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Rapport Middeninkomens in Altena

0. Samenvatting en conclusies
RIGO is gevraagd om een onderzoek uit te voeren dat inzicht biedt in de eventuele knelpunten voor middeninkomens op de woningmarkt in de nieuwe gemeente Altena. Hiervoor is
gebruikgemaakt van diverse bronnen.
In het onderzoek staan twee groepen middeninkomens centraal (prijspeil 2018):
 Lage middeninkomens: huishoudens met een jaarinkomen van €36.798 tot €41.056;
 Hoge middeninkomens: huishoudens met een jaarinkomen van €41.056 tot €50.000.
Middeninkomens in Altena
In de gemeente Altena wonen bijna 3.500 huishoudens met een middeninkomen, waarvan
ruim 1.200 met een laag middeninkomen en bijna 2.300 met een hoog middeninkomen. Het
gaat om 16% van alle huishoudens in Altena. De meeste huishoudens met een middeninkomen zijn paren en gezinnen. Bij de lage middeninkomens komen relatief veel paren vanaf 65
jaar voor, bij de hoge middeninkomens vormen gezinnen de grootste groep.
Het aantal huishoudens met een middeninkomen in Altena zal de komende jaren toenemen,
als gevolg van de groei van de totale bevolking. Tussen 2018 en 2030 wordt een groei verwacht van ca. 270 huishoudens met een middeninkomen. Het percentage huishoudens met
een middeninkomen blijft naar verwachting gelijk. Door de vergrijzing zal een groter deel
van de huishoudens met een middeninkomen uit 65 -plussers bestaan.
Woonsituatie van middeninkomens
De meeste huishoudens met een middeninkomen in Altena wonen in een koopwoning: 60%
van de lage middeninkomens en 68% van de hoge middeninkomens. Vooral gezinnen bewonen vaak een koopwoning. Van de 65-plussers met een middeninkomen woont twee derde
in een koopwoning. Alleenstaanden en paren tot 65 jaar zijn wat vaker huurders.
In de koopsector betaalt een doorsnee huishouden met een laag middeninkomen maandelijks €565 aan woonlasten en een huishouden met hoog middeninkomen €630. Daarmee besteden zij ongeveer 23% van hun besteedbaar inkomen aan woonlasten.
In de huursector liggen de woonlasten van middeninkomens met ongeveer €700 hoger dan
in de koopsector. Een doorsnee huurder met een laag middeninkomen geeft 30% van zijn
besteedbaar inkomen uit aan woonlasten; bij de hoge middeninkomens is dat 26%.
Zowel in de huur- als in de koopsector betalen alleenstaanden tot 65 jaar de kleinste bedragen aan woonlasten en gezinnen de hoogste bedragen. In de koopsector hebben ouderen
vaak een relatief lage hypotheek, omdat ze al een groot deel hebben afbetaa ld.
Veruit de meeste middeninkomens in Altena hebben voldoende besteedbaar inkomen om
hun woonlasten te betalen. Op basis van de zogenaamde budgetbenadering en referentiecijfers van het Nibud heeft RIGO berekend dat 3% tot 7% van de middeninkomens in de koopsector een betaalrisico heeft. Dit kan een gevolg zijn van een tijdelijke inkomensterugval. In
de huursector komen middeninkomens met een betaalrisico nauwelijks voor.
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Verhuismogelijkheden
De mogelijkheden voor woningzoekenden met een middeninkomen om t e verhuizen worden
zowel in de huur- als in de koopsector beperkt door inkomensvoorwaarden.
In de koopsector kunnen woningzoekenden met een middeninkomen bij de huidige rentestand en hypotheekvoorwaarden een hypotheek krijgen van ongeveer €162.000 tot
€310.000, afhankelijk van hun inkomen en persoonlijke situatie. De koopprijzen die ze daarmee kunnen financieren zijn mede afhankelijk van hun vermogenspositie. In Altena worden
weinig koopwoningen aangeboden onder de twee ton. Bijna de helft van het aanbod heeft
een vraagprijs tussen €200.000 en €300.000.
In de corporatiesector komen lage middeninkomens alleen in aanmerking voor woningen
vanaf de tweede aftoppingsgrens (€641) en hoge middeninkomens alleen voor woningen in
de vrije sector. Daarmee is slechts een klein deel van de corporatiewoningen die via Woongaard worden verhuurd, bereikbaar voor middeninkomens: in 2018 15% voor lage middeninkomens en 3% voor hoge middeninkomens. In 2018 werd 5% van de verhuurde woningen
toegewezen aan woningzoekenden met een midden- of hoger inkomen. Dat percentage is
veel minder dan de 20% toewijzingsruimte die corporaties hebben volgens de landelijke regelgeving.
In de particuliere huursector worden nieuwe huurders alleen toegelaten wanneer hun bruto
inkomen minimaal 4 keer zo hoog is als de huur. Dat betekent dat woningzoekenden met
een middeninkomen alleen in aanmerking komen voor particuliere huurwoningen met een
huurprijs tot (minimaal) €766 en (maximaal) €1.041. Het aanbod in Altena in de particuliere
sector is klein en alleen voor een deel van de (hoge) middeninkomens bereikbaar.
Aan de hand van vijf voorbeeldhuishoudens zijn de verhuismogelijkheden van middeninkomens nader geïllustreerd. Deze voorbeelden laten zien dat de mogelijkheden om te verhuizen in Altena beperkt zijn. Dit geldt met name voor woningzoekenden die weinig eigen vermogen hebben, zoals starters, huurders en eigenaren die nog geen overwaarde hebben kunnen opbouwen.
Conclusie
De analyses in deze rapportages wijzen uit dat middeninkomens in Altena vooral problemen
ondervinden op de woningmarkt als ze willen verhuizen. Bijna alle huishoudens met een
middeninkomen kunnen hun huidige woonlasten goed betalen. Maar voor middeninkomens
die op zoek zijn naar andere woonruimte zijn de verhuismogelijkheden in Altena beperkt. In
de corporatiesector komen zij nauwelijks aan bod en in de koop - en particuliere huursector
zijn de prijzen voor veel woningzoekenden te hoog. Dit geldt met name voor woningzoekenden met een laag middeninkomen die weinig vermogen hebben. Het gebrek aan verhuismogelijkheden kan ervoor zorgen dat starters met een middeninkomen hun wooncarrière moeten uitstellen en huurders die ‘scheefwonen’ in een sociale huurwoning minder snel doorstromen.
De belangrijkste opgave voor het woonbeleid ten aanzien van middeninkomens is dan ook
om meer verhuismogelijkheden te creëren voor huishoudens met een laag middeninkomen
en weinig vermogen.
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Inleiding
Deze rapportage bevat de uitkomsten van een onderzoek naar de positie van mid deninkomens op de woningmarkt in Altena.
De gemeenten en woningcorporaties in het Land van Heusden en Altena werken al geruime
tijd samen bij de invulling en uitvoering van hun woonbeleid, op basis van een regionale
woonvisie en prestatieafspraken. Deze samenwerking is nog hechter geworden nu de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem per 1 januari zijn samengegaan in de nieuwe
gemeente Altena.
Een van de prestatieafspraken die de voormalige gemeenten en corporaties voor 2018 hadden gemaakt is om gezamenlijk onderzoek te doen naar de positie van middeninkomens op
de woningmarkt. Dit thema staat momenteel op zowel landelijk als lokaal niveau sterk in de
belangstelling. Er bestaan met name zorgen over de kansen van woningzoekenden die teveel
verdienen om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen en te weinig om een
koopwoning te kunnen financieren. Zij dreigen, mede als gevolg van strengere inkomensvoorwaarden voor corporatiewoningen en hypotheken, ‘tussen wal en schip te vallen’. Hoe
groot deze groep is, is sterk afhankelijk van de lokale woningmarktsituatie.
Onderzoek
RIGO is gevraagd om een onderzoek uit te voeren dat inzicht biedt in de eventuele knelpunten voor middeninkomens op de woningmarkt in de nieuwe gemeente Altena. Hiervoor hebben we gebruikgemaakt van verschillende bronnen, waaronder:
 Woon Onderzoek Nederland (WoON): een landelijk steekproefbestand met enquête - en
registratiegegevens over huishoudens en hun woonsituatie;
 Lokale gegevens over de opbouw van de bevolking en woningvoorraad , die zijn aangeleverd door de gemeenten en corporaties;
 Bevolkingsprognose van de Provincie Noord -Brabant;
 Woonmonitor Woongaard: het datawarehouse van het regionale woonruimteverdeelsysteem Woongaard;
 Online informatie over het lokale woningaanbod in de koopsector en de particuliere huursector.
Inkomensgroepen
In het onderzoek richten we ons op twee groepen middeninkomens (prijspeil 2018):
 Lage middeninkomens: huishoudens met een jaarinkomen van €36.798 tot €41.056;
 Hoge middeninkomens: huishoudens met een jaarinkomen van €41.056 tot €50.000.
Daarnaast komen ook andere inkomensgroepen aan de orde:
 Primaire doelgroep: huishoudens die qua inkomen en vermogen in aanmerking komen
voor huurtoeslag;
 Secundaire doelgroep: overige huishoudens met een jaarinkomen tot €36.798;
 Hogere inkomens: huishoudens met een jaarinkomen vanaf €50.000.
Leeswijzer
Deze rapportage volgt de stappen van het onderzoek en is als volgt opgebouwd:
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 In hoofdstuk 2 gaan we in op de kenmerken van de groep huishoudens met een middeninkomens die anno 2018 in Altena wonen, met een doorkijk naar de toekomst;
 In hoofdstuk 3 laten we zien in welke woningen de middeninkomens in Altena nu wonen
en hoe hoog hun woonlasten zijn;
 In hoofdstuk 4 brengen we het woningaanbod in Altena in beeld en geven we aan welke
inkomensvoorwaarden gelden voor woningzoekenden met een middeninkomen;
 In hoofdstuk 5 kruipen we in de huid van vijf voorbeeldhuishoudens met een middeninkomen die in Altena een woning zoeken.
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Omvang en samenstelling van middeninkomens
In dit hoofdstuk wordt de groep huishoudens met een middeninkomen die anno 2018 in
Altena wonen in beeld gebracht. Ook wordt een doorkijk richting de toekomst geboden
door te laten zien hoe de groep middeninkomens zich de komende jaren zal ontwikkelen.

