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Samenvatting 
 
Onderzoeksdoel 
De Rekenkamercommissie Veenendaal heeft het gemeentelijk beleid met 
betrekking tot jongerenhuisvesting onderzocht. Het doel van het onderzoek is de 
raad inzicht geven in: 
 
1. De mate waarin het gemeentelijk woonbeleid specifiek aandacht heeft voor 

de doelgroep jongeren 
2. De mate waarin overig gemeentelijk beleid aandacht heeft voor het 

verbeteren van de woonsituatie en -mogelijkheden van jongeren 
3. Welke maatregelen de gemeente -naast het huidige beleid- de gemeente 

nog meer had kunnen nemen om de woonsituatie van jongeren te 
verbeteren 

4. De wijze waarop de gemeente binnen haar woonbeleid de doelgroep 
jongeren heeft gedefinieerd 

5. De mate waarin het woonbeleid voldoende kaders biedt voor intern- en 
extern betrokkenen om de doelstellingen te bereiken 

6. In hoeverre is de beleidsinzet ten behoeve van jongeren ten koste gegaan 
van andere categorieën woningzoekenden? 

 
 
Samenvatting punt 1 
Met het stopzetten van de Stimuleringsregeling Jongerenhuisvesting in 2014 
kwam er een (voorlopig) einde aan specifiek woonbeleid voor 
jongerenhuisvesting in Veenendaal. Als reden hiervoor geeft de gemeente aan 
dat veel jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 25 jaar Veenendaal verlaten om 
elders te gaan studeren, of dat zij langer bij hun ouders blijven wonen, waardoor 
ze langer sparen en een eerste stap op de woningmarkt overslaan. Wel ziet de 
gemeente een belangrijke opgave in het vergroten van de mogelijkheden van 

starters op de woningmarkt (mensen die voor het eerst een koopwoning 
betrekken. In de praktijk zijn dat met name mensen in de leeftijdscategorie vanaf 
25 jaar). Daarbij lag de focus lange tijd op het vergroten van de financiële 
mogelijkheden (via het bieden van de Starterslening, die overigens beschikbaar 
is voor starters vanaf 18 jaar). Met de nieuwe Omgevingsvisie (2020) wordt ook 
de opgave om te voorzien in voldoende betaalbare woningen voor starters 
aangekaart. 
 
Samenvatting punt 2 
De focus op de woonsituatie van starters maakt dat ook op andere 
beleidsterreinen  incidenteel aandacht is voor de woonsituatie van jongeren. Op 
dit punt is met name de ondersteuning van kwetsbare jongeren in Veenendaal 
belangrijk om te noemen. Hierbij gaat het om ondersteuning bij het op orde 
krijgen van de financiële huishouding, waardoor schuldenproblematiek kan 
worden voorkomen of opgelost. In de prestatieafspraken met woningcorporaties 
zijn hierover afspraken gemaakt. Daarnaast zijn er diverse maatregelen 
genomen die niet specifiek gericht zijn op de doelgroep jongeren, maar wel de 
mogelijkheden van doelgroepen die (op korte termijn) op zoek zijn naar 
betaalbare woonruimte vergroten (waaronder jongeren). Daarbij gaat het om het 
deels toewijzen van sociale huurwoningen via loting, het stimuleren van de 
doorstroming in de sociale huur en het ‘ontlabelen’ van seniorenwoningen in de 
sociale huur. 
 
Samenvatting punt 3 
Er zijn vele maatregelen mogelijk die de gemeente indien nodig had kunnen 
toepassen om de mogelijkheden voor jongeren te vergroten. Voorbeelden zijn: 
het bouwen van tiny houses of tijdelijke wooneenheden, het bieden van tijdelijke 
contracten, het bieden van goedkope koopconstructies (zoals KoopGarant, het 
verkopen van woningen met erfpacht of het faciliteren van Collectief Particulier 
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Opdrachtgeverschap). Echter, als onderbouwing om deze maatregelen in te 
zetten moet er wel sprake zijn van een huisvestingsprobleem voor jongeren. 
Volgens de gemeente, woningcorporaties en makelaars is hier onvoldoende 
sprake van in Veenendaal. Aan de andere kant geeft de Jongerenraad aan dat 
er sprake is van een gebrek aan mogelijkheden op de Veenendaalse 
woningmarkt (te weinig financiële mogelijkheden om een woning te kopen, te 
lange actieve zoektijd voor sociale huur).   
Er ontbreekt echter een objectief inzicht van de positie van jongeren op de 
Veenendaalse woningmarkt (Hoe groot is de totale voorraad goedkope 
koopwoningen? Hoeveel procent komt daarvan jaarlijks beschikbaar? Hoe ziet 
de vraagdruk in de sociale huur voor jongeren eruit; actieve zoektijd, slaagkans?) 
om te kunnen beoordelen of de Jongerenraad een punt heeft met haar 
bevindingen.  
 
