr. mr. M. Springer-Snaterse 

Benoemd op: 20-06-2014 

Herbenoemd op: 20-06-2017 

Herbenoemd op: 20-06-2020 

Herbenoembaar: nee 

Beroep: -  

Nevenfuncties:  

 Vrijwilliger bij Fietsen Alle Jaren Gouda  

Lid namens huurdersverenigingen Dhr. mr. J.N.L. van der Hoeven 

Benoemd op: 01-01-2017 

Herbenoemd op: 01-01-2020 

Herbenoembaar: ja 

Beroep: gepensioneerd advocaat 

Nevenfuncties:  

 Bestuursvoorzitter van de vereniging Platform 

Bouwinvest 

 

Lid namens Mozaïek Wonen Mevr. J.C. Huisman-Mak 

Benoemd op: 01-11-2019 

Herbenoembaar: ja 

Beroep: gepensioneerd vanuit zorgsector 

Nevenfuncties: 

 Lid Cliëntenraad CAK 

 Lid Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden 

 Lid Onafhankelijke Klachtencommissie Gelder-

land/Utrecht 

 

Lid namens Mozaïek Wonen Dhr. mr. M.J. Reitsema  

Benoemd op: 07-03-2020 

Herbenoembaar: ja 

Beroep: senior jurist bij de Kansspelautoriteit 

Nevenfuncties: -   
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Postadres 

Postbus 219, 2800 AE Gouda 

 

Hoofdkantoor 

Bachstraat 1, 2807 HZ Gouda 

 

T 0182 - 69 29 69 

E info@mozaiekwonen.nl 

W www.mozaiekwonen.nl 

F @MozaiekWonen 
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