Omvang
In de gemeente Altena wonen anno 2018 21.650 huishoudens. Het merendeel van deze
huishoudens woont in de voormalige gemeente Werkendam, namelijk 10.690. In de voormalige gemeente Woudrichem zijn 5.970 huishoudens gehuisvest en in Aalburg de overige
4.990 huishoudens.
Circa 16% van de huishoudens in Altena (3.490 huishoudens) heeft een middeninkomen,
waarvan 6% een lager middeninkomen en 10% een hoger middeninkomen. B ijna de helft
(47%) van de huishoudens in Altena heeft een hoger jaarinkomen, van meer dan €50.000
euro. Circa 37% van de huishoudens behoort tot de doelgroep van corporaties (tot €36.798).
tabel 2-1 De huishoudenssamenstelling in Altena naar inkomensgroep, 2018

absoluut

relatief

primaire doelgroep

4.510

21%

secundaire doelgroep

3.380

16%

lage middeninkomens

1.220

6%

hoge middeninkomens

2.270

10%

hogere inkomens

10.280

47%

totaal huishoudens

21.650

100%

Bron: CBS, RIGO woningmarktsimulatie

De middeninkomens in Altena zijn gelijkmatig verdeeld over Aalburg, Werkendam en Woudrichem. In elke voormalige gemeente heeft ongeveer 5% à 6% van de huishoudens een laag
middeninkomen en 10% à 11% een hoog middeninkomen. In absolute aantallen wonen de
meeste huishoudens met een middeninkomen in Werkendam (1.740 huishoudens). In Woudrichem zijn dit 980 huishoudens en in Aalburg 770 huishoudens.
Het aandeel middeninkomens in Altena komt min of meer overeen met het landelijke aandeel. In Nederland heeft circa 15% van de huishoudens een middeninkomen, waarvan 5%
een laag middeninkomen en 10% een hoog middeninkomen.