Samenvatting punt 4 
In haar woonbeleid heeft de gemeente Veenendaal geen definitie opgenomen 
wat zij onder de doelgroep jongeren verstaat. Uit nadere gesprekken wordt  
duidelijk dat de gemeente in de praktijk een onderscheid ziet tussen enerzijds 
jongeren (leeftijdsgroep 18-25 jaar) en starters op de woningmarkt (vanaf 25 
jaar). Hierdoor kan dus ook niet gesteld worden dat bepaalde maatregelen uit het 
woonbeleid ten koste zijn gegaan van andere doelgroepen dan starters / 
jongeren. Met haar woonbeleid richt de gemeente zich voornamelijk op de 
tweede categorie. Ook andere partijen, zoals de woningcorporaties en 
Jongerenraad herkennen in grote lijnen deze twee leeftijdscategorieën op de 
woningmarkt, al verschilt men over de noodzaak voor specifiek woonbeleid voor 
de jongste leeftijdscategorie.  
 
Samenvatting punt 5 
Het gemeentelijk woonbeleid geeft helder aan welke doelgroepen op de 
woningmarkt prioriteit krijgen. Jongeren (< 25 jaar) horen daar niet bij, starters 

wel. Hierbij is duidelijk aangegeven dat de mogelijkheden voor deze doelgroep 
vooral via de bestaande voorraad en financiële regelingen (starterslening) 
vergroot moeten worden. Ook is ten aanzien van de Woonvisie 2014 duidelijk 
onderbouwd (op basis van gesprekken met makelaars, corporaties, nieuwbouw- 
en verkoopcijfers) dat er toen reeds geen reden was om specifiek beleid op 
jongeren in te zetten. 
In de Omgevingsvisie blijft het woonbeleid gericht op starters, maar wordt er wel 
aandacht gevraagd voor voldoende woningaanbod. Onduidelijk is daarbij of het 
gaat om meer doorstroming in de bestaande voorraad of dat ook aanvullende 
nieuwbouw vereist is. Ook is niet duidelijk in hoeverre die woningopgave op de 
koop-, particuliere huur- en/of sociale huursector betrekking heeft.  
 
Samenvatting punt 6 
De meeste beleidsmaatregelen zijn niet specifiek ingezet voor jongeren of 
starters, maar waren gericht op een brede doelgroep. Het bieden van voldoende 
woningen in de sociale huursector komt ten goede aan huishoudens met een 
laag inkomen, waaronder jongeren / starters. Ook de Starterslening heeft indirect 
effect gehad op andere doelgroepen dan enkel starters. Met de Starterslening 
werd het voor doorstromers op de woningmarkt makkelijker om hun woning aan 
een starter te verkopen. 
Het woonbeleid is derhalve niet ten koste gegaan van andere doelgroepen dan 
starters / jongeren.   
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In 2018 voerde Rekenkamercommissie Veenendaal onderzoek uit naar de 
effectiviteit van het gemeentelijk woonbeleid. Dit onderzoek richtte zich destijds 
over de volle breedte van de woningmarkt. Op verzoek van de Jongerenraad 
heeft de Rekenkamercommissie een nadere verdieping gemaakt op dit 
onderzoek, nu specifiek gericht op het thema jongerenhuisvesting. 
 
Het nieuwe onderzoek vormt een (voor)onderzoek waarbij met name verkend 
moet worden of er aanleiding is tot een groter onderzoek naar het beleid rond 
jongerenhuisvesting. Het (voor)onderzoek richt zich daarom met name op de 
vraag of er in Veenendaal sprake is van specifiek woonbeleid gericht op de 
doelgroep jongeren. Om dit in beeld te brengen zijn de relevante beleidsstukken 
op het vlak van het woonbeleid geanalyseerd (Woonvisie 2014, Strategische 
visie 2040, Omgevingsvisie en de prestatieafspraken met de woningcorporaties) 
en is gesproken met betrokken partijen 

1.2 Onderzoeksvragen 

De hoofdonderzoeksvraag van de RKC luidt als volgt: 
Is er sprake van specifiek beleid voor jongerenhuisvesting en in welke mate zijn 
de voorwaarden aanwezig om tot doeltreffend en doelmatig woonbeleid voor 
jongeren te komen. 
 
Bij de hoofdvraag is een aantal subvragen geformuleerd, te weten: 
1. Indien er sprake is van specifiek beleid rond jongerenhuisvesting: waar 

bestaat dit dan uit? Wat zijn de doelstellingen? Indien er geen specifiek 

beleid is, welke (algemene) kaders van het woonbeleid hebben betrekking 
op de doelgroep jongeren? 

2. Bestaat er ander beleid gericht op jongeren waarin (in)direct uitspraken 
worden gedaan over het verbeteren van de woonsituatie en -mogelijkheden 
voor jongeren? 

3. Welke maatregelen had de gemeente -naast het huidige beleid- nog meer 
kunnen nemen om de woonsituatie en -mogelijkheden van jongeren te 
verbeteren? 

4. Hoe heeft de gemeente de doelgroep jongeren binnen haar woonbeleid 
gedefinieerd? 

5. Biedt het woonbeleid voor jongeren voldoende scherpte en concrete 
handvatten voor intern- en extern betrokkenen om de doelstellingen te 
realiseren? 

6. In hoeverre is  de beleidsinzet ten behoeve van jongeren ten koste gegaan 
van andere categorieën woningzoekenden? 

1.3 Opzet en uitvoering 

De volgende stappen zijn ondernomen om tot dit rapport te komen: 
• Deskresearch: een analyse van de meest relevante documenten verstrekt 

door de beleidsmedewerker wonen (zie bijlage 1). 
• Een drietal interviews met betrokkenen, te weten: de wethouder en de 

beleidsmedewerker wonen, de Jongerenraad en medewerkers van de twee 
woningcorporaties in Veenendaal: Patrimonium Woonservice en de 
Veenendaalse Woningstichting (zie bijlage 1). 
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2 Definitie doelgroep jongeren 

Geen eenduidige categorie 
In het gemeentelijk woonbeleid van de afgelopen jaren (Woonvisie, 
Prestatieafspraken, Strategische Visie, Omgevingsvisie) is geen eenduidige 
definitie opgenomen van de doelgroep jongeren. In de gesprekken die in het 
kader van dit onderzoek zijn gevoerd is wel meer inzicht verkregen in wat 
betrokken partijen onder jongeren verstaan. Alle partijen die we gesproken 
hebben benoemen een ruime doelgroep met daarbinnen vaak een of meerdere 
subcategorieën.  
De Gemeente Veenendaal richt haar woonbeleid niet op een bepaalde 
leeftijdscategorie, maar op de doelgroep starters; zijnde mensen die voor het 
eerst een woning gaan kopen. Dat kunnen mensen zijn die vanuit een 
onzelfstandige woonsituatie verhuizen (bijvoorbeeld ouderlijk huis of kamer), 
maar ook mensen die vanuit een zelfstandige (sociale) huurwoning naar een 
koopwoning verhuizen. Specifiek woonbeleid gericht op een bepaalde 
leeftijdscategorie (met name 18 t/m 25 jaar) is volgens de gemeente niet 
wenselijk omdat veel jongeren in deze leeftijdsfase de gemeente verlaten om 
elders te gaan studeren en te wonen. Voor een deel komen deze jongeren op 
latere leeftijd terug om een gezin te stichten. Vandaar het accent op starters in 
plaats van jongeren.  
De Jongerenraad richt zich met name op de doelgroep 15 t/m 25 jaar. 
Daarbinnen zien zij twee doelgroepen die van belang zijn voor het woonbeleid, 
maar die elkaar ook deels overlappen. Ten eerste studenten die op zoek zijn naar 
een zelfstandige studio of studentenkamer. Vaak zoeken zij deze woonruimte in 
de stad waar ze studeren, maar sommige studenten zouden graag in 
Veenendaal blijven wonen. Ten tweede de groep afgestudeerden. Zij zijn op zoek 
naar een zelfstandige woning. 

De woningcorporaties (Patrimonium Woonservice en de Veenendaalse 
Woningstichting) hebben binnen de categorie jongeren specifieke aandacht voor 
de leeftijdsgroep 18 t/m 23 jaar. Deze subcategorie is vooral ingegeven doordat 
jongeren in deze leeftijdsklasse alleen in aanmerking komen voor huurtoeslag 
als zij een huurwoning betrekken met een huur tot €432 (de 
kwaliteitskortingsgrens).  
 
Woningbehoefte jongeren 
In de afgelopen jaren is er geen onderzoek uitgevoerd naar de woonwensen van 
jongeren in Veenendaal. Op basis van het landelijke WoON2018 kan wel op 
inzicht worden verkregen in de woonvoorkeuren van jongeren in de gemeente: 
 
Tabel 2.1: Gemeente Veenendaal. Woonwensen verhuisgeneigde jongeren 18-
30 jaar 

   18-24 
jaar 

25-30 
jaar 

Totaal 

Huur Eengezinswoning < €432 1% 0% 0% 
  €432-€737 5% 9% 7% 
  > €737 2% 7% 5% 
 Appartement < €432 25% 2% 13% 
  €432-€737 24% 14% 19% 
  > €737 11% 7% 9% 

 Totaal huur  68% 39% 53% 
Koop Eengezinswoning < €200.000 12% 10% 11% 

  €200-
300.000 

10% 26% 18% 

  > €300.000 4% 10% 7% 
 Appartement < €200.000 7% 11% 9% 
  €200-

300.000 
0% 3% 2% 

  > €300.000 0% 2% 1% 
 Totaal koop  32% 61% 47% 

Totaal   100% 100% 100% 
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Bron: WoON2018 
 
Uit de analyse komt naar voren dat jongeren tussen 18 en 24 jaar met name een 
(sociaal) huurappartement zoeken. Jongeren van 25 jaar en ouder zoeken vooral 
een eengezinskoopwoning. 
De Jongerenraad geeft aan dat veel jongeren in Veenendaal op zoek zijn naar 
een betaalbare sociale huurwoning. Een koopwoning of particuliere huurwoning 
is voor veel jongeren geen optie vanwege de hoge prijzen (koopsector) of 
voorwaarden met betrekking tot het huurcontract (maandinkomen van potentiële 
huurder moet vaak 3 tot 4x de huurprijs zijn). Verder stellen jongeren weinig 
andere eisen wat betreft woningtype of locatie. Betaalbaarheid en goede staat 
van onderhoud zijn de belangrijkste woonwensen. 
 