Samenstelling
In tabel 2-2 is de huishoudenssamenstelling van de middeninkomens in Altena we ergegeven. De huishoudens met een middeninkomen zijn veelal paren en gezinnen. Zo is circa 45%
van de huishoudens met een laag middeninkomen een paar en 29% een gezin. Van de huishoudens met een hoog middeninkomen is 40% een paar en 37% een gezin.
In deze gemeente zijn er relatief weinig alleenstaanden met een middeninkomen. Bij de lage
middeninkomens ligt het aandeel alleenstaanden wel hoger (25%) dan binnen de hoge middeninkomensgroep (22%) .
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tabel 2-2 De huishoudenssamenstelling naar leeftijd en samenstelling van middeninkomens in
Altena, 2018

lage middeninkomens
absoluut
alleenstaand tot 65 jaar

hoge middeninkomens

relatief

absoluut

relatief

220

18%

390

17%

90

7%

120

5%

paar tot 65 jaar

160

13%

470

21%

paar vanaf 65 jaar

390

32%

440

19%

gezin

360

29%

850

37%

1.220

100%

2.270

100%

alleenstaand vanaf 65 jaar

totaal huishoudens

Bron: CBS, RIGO woningmarktsimulatie

Om de samenstelling van de huishoudens met een middeninkomen in perspectief te kunnen
plaatsen, vergelijken we deze met de samenstelling van andere inkomensgroepen. Uit figuur
2-1 blijkt dat de primaire en de secundaire doelgroepen voor ongeveer de helft best aan uit
oudere huishoudens. Naarmate het inkomen stijgt, neemt het aandeel ouderen per inkomensgroep af. Wat opvalt, is dat het aandeel oudere tweepersoonshuishoudens met een
laag middeninkomen relatief hoog is. Dit zullen ouderen zijn die beiden een AOW-uitkering
ontvangen, aangevuld met pensioen.
Onder de hogere inkomensgroepen vallen met name gezinnen. Zo is binnen de lage middeninkomensgroep 29% een gezin, bij de hogere middeninkomens is dit 37% en 58% van de
huishoudens binnen de hogere inkomensgroep is een gezin.
figuur 2-1 De huishoudenssamenstelling naar leeftijd en samenstelling van inkomensgroepen in
Altena, 2018
100%

23%

16%

29%

80%

37%

20%
60%

21%

58%
gezin

5%
32%

6%
40%

paar vanaf 65 jaar

19%

27%

paar tot 65 jaar

28%

20%

22%

13%

21%

7%

5%

18%

17%

32%

11%

alleenstaand vanaf 65 jaar

alleenstaand tot 65 jaar

25%
4%

0%
primaire
doelgroep

secundaire
doelgroep

lage
hoge
hogere inkomens
middeninkomens middeninkomens

Bron: CBS, RIGO woningmarktsimulatie
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Doorkijk richting toekomst
Omvang
Om de toekomstige ontwikkeling van de middeninkomens in Altena in beeld te brengen maken we gebruik van de bevolkingsprognose van de Provincie Noord-Brabant en CPB-ramingen over de koopkracht. Volgens de prognose van de provincie uit 2017 neemt het aantal
huishoudens in Altena tussen 2018 en 2025 naar verwachting met ongeveer 1.420 toe, en
tussen 2025 en 2030 met nog eens 720 huishoudens. Voor de koopkracht gaan we uit van de
gemiddelde koopkrachtontwikkeling zoals deze in het verleden heeft plaatsgevonden (de periode 2000 tot 2017). Dit komt neer op een toename van de koopkracht van gemiddeld 0,41
procentpunt per jaar.
Op basis van de demografische prognose en de CPB-ramingen zal het aantal huishoudens
met een middeninkomen in Altena de komende jaren toenemen. In 2018 zijn er 3.490 huishoudens met een middeninkomen. In 2025 zullen dit 3.680 huishoudens zijn en in 2030
3.760. Zoals zichtbaar in figuur 2-2 nemen ook de andere inkomensgroepen in absolute zin
toe.
figuur 2-2 Absolute ontwikkeling van de inkomensgroepen in Alten a, 2018, 2025 en 2030
25000
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Bron: prognose provincie 2017, CPB, RIGO woningmarktsimulatie

Relatief gezien zal het aandeel middeninkomens de komende jaren niet toenemen, maar gelijk blijven. Zowel in 2018 als in 2025 en in 2030 zal circa 6% van de huishoudens behoren
tot de lage middeninkomens en 10% tot de hoge middeninkomens. Ook in de voormalige
drie gemeenten zal het aandeel middeninkomens de komende jaren ongeveer gelijk blijven.
Om te analyseren in hoeverre economische schommelingen invloed hebben op de o ntwikkeling van het aantal middeninkomens, hebben we ook gerekend met een hogere of lagere
koopkrachtontwikkeling. Uit deze berekeningen is gebleken dat een hogere of lagere economische groei niet direct invloed zal hebben op het aandeel middeninkomens in Altena.