Mogelijkheden voor jongeren op de woningmarkt 
Er is geen nader onderzoek gedaan naar de positie van jongeren op de 
woningmarkt. Wel is er overall inzicht in de inschrijftijd voor een sociale 
huurwoning en de actieve zoektijd om daadwerkelijk zo’n huurwoning te vinden1. 
Het blijkt dat van de mensen die staan ingeschreven 11,5% actief op zoek is naar 
een woning. De actieve zoektijd2 voor alle categorieën woningzoekenden ligt 
gemiddeld op twee jaar, vergelijkbaar met het gemiddelde in de regio 
FoodValley. Deze actieve zoektijd is al enige jaren redelijk stabiel. Zowel 
gemeente als corporaties zien dat niet als een (te) lange zoektijd. In analyses 
over de druk op de sociale huurmarkt is de positie van jongeren niet nader 
uitgelicht. Een nadere specificatie van het zoekgedrag van jongeren zou een 
beter zicht geven op hun positie  op de sociale huurmarkt. Het zou bijvoorbeeld 
kunnen zijn dat zij vanwege het feit dat zij weinig inschrijftijd hebben opgebouwd, 
frequenter en mogelijk ook langere tijd moeten reageren dan andere 
woningzoekenden. Ook is de kans aanwezig dat zij minder snel geneigd zijn om 

 
1 College van B&W van Veenendaal, Beantwoording schriftelijke vragen over wachttijd 

sociale huurwoningen, 1 juli 2020. 

een aangeboden woning te weigeren. Deze veronderstelling kan bij gebrek aan 
informatie dus niet worden gestaafd of ontkracht. 
Niettemin hebben zowel gemeente als corporaties op basis van alle gesprekken 
met marktpartijen (ter voorbereiding van de woonvisie en later de 
Omgevingsvisie) geen signalen gekregen dat jongeren (zijnde categorie 18 t/m 
25 jaar) onvoldoende mogelijkheden hebben op de woningmarkt in Veenendaal. 
Zij verklaren dit voornamelijk uit hun ervaring dat: 
1. veel jongeren in deze categorie Veenendaal verlaten om elders te gaan 

studeren en wonen, of; 
2. langer bij hun ouders blijven wonen om zo verder te sparen en later 

zelfstandig te gaan wonen en een woning te kopen; 
3. voor de doelgroep die wel zelfstandig wil wonen in voorgaande jaren 

voldoende goedkope sociale huurwoningen zijn gebouwd. 
 
Hoewel de gemeente dus aangeeft geen signalen over ontoereikende 
huisvestingsmogelijkheden voor jongeren te hebben gekregen, geeft zij 
anderzijds wel aan dat een belangrijk deel van de bestaande sociale 
huurwoningen uit grote  drie- en vierkamerflats uit de jaren 60 en 70 bestaat, die 
doorgaans te duur zijn voor jongeren en qua grootte ook niet op deze doelgroep 
zijn toegesneden. Het samenwonen van meerdere jongeren in een dergelijke 
huurwoning stuit op bezwaren en praktische problemen. Dit zou mede de 
opvatting van de Jongerenraad kunnen verklaren. 
De Jongerenraad  geeft namelijk aan dat er voor jongeren in Veenendaal 
onvoldoende passend woningaanbod is. Hierdoor overweegt een deel van de 
afgestudeerde jongeren om in een van de omliggende gemeenten (o.a. Rhenen, 
Ede) een woning te huren of te kopen. 
Grootste knelpunt volgens de Jongerenraad is de zoektijd voor een sociale 
huurwoning. Zij is van oordeel dat de gemiddelde zoektijd van twee jaar te lang 

2 De actieve zoektijd is de periode vanaf de eerste reactie op een woning tot het moment 
dat men een aangeboden woning heeft geaccepteerd. 
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is, bovendien is de actieve zoektijd in de praktijk vaak nog langer, zo zegt men. 
Probleem hierbij is dat veruit de meeste huurwoningen worden toegewezen op 
basis van de reageerder met de langste inschrijftijd. Jongeren (die zich vanaf hun 
18e jaar kunnen inschrijven) delven dan vaak het onderspit tegenover 
woningzoekenden die al jaren inschrijftijd hebben opgebouwd. Hoe later 
jongeren zich inschrijven, hoe langer het duurt voordat ze voldoende inschrijftijd 
hebben opgebouwd om een goede kans te maken om een sociale huurwoning 
toegewezen te krijgen. 
 
Starters: stijgende koopwoningprijzen 
De Gemeente Veenendaal richt zich in haar woonbeleid vooral op de doelgroep 
starters; zijnde woningzoekenden die voor het eerst een koopwoning willen 
betrekken. Voor deze doelgroep constateert de gemeente wel dat de 
mogelijkheden op de woningmarkt in Veenendaal beperkt zijn. Door de stijgende 
koopwoningprijzen is het aanbod aan betaalbare koopwoningen de afgelopen 
jaren sterk afgenomen. Hierdoor heeft de gemeente voor de doelgroep 
(koop)starters wel meerdere maatregelen in de afgelopen jaren getroffen om hun 
mogelijkheden te vergroten (zie hoofdstuk 3). 
Daarnaast is er in de afgelopen jaren nog wel een substantieel aantal betaalbare 
woningen toegevoegd in de huur en koopsector; ruim 500 nieuw toegevoegde 
woningen in de periode 2014-2017 kende een WOZ-waarde van maximaal 
€200.000 (42% van de totale nieuwbouw in die periode). 
 
Toenemende vraag sociale huur en spoedzoekers 
Hoewel de woningcorporaties geen acute specifieke knelpunten voor jongeren 
op de woningmarkt constateren, ziet men wel dat de vraagdruk voor de sociale 
huur in algemene zin de afgelopen jaren is toegenomen in Veenendaal. Dit heeft 
effect op de zoektijd en slaagkans voor alle doelgroepen; dus ook jongeren en 
starters. 

Een specifieke woningvraag komt daarbij van de groep ‘spoedzoekers’; mensen 
die door een life-changing event (verlies van baan / inkomen, echtscheiding, 
problemen relationele sfeer) met spoed behoefte hebben aan een goedkope 
(vaak tijdelijke) woonoplossing. Er zijn ook jongeren die tot deze doelgroep 
spoedzoekers behoren.  
 
De woningcorporaties willen voor deze doelgroep graag samen met de gemeente 
nadenken over het ontwikkelen van tijdelijke huisvesting, bijvoorbeeld Tiny 
Houses. De gemeente Veenendaal is hier vooralsnog geen groot voorstander 
van. Zij wenst de beperkte fysieke bouwmogelijkheden liever in te zetten voor 
permante huisvesting in plaats van tijdelijke oplossingen. 
 
 
 
 
 
Figuur 2.1: Gerealiseerde nieuwbouw in Veenendaal (huur en koop) naar woz-

waarde 2014-2017 

 
Bron: Woningmarktanalyse Veenendaal (2018) 
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Stijgende bouwkosten 
Zowel voor de koop- als huursector geldt dat stijgende bouwkosten de realisatie 
van betaalbare woningen (die o.a. van belang zijn voor starters) onder druk 
zetten. Woningcorporaties geven aan dat met name de bouw van woningen in 
de goedkoopste prijsklasse (tot €432) financieel niet meer mogelijk is. Deze 
goedkoopste huurprijsklasse is van belang voor het huisvesten van jongeren tot 
en met 23 jaar. Hoewel de huidige voorraad beperkt in omvang is (Patrimonium: 
237 woningen, Veenendaalse Woningstichting: 121 woningen), is de inschatting 
van de corporaties dat deze voorraad vooralsnog lijkt toe volstaan om in de vraag 
naar deze woningen te voorzien. 
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3 Aanwezigheid beleid jongerenhuisvesting 

Stimuleringsregeling Jongerenhuisvesting (2008) 
In 2008 introduceerde het College van B&W de stimuleringsregeling 
Jongerenhuisvesting. Om het aanbod aan betaalbare en zelfstandige huisvesting 
voor jongeren te vergroten werd een subsidiefonds bestaande uit een bedrag van 
€2.270.000 beschikbaar gesteld. Er werden geen beperkingen gesteld aan het 
soort initiatief, het type initiatiefnemer of de locatie. Vanuit dit fonds zijn diverse 
projecten gerealiseerd, zoals: 
• Verhuisvergoedingen voor senioren om versneld woningen vrij te maken 

voor jongere huishoudens; 
• Extra budget voor het verstrekken van Startersleningen; 
• Renovatie in plaats van sloop van 16 sociale huurwoningen; 
• Realisatie van 61 appartementen in de voormalige Technische School. 
Eind 2014 werd besloten om het restbedrag van het fonds (ongeveer €400.000) 
over te hevelen naar het fonds voor de Starterslening. Dit had meerdere redenen; 
de bijdrage van het Rijk voor de Starterslening was grotendeels uitgeput, 
waardoor de gemeente naar andere middelen moest zoeken om 
Startersleningen uit te kunnen geven. Daarnaast bleek de belangstelling voor 
specifieke huisvesting voor jongeren tegen te vallen. Dat gold bijvoorbeeld voor 
de 48 koopappartementen (vraagprijs €100.000) in de Oude Technische School. 
Ook toen deze appartementen werden omgezet naar huurwoningen (huurprijs 
€340 per maand) bleek de belangstelling onder jongeren beperkt. Bovendien was 
de Starterslening volgens de gemeente ook gericht op het vergroten van de 
mogelijkheden van jongeren op de woningmarkt. 
 