Rapport Middeninkomens in Altena

7

Samenstelling
Volgens de prognose van de provincie zal het aandeel huishoudens van 65 jaar en ouder binnen de totale bevolking van Altena tussen 2018 en 2030 toenemen. De verwachting is dat
het aandeel gezinnen en alleenstaanden en paren jonger dan 65 jaar juist zal afnemen.
Deze verandering in de huishoudenssamenstelling is ook terug te zien in de toekomstige samenstelling binnen de middeninkomens. Zo zal onder de lage middeninkomens het aandeel
alleenstaande huishoudens van 65 jaar en ouder met een laag middeninkomen toenemen
tussen 2018 en 2030, van 7% tot 12%. Het aandeel gezinnen en tweepersoonshuishoudens
tot 65 jaar zal binnen deze inkomensgroep juist afnemen. Ook binnen de groep hoge middeninkomens zal het aandeel gezinnen en tweepersoonshuishoudens tot 65 jaar afnemen.
Het aandeel oudere huishoudens met een hoog middeninkomen zal juist verder toenemen.
In onderstaande figuur is de absolute ontwikkeling binnen de huishoudenssamenstelling van
de groep middeninkomens weergegeven. In de figuur is te zien dat het totaal aantal huishoudens binnen de lage- en hoge middeninkomensgroep zal toenemen, maar ook dat bijvoorbeeld het aantal gezinnen zal afnemen.
figuur 2-3 Absolute ontwikkeling van inkome nsgroepen naar huishoudenssamenstelling in Altena, 2018, 2025 en 2030
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Bron: prognose provincie 2017, CPB, RIGO woningmarktsimulatie
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Huidige woonsituatie en woonlasten
In dit hoofdstuk wordt eerst ingezoomd op de huidige woonsituatie van middeninkomens.
Vervolgens worden de woonlasten van deze inkomensgroep in beeld gebracht en wordt
bezien in hoeverre deze woonlasten in verhouding staan tot het inkomen.

Huidige woonsituatie
Anno 2018 bestaat de bewoonde woningvoorraad in Altena uit circa 21.080 ( zelfstandige)
woningen. Het aantal huishoudens is met 21.650 groter dan de 21.080 bewoonde (zelfstandige) woningen. Circa 570 huishoudens won en buiten de reguliere voorraad, bijvoorbeeld in
recreatiewoningen, op een woonschip of zijn inwonend bij een ander huishouden.
In figuur 3-1 staat de woonsituatie van de inkomensgroepen weergeven. Als vanzelfsprekend
hebben de hogere inkomens het hoogste aandeel eigen woningbezit. Tegelijkertijd wonen er
ook huishoudens met een laag inkomen in de koopsector (33% van de primaire doelgroep).
Voor een deel gaat het hier ook om huishoudens die, nadat men de woning heeft gekocht,
mogelijk met een inkomensterugval te maken hebben gehad. Het zou dan bijvoorbeeld kunnen gaan om gepensioneerde huishoudens.
figuur 3-1 Woonsituatie van huishoudens met een middeninkomen in Altena, 2018
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Bron: RIGO woningmarktsimulatie

Het merendeel van de huishoudens met een middeninko men woont in een koopwoning. Van
de huishoudens met een laag middeninkomen is 60% woningeigenaar en van de hoge middeninkomens is dit 68%. Huishoudens met een laag middeninkomen huren vaker een woning
dan huishoudens met een hoog middeninkomen. Eén van de redenen hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat de lage middeninkomens die in een corporatiewoning wonen op het moment
van toewijzing wel tot de doelgroep behoorden en dat hun inkomen daarna is gestegen. Een
andere verklaring kan gezocht worden in het feit dat het voor huishoudens met een laag
middeninkomen vaak lastiger is om een hypotheek af te sluiten. Zij zijn daarom vaker aangewezen op de huursector.
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In de voormalige gemeente Aalburg is het aandeel woningeigenaren met een middeninkomen hoger en het aandeel corporatiehuurders met een middeninkomen juist lager dan in de
gehele gemeente Altena. In Aalburg bestaat de woningvoorraad dan ook voor een groter
deel uit koopwoningen en voor een kleiner deel uit corporatiewoningen.
In figuur 3-2 wordt per type huishouden de woonsituatie naar eigendom weergegeven. Onzelfstandige woonruimten zijn in deze en de volgende figuur buiten beschouwing gelaten.
figuur 3-2 Woonsituatie (eigendom) van middeninkomens naar huishoudenssamenstelling in Altena, 2018
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Oudere huishoudens en gezinnen met een middeninkomen bewonen voornamelijk koopwoningen. Huishoudens tot 65 jaar huren vaker een woning dan gezinnen en oudere h uishoudens. Paren tot 65 jaar wonen wel vaker in een huurwoning dan alleenstaanden tot 65 jaar.
Van de zelfstandig bewoonde woningen in Altena is circa 90% een eengezinswoning en 10%
een appartement. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de meeste huishou dens met een
middeninkomen in een eengezinswoning wonen. Van de gezinnen met een middeninkomen
woont dan ook slechts 2% in een appartement en woont een grote meerderheid (58%) in
een grote eengezinswoning. Alleenstaanden wonen vaker dan paren en gezinnen i n een appartement. Circa een kwart van de alleenstaanden tot 65 jaar woont in een appartement en
17% van de oudere alleenstaanden woont in dit woningtype.
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figuur 3-3 Woonsituatie (woningtype en aantal kamers) van middeninkomens naar huishoudenssamenstelling in Altena, 2018
100%
15%