Starterslening 
In jaar dat de Stimuleringsregeling Jongerenhuisvesting is ingevoerd in 
Veenendaal (2008) wordt ook de Starterslening verstrekt. De Starterslening is 

een hypothecaire lening, bedoeld om het gat tussen de koopsom en het 
maximale leenbedrag van een starter te dichten. Iemand komt in aanmerking 
voor een starterslening in Veenendaal als hij/zij tussen de 18 en 40 jaar oud is. 
De lening mag niet meer dan 20% van de verwervingskosten beslaan met een 
maximum tot € 35.000.  
Sinds 2015 zijn ongeveer 358 Startersleningen in Veenendaal verstrekt, de 
meeste in 2016 (82) en 2019 (81). Bijna de helft van de Startersleningen kwam 
ten goede aan starters in de leeftijdsklasse 25 t/m 29 jaar (46%). Daarnaast werd 
een groot deel van de leningen verstrekt aan starters tussen de 18 t/m 24 jaar 
(39%). 
 
Figuur 3.1: Gemeente Veenendaal. Aantal verstrekte Startersleningen (2015 t/m 

juli 2020) naar leeftijdsklasse. 

 
Bron: SVn (2020) 
 
Woonvisie 2014: beleid gericht op starters 
De opgedane ervaringen met de Stimuleringsregeling Jongerenhuisvesting zijn 
van invloed geweest op de koers van de Woonvisie die de gemeente in 2014 
heeft vastgesteld. In deze visie staat dat er in voorliggende jaren op diverse 
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plekken specifiek aanbod voor jongerenhuisvesting is ontwikkeld; te weten huur- 
en koopappartementen, waardoor in de behoefte was voorzien. Daardoor lag er 
geen opgave om het aanbod aan jongerenhuisvesting te vergroten. Daarnaast 
kwam uit gesprekken met marktpartijen naar voren dat steeds meer jongeren 
langer thuis bleven wonen om vervolgens direct een grondgebonden woning te 
kopen; de eerste fase van de wooncarrière werd steeds vaker overgeslagen. 
Hierdoor was er geen noodzaak tot specifiek woonbeleid gericht op jongeren. 
Meer aandacht in de woonvisie was er voor de positie van starters op de 
woningmarkt. Er werden daarbij wel vraagtekens geplaatst bij het toevoegen van 
appartementen en starterswoningen in de grootschalige uitbreidingen van 
Veenendaal. De verwachting was -mede op basis van consultatie van makelaars- 
dat er op lange termijn voldoende betaalbare woningen voor starters in de 
bestaande voorraad zouden zijn. In de woonvisie werd daarom vooral ingezet op 
goede woningdifferentiatie die tegemoet kwam aan de variatie aan 
huishoudenstypen, woonvoorkeuren en bestedingsmogelijkheden. Met 
betrekking tot starters werd vooral ingezet op 
• het vergroten van hun financiële mogelijkheden (via de Starterslening) gelet 

op de aantrekkende woningmarkt en strengere hypotheekeisen.  
• het creëren van doorstroming op de woningmarkt, via het informeren van 

zittende (veelal oudere) huishoudens op de mogelijkheden voor verhuizing 
en het bieden van een doorstroomlening waarmee huishoudens met een 
restschuld geholpen kon worden met verhuizen. Door het creëren van 
doorstroming zouden meer woningen beschikbaar komen voor alle 
doelgroepen op de woningmarkt, dus ook starters. 

De visie en maatregelen uit de woonvisie zijn in 2016 en 2017 tussentijds 
geëvalueerd. Hieruit kwam naar voren dat de Starterslening nog steeds een 
belangrijk instrument was om de koopsector voor starters bereikbaar te houden, 
met name gezien de prijsstijgingen in de koopsector. 
 
 

Prestatieafspraken sociale huursector 2016-2020 
Met de woonvisie als vertrekpunt hebben gemeente en de woningcorporaties 
nadere prestatieafspraken met elkaar gemaakt.  Hierbij is de doelgroep jongeren 
niet expliciet aangesneden, hoogstens zijdelings. In de prestatieafspraken 2017-
2019 werd als actie opgenomen om bij diverse seniorencomplexen het specifieke 
seniorenlabel te verwijderen. Het ging daarbij vooral om relatief kleine 2-kamer 
woningen, die niet meer aan de huidige vraag van ouderen of de zorgvraag 
voldeden. Doel was om ook een meer gemengde bewonersgroep te krijgen in 
deze complexen (gemixt wonen), waarbij jong en oud met elkaar samen wonen 
en elkaar kunnen helpen (quality time van ouderen met jongeren, sociaal 
netwerk). Ten tijde van dit onderzoek (medio 2020) was deze maatregel nog in 
voorbereiding. De planning was dat Patrimonium in het najaar van 2020 een start 
zou maken met het ontlabelen van een seniorencomplex. Vrijkomende 
huurwoningen zouden vervolgens aan alle doelgroepen toegewezen kunnen 
worden (dus niet enkel aan jongeren). 
Daarnaast hebben de corporaties enkele acties ondernomen om de 
mogelijkheden voor jongeren in de sociale huur te vergroten. 
• Patrimonium heeft een poging ondernomen om een 4-kamerappartement te 

verhuren aan drie jongeren. Deze pilot is gestrand wegens enerzijds gebrek 
aan belangstelling onder jongeren en anderzijds verwachte knelpunten bij 
de uitvoering (lastig een nieuwe huurder te vinden op het moment dat één 
van de drie jongeren gaat verhuizen). 