9%

8%

35%

41%

2%

21%
80%

60%

21%

35%

58%
appartement, 4 kamers of meer
appartement, 1 tot 3 kamers

40%

eengezinswoning, 5 kamers of meer
32%
30%

41%

eengezinswoning, 4 kamers

35%

eengezinswoning, 1-3 kamers

32%

20%
22%

18%

14%

15%

0%
alleenstaand tot
65 jaar

alleenstaand
vanaf 65 jaar

paar tot 65 jaar paar vanaf 65 jaar

7%
gezin

Bron: RIGO woningmarktsimulatie

Woonlasten van middeninkomens
Onder woonlasten worden de volgende kostenposten verstaan: huur/hypotheek, gas en
elektriciteit, lokale belasting, waterschapsbelasting en kosten voor het water gebruik. De
woonlasten van huurders en woningeigenaren zijn anders opgebo uwd. Zo betalen woningeigenaren hypotheekkosten (aflossing en rente) en onroerendezaakbelasting (OZB). Deze uitgaven hebben huurders niet, maar zij betalen wel een bepaald bedrag aan huur per maand.
De woonlasten van huurders en woningeigenaren worden in deze paragraaf dan ook apart
inzichtelijk gemaakt.
Woonlasten van woningeigenaren
Gemiddeld genomen bedragen de woonlasten voor een doorsnee woning eigenaar met een
laag middeninkomen €565 per maand. Het overgrote deel bestaat uit netto hypotheekkosten, namelijk €335. Onder netto hypotheekkosten worden de hypotheekkosten bedoeld na
aftrek van de fiscale voordelen voor woningeigenaren . De grootste kostenpost na de hypotheeklasten zijn de lokale belastingen en water.
De woonlasten van een doorsnee woningeigenaar met een hoog middeninkomen zijn €65
per maand hoger. De grootste verschillen in de uitgaven van lage- en hoge middeninkomens
zitten in de hypotheeklasten. Dit is mogelijk te verklaren door de waarde van de woningen
van lage- en hoge middeninkomens. De waarde van de woningen van huishoudens met een
hoog middeninkomen ligt mogelijk hoger, waardoor de hypotheekuitgaven ook hoger zijn.
De woonlasten van de lage middeninkomens verschillen niet veel met die van huishoudens
uit de primaire doelgroep, terwijl het besteedbaar inkomen van de huishoudens met een
laag midden inkomen wel ongeveer €600 per maand hoger is. De woonlasten van de secundaire doelgroep zijn wel lager dan die van de middeninkomens. Mogelijk heeft dit ermee te
maken dat de woningeigenaren binnen de secundaire doelgroep met name ouderen zijn die
(een groot deel van) de hypotheek al hebben afbetaald.
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tabel 3-1 Woonlasten en besteedbaar huishoudeninkomen van woningeigenaren met een middeninkomen per maand (medianen), 2018 1
pri mai re
doel groep

s ecundai re
doel groep

netto hypotheekui tgaven

€ 320

€ 180

€ 335

gas en el ektri ci tei t

€ 145

€ 130

l okal e bel as ti ngen en water

€ 90

total e woonl as ten
bes teedbaar hui s houdeni nkomen

l age mi dden hoge mi dden
i nkomens
i nkomens

hogere
i nkomens

totaal

€ 400

€ 510

€ 435

€ 150

€ 145

€ 160

€ 155

€ 80

€ 90

€ 90

€ 95

€ 95

€ 535

€ 420

€ 565

€ 630

€ 770

€ 690

€ 1.845

€ 1.995

€ 2.435

€ 2.775

€ 4.270

€ 3.615

Bron: RIGO woningmarktsimulatie

Om te achterhalen welk deel van hun inkomen woningeigenaren kwijt zijn aan woonlasten,
kunnen de woonlasten uitgedrukt worden in quotes. Deze quotes zijn berekend door de
woonlasten van een huishouden te delen door het besteedbaar inkomen van het hui shouden.
De woonquotes van een doorsnee huishouden met een laag- en hoog middeninkomen zijn
gelijk. Zowel lage als hoge middeninkomens zijn ongeveer 23% van hun besteedbaar inkomen kwijt aan woonlasten. De woonquote is opgebouwd uit de hypotheekquote (13% -14%),
energiequote (5%-6%) en de belastingquote (3%-4%).
De woonquote van huishoudens met een middeninkomen is lager dan voor huishoudens uit
de primaire doelgroep. Een doorsnee huishouden uit de primair e doelgroep geeft maandelijks 29% van zijn inkomen uit aan woonlasten.
tabel 3-2 Woonlastenquotes van woningeigenaren per maand (medianen), 2018 2
pri mai re
doel groep

s ecundai re
doel groep

16%

9%

13%

energiequote

8%

7%

belastingquote

4%
29%

hypotheekquote

woonquote

l age mi dden hoge mi dden
i nkomens
i nkomens

hogere
i nkomens

totaal

14%

11%

12%

6%

5%

4%

4%

4%

4%

3%

2%

3%

22%

23%

23%

18%

19%

Bron: RIGO woningmarktsimulatie

In tabel 3-3 zijn de woonlasten van de middeninkomen s uitgesplitst naar type huishouden.
De woonlasten van oudere huishoudens zijn het laagst. Dit komt door de relatief lage uitgaven aan hypotheek. Een deel van de ouderen zal waarschijnlijk een (groot) deel van de hypotheek al hebben afgelost, waardoor zij hier geen of weinig kosten meer aan hebben.
De woonlasten van gezinnen zijn het hoogst, tegelijkertijd is hun besteedbaar inkomen ook
het hoogst.

1

In deze paragraaf zijn alle bedragen afgerond op vijftallen. Door deze afronding kan het voorkomen dat
de optelsom van de afgeronde deelbedragen niet overeenkomt met het afgeronde totaalbedrag.

2

Vanwege afronding kan het voorkomen dat de optelling van de percentages niet exact klopt.
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tabel 3-3 Woonlasten van middeninkomens met koopwoning naar hu ishoudentype per maand
(medianen), 2018
1p < 65

1p +65

2p < 65

2p 65+

gezi n

totaal

netto hypotheekui tgaven

€ 515

€ 165

€ 335

€ 145

€ 520

€ 380

gas en el ektri ci tei t

€ 100

€ 140

€ 140

€ 155

€ 160

€ 150

l okal e bel as ti ngen en water

€ 70

€ 75

€ 90

€ 90

€ 95

€ 90

total e woonl as ten

€ 680

€ 380

€ 570

€ 395

€ 780

€ 610

€ 2.260

€ 2.360

€ 2.545

€ 2.665

€ 3.010

€ 2.655

bes teedbaar hui s houdeni nkomen

Bron: RIGO woningmarktsimulatie

Om de woonlasten van woningeigenaren in perspectief te kunnen plaatsen, hebben we deze
vergeleken met de woonlasten van een doorsnee huishouden in Nederland met een koopwoning en een middeninkomen. Uit deze vergelijking blijkt dat de hypotheeklasten van een
doorsnee huishouden met een middeninkomen uit Altena lager zijn dan de hypotheeklasten
van een doorsnee huishouden in Nederland. De energiekosten voor een woningeigenaar
met een middeninkomen in Altena zijn wel hoger, uitgaande van gelijke energietarieven.
Mogelijk heeft dit ermee te maken dat er in Altena gemiddeld wat grotere (koop)woningen
staan, waardoor het energieverbruik hoger is. De tarieven voor de gemeentelijke belastingen 3 wijken iets af van het landelijk gemiddelde, zo is de rioolheffing in Altena hoger dan
landelijk en de afvalstoffenheffing juist lager. Het tarief voor onroerendezaakbelasting komt
ongeveer overeen met het gemiddelde landelijke tarief.
Woonlasten van huurders
Voor een doorsnee huurder met een laag middeninkomen bedragen de totale woonlasten
circa €705 per maand. De netto huur is de grootste kostenpost, namelijk €530. De hoge middeninkomens hebben vergelijkbare woonlasten. De woonlasten van de middeninkomens zijn
ongeveer €200 per maand hoger dan de woonlasten van de primaire doelgroep. Tegelijk ertijd is het besteedbaar inkomen van een doorsnee huishouden met een laag middeninkomen
ongeveer €1.000 per maand hoger en van een hoger middeninkomen €1.300 hoger.
In vergelijking met de woningeigenaren met een middeninkomen hebben de huurders met
een middeninkomen hogere woonlasten. Dit komt omdat de kosten voor netto huur hoger
zijn dan de netto hypotheeklasten.
tabel 3-4 Woonlasten en besteedbaar huishoudeninkomen van huurders met een middeninkomen per maand (medianen), 2018
pri mai re
doel groep

s ecundai re
doel groep

l age mi dden
i nkomens

hoge mi dden
i nkomens

hogere
i nkomens

totaal

netto huur

€ 340

€ 490

€ 530

€ 525

€ 550

€ 460

gas en elektriciteit

€ 105

€ 100

€ 105

€ 110

€ 130

€ 105

lokale belastingen en water

€ 55

€ 55

€ 70

€ 70

€ 75

€ 65

totale woonlasten

€ 505

€ 640

€ 705

€ 700

€ 760

€ 625

€ 1.340

€ 1.750

€ 2.345

€ 2.660

€ 3.795

€ 1.870

besteedbaar huishoudeninkomen

Bron: RIGO woningmarktsimulatie

3

Hierbij wordt uitgegaan van het tarief voor een meerpersoonshuishouden.
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De woonquote van huishoudens van huishoudens met een laag middeninkomen is hoger dan
de quote van huishoudens met een hoog middeninkomen. Het inkomen van huishoudens
met een laag middeninkomen is uiteraard lager, waardoor de woonlasten in verhouding tot
het besteedbaar inkomen hoger zijn. De woonquote van de doelgroepen is ongeveer 5 procentpunt hoger dan de woonquote van lage middeninkomens en 10 procentpunten hoger
dan de woonquote van de hoge middeninkomens.
tabel 3-5 Woonlastenquotes van huurders per maand (medianen), 2018
pri mai re
doel groep

huurquote

s ecundai re
doel groep

l age mi dden
i nkomens

hoge mi dden
i nkomens

hogere
i nkomens

totaal

25%

27%

22%

20%

15%

23%

energiequote

7%

5%

4%

4%

3%

5%

belastingquote

4%

3%

3%

3%

2%

3%

36%

35%

30%

26%

20%

32%

woonquote

Bron: RIGO woningmarktsimulatie

De woonlasten van gezinnen zijn het hoogst, tegelijkertijd hebben zij ook het hoogst e besteedbare inkomen. Alleenstaanden tot 65 jaar hebben de laagste woonlasten , zij geven
minder uit aan huur, gas en elektriciteit en belastingen en water.
tabel 3-6 Woonlasten van middeninkomens met huurwoning naar hui shoudentype per maand
(medianen), 2018
1p < 65

1p +65

2p < 65

2p 65+

gezi n

totaal

netto huur

€ 515

€ 500

€ 500

€ 530

€ 540

€ 525

gas en el ektri ci tei t

€ 90

€ 100

€ 110

€ 105

€ 135

€ 110

l okal e bel as ti ngen en water

€ 55

€ 55

€ 75

€ 75

€ 75

€ 70

total e woonl as ten

€ 665

€ 695

€ 675

€ 705

€ 755

€ 705

€ 2.185

€ 2.215

€ 2.550

€ 2.515

€ 2.835

€ 2.525

bes teedbaar hui s houdeni nkomen

Bron: RIGO woningmarktsimulatie

Ook de woonlasten van huurders met een middeninkomen zijn in perspectief geplaatst door
deze te vergelijken met de woonlasten van een doorsnee huurder met een middeninkomen
in Nederland. Uit deze vergelijking blijken de netto huurlasten voor een huishouden met
een middeninkomen in Altena lager te zijn dan voor een doorsnee huishouden in Nederland.
De energielasten voor huurder in Altena zijn ongeveer gelijk aan de kosten voor energie die
een doorsnee huurder in Nederland met een middeninkomen betaald. Zoals eerder gemeld
wijken de tarieven van de gemeentelijke belastingen af van de gemiddelde landelijke tarieven. Het totale tarief voor de gemeentebelastingen in Altena voor huurders (afvalstoffenheffing + rioolheffing) is min of meer gelijk aan het landelijke gemiddelde tarief.