• Ontwikkeling van kleine appartementen in de Oude Technische School (zie 
Stimuleringsregeling) 

• Beide corporaties in Veenendaal wijzen 10% van hun vrijkomende 
woningaanbod aan via loting. Daarmee maken ook mensen met weinig 
opgebouwde inschrijftijd een goede kans op een woning. 

• Partijen hebben de afspraak gemaakt om de huidige sociale huurvoorraad 
tot de kwaliteitskortingsgrens (< €432) niet verder af te laten nemen. 



 

7782.101 | Onderzoek beleid jongerenhuisvesting 12 

Naast het inspelen op de woningbehoefte participeren de corporaties ook in de 
aanpak van armoede in Dragonder Zuid, waarbij het doel is dat jongeren (en 
ouderen) meer grip krijgen op financiën om financiële problemen te voorkomen. 
 
Omgevingsvisie 2030: voortzetting koers woonvisie 
In 2020 is het gemeentelijk woonbeleid geactualiseerd en zijn de hoofdlijnen 
geïntegreerd in de Omgevingsvisie 2030. Een nadere uitwerking volgt in het 
woonprogramma. Wat betreft specifiek woonbeleid voor jongeren zet de 
Omgevingsvisie de ingezette koers van de woonvisie voort: geen specifiek beleid 
ten aanzien van jongerenhuisvesting, wel voor starters op de woningmarkt. 
Enkele maatregelen blijven ook gehandhaafd (zoals de inzet op de 
Starterslening). Maar in tegenstelling tot de woonvisie uit 2014 wordt er nu wel 
weer steviger ingezet op de bouw van betaalbare koop- en huurwoningen:  
• De gemeente dient over voldoende starterswoningen te beschikken 
• en over voldoende betaalbare woningen, via het aanbieden van sociale 

koopwoningen, middeldure huur tot €1.000. 
• Per nieuwbouwplan dient gemiddeld 30% in het sociale segment 

gerealiseerd te worden (huur of koop).  
Voor de eerstkomende jaren lijken er voldoende plannen te zijn om de sociale 
opgave (huur en koop) op gemeenteniveau te kunnen realiseren (zie figuur 3.2). 
De vraag is of de beoogde ambitie van 30% op planniveau realiseerbaar zal zijn. 
Daarnaast gaat de Omgevingsvisie in op de mogelijkheden voor kamerverhuur. 
Hoewel kamerverhuur in de basis niet is toegestaan, wordt er wel enige ruimte 
geboden om op  individueel niveau toestemming te geven om een woning te 
verkameren of te splitsen. Bij het toetsen van een aanvraag wordt rekening 
gehouden met de gevolgen voor de woningvoorraad en woonomgeving.  
In het nog te uit te werken Uitvoeringsprogramma Wonen worden 
bovengenoemde ambities nader geconcretiseerd. Hierbij is de gemeente ook 
voornemens om de ontwikkeling van kleine, betaalbare woonruimte voor 
jongeren (maar ook voor spoedzoekers) prominenter op de agenda te zetten. 

Figuur 3.2: Verwachte nieuwbouwproductie naar eigendom en prijsklasse (2018-
2022) naar appartementen (boven) en grondgebonden woningen (onder) 

 

 
 
Bron: Woningmarktanalyse Veenendaal (2018) 
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4 Uitvoering beleid 

Gaf beleid voldoende kaders voor uitvoering? 
De woonvisie uit 2014 was zeer helder met betrekking tot de doelgroep jongeren 
en starters. Het beleid spitste zich toe op het vergroten van de mogelijkheden 
van starters, voornamelijk door het vergroten van hun financiële mogelijkheden 
en de mogelijkheden in de bestaande voorraad. Hiermee gaf het beleid heldere 
sturing aan de uitvoering. De Starterslening is in navolgende jaren dan ook 
veelvuldig verstrekt.  
De huidige Omgevingsvisie continueert in grote lijnen de koers uit de woonvisie, 
maar zet sterker in op het bieden van voldoende starterswoningen, ook via 
woningbouw. Uit de ambities van de Omgevingsvisie wordt echter nog niet 
duidelijk wat onder starterswoningen wordt verstaan. Ook het begrip betaalbare 
woningen wordt (nog) niet geoperationaliseerd. Mogelijk dat dit nog volgt in de 
nadere uitwerking van het onderliggende woonprogramma. Een nadere 
definiëring is wenselijk om monitoring van de ambities uit de Omgevingsvisie 
mogelijk te maken. 
 