Betaalbaarheid
Om uitspraken te kunnen doen over in hoeverre de woonlasten betaalbaar zijn, maken we
gebruik van de zogenaamde budgetbenadering. Volgens deze benadering zijn woonlasten
betaalbaar wanneer huishoudens na aftrek van hun woonlasten nog voldoende budget overhouden om de overige (noodzakelijke) uitgaven te kunnen bekostigen. Bij het toepassen van
de budgetbenadering moeten diverse keuzes worden gemaakt, die van invloed zijn op de
uitkomsten. In bijlage 1 worden de keuzes die we gemaakt hebben toegelicht.
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In de budgetbenadering wordt de bestedingsruimte voor woonlasten bepaald door per huishouden de overige (noodzakelijke) uitgaven van het huishoudenbudget af te trekken. Daarvoor maken we gebruik van de referentiecijfers van het Nibud.
Bij de berekening van de bestedingsruimte maken we gebruik van twee varianten:
 een basisvariant, waarin de kosten van de overige uitgaven gebaseerd zijn op de minimale kosten die (volgens het Nibud) voor het betreffende huishouden gelden;
 een adviesvariant, waarin rekening gehouden is met hogere kosten voor overige uitgaven
naarmate het huishouden een hoger inkomen heeft.
Betaalbaarheid voor woningeigenaren
De bestedingsruimte voor een woningeigenaar met een laag middeninkomen bedraagt volgens de basisvariant €1.490 en volgens de adviesvariant €1.085. Logischerwijs ligt de bestedingsruimte van de woningeigenaren met een hoog middeninkomen hoger. Volgens de basisvariant kunnen deze huishoudens €1.785 per maand besteden aan woonlasten en volgens
de adviesvariant is dit €1.290.
tabel 3-7 Bestedingsruimte voor woonlasten en woonlasten van woningeigenaren, basis - en adviesvariant (medianen), 2018

primaire
doelgroep

s ecundaire
doelgroep

bas is

€ 860

€ 1.185

€ 1.490

advies

€ 750

€ 920

woonlas ten

€ 535

€ 420

lage midden hoge midden
inkomens
inkomens

hogere
inkomens

totaal

€ 1.785

€ 3.150

€ 2.510

€ 1.085

€ 1.290

€ 2.135

€ 1.740

€ 565

€ 630

€ 770

€ 690

Bron: RIGO woningmarktsimulatie

Als de woonlasten van een huishouden hoger zijn dan de bestedingsruimte, dan wordt er
gesproken van een betaalrisico. Als huishoudens een betaalrisico hebben dan hoeft dit overigens niet direct te betekenen dat zij hun woonlasten niet meer kunnen betalen. Huishoudens kunnen verschillende manieren hebben om dit betaalrisico te ondervangen, bijvoorbeeld door bezuinigingen op andere uitgaven of extra inkomstenbronnen die niet in de registratiegegevens zichtbaar zijn. Ook kan de daling van het inkomen tijdelijk zijn.
Het aandeel woningeigenaren met een betaalrisico is laag. Zo heeft volgens de basisvariant
3% van de woningeigenaren met een middeninkomen een betaalrisico en volgens de adviesvariant is dit 7%. Gezinnen hebben van alle huishoudens met een middeninkomen relatief
gezien het vaakst een betaalrisico. Volgens de basisvariant heeft ongeveer één op de tien
gezinnen moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en volgens de adviesvariant is dit 4% .
De reden waarom relatief veel gezinnen een betaalrisico hebben, zijn de hoge kosten aan
andere noodzakelijke uitgaven.
tabel 3-8 Aandeel woningeigenaren met middeninkomen met een betaalrisico, basis - en adviesvariant, naar type huishouden, 2018

1p < 65

1p +65

2p < 65

2p 65+

gezin

totaal

bas is

1%

1%

3%

3%

4%

3%

advies

4%

3%

6%

6%

9%

7%

Bron: RIGO woningmarktsimulatie
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Betaalbaarheid voor huurders
Ook voor huurders is berekend in hoeverre de woonlasten betaalbaar zijn op basis van de
budgetbenadering. De bestedingsruimte voor woonlasten van lage middeninkomens binnen
de basisvariant is €1.415 en binnen de adviesvariant €1.040. Uiteraard is de bestedingsruimte van hoge middeninkomens groter.
tabel 3-9 Bestedingsruimte voor woonlasten en woonlasten van huurders, basis- en adviesvariant (medianen), 2018

primair
doelgroep

s ecundair
doelgroep

bas is

€ 610

€ 1.060

€ 1.415

advies

€ 585

€ 840

woonlas ten

€ 505

€ 640

lage midden hoge midden
inkomens
inkomens

hogere
inkomens

totaal

€ 1.700

€ 2.755

€ 1.045

€ 1.040

€ 1.220

€ 1.880

€ 840

€ 705

€ 700

€ 760

€ 625

Bron: RIGO woningmarktsimulatie

Onder huurders met een middeninkomen komen betaalrisico ’s nauwelijks voor. Slechts 1 à
2% van deze huurders heeft een betaalrisico.
tabel 3-10 Aandeel huurders met middeninkomen met een betaalrisico, basis - en adviesvariant,
naar type huishouden, 2018

1p < 65

1p +65

2p < 65

2p 65+

gezin

totaal

bas is

0%

1%

0%

0%

2%

1%

advies

0%

4%

1%

1%

5%

2%

Bron: RIGO woningmarktsimulatie
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Verhuismogelijkheden voor middeninkomens
In dit hoofdstuk wordt in beeld gebracht welke verhuismogelijkheden middeninkomens in
Altena hebben. Per sector beschrijven we het woningaanbod en de inkomensvoorwaarden
en wat dit betekent voor middeninkomens.