Ten koste van andere doelgroepen? 
De meeste maatregelen werden niet specifiek ingezet voor jongeren of starters, 
maar waren gericht op brede doelgroep. Hierdoor kan dus ook niet gesteld 
worden dat bepaalde maatregelen uit het woonbeleid ten koste zijn gegaan van 
andere doelgroepen dan starters / jongeren. Ter illustratie: het vergroten van de 
doorstroming komt ten goede aan alle doelgroepen (dus ook starters). Het bieden 
van voldoende woningen in de sociale huursector komt ten goede aan 
huishoudens met een laag inkomen, waaronder jongeren / starters. Ook de 
Starterslening heeft indirect effect gehad op andere doelgroepen dan enkel 
starters. Met de Starterslening werd het voor doorstromers op de woningmarkt 
makkelijker om hun woning aan een starter te verkopen. 

Corporaties gaven aan dat het nieuwbouwproject aan de oude Technische 
School (op basis van de Stimuleringsregeling Jongerenhuisvesting) gericht was 
op een relatief kleine doelgroep (kleine studio’s tegen een lage huurprijs). Een 
dergelijk woonproduct zou men vandaag de dag niet snel ontwikkelen. 
Corporaties zetten de komende jaren vooral in op het bouwen van  woningen die 
voor meerdere doelgroepen (jong en oud) geschikt zijn.  
 
Meer maatregelen nodig? 
Hadden er meer maatregelen genomen moeten worden om de mogelijkheden 
van jongeren op de Veenendaalse woningmarkt te vergroten? Zowel de 
gemeente als de woningcorporaties geven aan dat er de afgelopen jaren 
onvoldoende sprake was van signalen over een tekort aan jongerenhuisvesting. 
In de jaren voor de Woonvisie 2014 waren reeds veel goedkope koopwoningen 
toegevoegd aan de voorraad. Daarnaast merkten partijen op dat jongeren steeds 
vaker de eerste stap op de woningmarkt overslaan en direct op zoek gaan naar 
een koopwoning. 
De Jongerenraad is van mening dat er wel meer maatregelen nodig zijn om de 
positie van jongeren op de woningmarkt te verbeteren: 
• een subsidie richting ontwikkelaars gericht op de realisatie van sociale 

huurwoningen voor jongeren (bijvoorbeeld herintroduceren van de 
Stimuleringsregeling Jongerenhuisvesting); 

• onderzoek naar mogelijkheden voor transformatie van leegstaande 
bedrijfspanden tot huurappartementen voor jongeren; 

• nader onderzoek naar de positie van jongeren op de Veenendaalse 
woningmarkt om meer zicht op het vraagstuk te krijgen. 

De Gemeente geeft in een reactie aan dat er op diverse plekken in Veenendaal 
wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn voor tansformatie van leegstaand 
vastgoed naar woonruimte. Hierbij zijn twee mogelijke locaties in voorbereiding 
waarbij wordt nagedacht over goedkope huurappartementen gericht op jongeren. 
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Bijlage I: Geraadpleegde bronnen 

Gemeente Veenendaal 
• Woonvisie 2014-2019 (2014) 
• Nota Inspraakreacties woonvisie (2014) 
• Tussenevaluatie woonvisie 2015-2016 (2016) 
• Tussenevaluatie woonvisie (2017) 
• Gemeente Veenendaal: Strategische visie Veenendaal 2040 (2017) 
• Programmaplan Energieneutraal Veenendaal 2035 (2017) 
• Raadsprogramma ‘Iedereen doet mee’ 2018-2022 (2018) 
• Tussenevaluatie woonvisie (2018) 
• Raadsvoorstel Verordening Starterslening (2018) 
• Omgevingsvisie Veenendaal 2030 (2020) 
 
Gemeente Veenendaal, Patrimonium Woonservice, Veenendaalse Woningstichting, Huurdersvereniging Patrimonium Veenendaal, Stichting 
Huurdersbelangen VWS 
• Prestatieafspraken 2016 
• Prestatieafspraken Raamovereenkomst 2017-2019 
• Prestatieafspraken 2018 
• Prestatieafspraken 2019 
• Prestatieafspraken 2020 
 
Overig 
• Stec Groep: Naar een slimme strategie vrije sector huur Veenendaal (2017) 
• Metafoor: Woningmarktanalyse Veenendaal (2018) 
• Companen: Schaarsteonderzoek Regio FoodValley (2018) 
• https://www.rvo.nl/initiatieven/financieringsvoorbeelden/jongerenhuisvesting-veenendaal (2020) 
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Interviews 
 
• Gemeente Veenendaal (20-08-2020) 

o Engbert Stroobosscher, Wethouder Wonen 
o Hans van Walsem, Beleidsmedewerker Wonen 

 
• Jongerenraad Veenendaal (27-08-2020) 

o Marc-Jan van Dam, Voorzitter 
o Kim Faber, Vice-voorzitter 

 
• Woningcorporaties (07-09-2020) 

o Cora van der Poel, Patrimonium Woonservice 
o Jan Baan, Patrimonium Woonservice 
o Dick van Doorn, Veenendaalse Woningstichting 
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