Koopsector
Wie een woning wil kopen, heeft meestal een hypotheek nodig. Om te bepalen hoeveel hypotheek een koper kan krijgen, maken banken gebruik van financieringslastnormen van het
Nibud. De maximale hypotheek is onder meer afhankelijk van het inkomen, de leeftijd en de
hypotheekrente. Ook het aantal inkomens binnen het huishouden speelt een rol. In figuur
4-1 is te zien hoeveel hypotheek huishoudens met een middeninkomen kunnen krijgen, op
basis van de normen voor 2019. Daarbij gaan we uit van een hypotheekrente van 2,4% 4. De
maximale hypotheek voor eenverdieners tot de AOW-leeftijd varieert van €162.000 tot
€225.000 en vanaf de AOW-leeftijd van €198.000 tot €310.000.
figuur 4-1 Maximale hypotheek voor eenverdieners met een middeninkomen, naar bruto inkomen, 2019 (hypotheekrente = 2,4%)

€ 350.000
niet-AOW

AOW

Max. hypotheek

€ 300.000
€ 250.000
€ 200.000
€ 150.000

€ 100.000
€ 50.000
€0

Bruto huishoudeninkomen
Bron: Nibud

De koopprijs die kopers kunnen financieren, is niet gelijk aan hun maximale hypotheek. Veel
kopers financieren een deel van de koopsom uit eigen vermogen . Dit geldt met name voor
huishoudens die een koopwoning achterlaten. Op grond van de aangescherp te voorwaarden
voor hypotheekrenteaftrek zijn zij verplicht om de eventuele overwaarde op hun vorige woning te gebruiken voor de financiering van hun nieuwe woning. Starters en huurders hebben
doorgaans alleen wat spaargeld, tenzij familieleden bijspringen. De hypotheek mag sowieso

4

Dit was volgens De Nederlandse Bank de gemiddelde hypotheekrente voor nieuwe hypotheken in 2018.
Bij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (max. €290.000) ligt de toetsrente hoger: 5,0%.
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niet meer dan 100% van de koopsom bedragen. Dat betekent dat kopers verplicht zijn om de
‘kosten koper’ uit eigen vermogen te financieren.
De koopprijzen die middeninkomens kunnen financieren zijn dus sterk afhankelijk van hun
persoonlijke situatie. In hoofdstuk 5 gaan we hier nader op in, aan de hand van voorbeeldhuishoudens.
Woningaanbod
Om inzicht te krijgen in het woningaanbod in de koopsector in Altena hebben we vanaf de
start van het onderzoek (circa 11 weken) het aanbod op Funda gemonitord. In deze periode
zijn in de gemeente 129 woningen aangeboden. De meeste van deze woningen staan in Werkendam, namelijk 66 (zie tabel 4-1). Ongeveer 45% van het aanbod, oftewel 57 woningen,
hebben een vraagprijs tussen €200.000 en €300.000. Een derde van de aangeboden woningen heeft een vraagprijs van meer dan €350.000.
tabel 4-1 Aangeboden woningen in Altena tussen 6 november 2018 tot en met 2 2 januari 2019

€200.000 €250.000

€250.000 €300.000

€300.000 €350.000

Aalburg

3

4

4

0

prijs op
totaal
aanvraag
11
0

Werkendam

7

14

20

9

16

0

<€200.000

Woudrichem
Altena

> €350.000

22
66

5

6

9

3

16

2

41

15

24

33

12

43

2

129

Bron: Funda, bewerking RIGO

In figuur 4-2 en figuur 4-3 laten we per prijsklasse zien welke kenmerken de aangeboden
woningen hebben.
figuur 4-2 Aangeboden woningen naar vraagprijsklassen en woningtype

100%
80%

7%
33%

17%
33%

30%
woonark

60%

13%

18%

42%

72%

20%

twee-onder-een-kap

40%

18%
46%

20%

vrijstaand

40%

hoekwoning
rijtjeswoning

33%
23%

30%

appartement

8%

0%

<€200.000 €200.000 - €250.000 - €300.000 - > €350.000
€250.000 €300.000 €350.000
Bron: Funda, bewerking RIGO

De vraagprijzen hangen sterk samen met de grootte van de woningen:
 In de prijsklassen tot €250.000 worden relatief veel rijtjeswoningen en woningen tot 100
vierkante meter aangeboden;
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 Appartementen komen vooral voor in de prijsklasse tussen €250.000 tot €300.000;
 Het woningaanbod tussen €300.000 en €350.000 bestaat voorna melijk uit hoek- en tweeonder-één-kapwoningen, met een oppervlakte tussen 120 en 150 m 2 ;
 Boven de €350.000 staan met name grote vrijstaande woningen, vanaf 150 m 2 , te koop.
figuur 4-3 Aangeboden woningen naar prijsklassen en oppervlakte

100%

80%

7%

21%

18%

29%

33%

20%

60%

67%

67%

120-150 m2

40%

100-120 m2

40%

80-100 m2

42%

20%

>150 m2

45%
33%
8%

0%
<€200.000

€200.000 €250.000

25%
8%

€250.000 €300.000

€300.000 €350.000

19%

<80 m2

12%
> €350.000

Bron: Funda, bewerking RIGO

Uiteraard worden de woningprijzen niet alleen bepaald door het woningtype en de oppervlakte, maar ook beïnvloed door de locatie en de staat van onderhoud. Het kader op de volgende pagina geeft een indruk van de variatie binnen het koopaanbod in Altena, bij verschillende prijsniveaus.
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Wat kun je in Altena kopen voor … ?
Vraagrijs circa €200.000
Vm. gemeente: Werkendam

Vm. gemeente: Woudrichem

Plaats: Hank

Plaats: Giessen

Straat: Keizersveer 1

Straat: Korenschoof 12

Woningtype: vrijstaand

Woningtype: rijtjeshuis

Oppervlakte: 70 m 2

Oppervlakte: 105 m 2

Aantal kamers: 3

Aantal kamers: 5

Vraagprijs: €198.000

Vraagprijs: €199.000

Vraagrijs circa €250.000
Vm. gemeente: Aalburg

Vm. gemeente: Werkendam

Plaats: Eethen

Plaats: Nieuwendijk

Straat: Bollenhoef 20

Straat: Eemstraat 7

Woningtype: hoekwoning

Woningtype: 2-onder-1-kap

Oppervlakte: 125 m 2

Oppervlakte: 86 m 2

Aantal kamers: 5

Aantal kamers: 4

Vraagprijs: €242.500

Vraagprijs: €250.000

Vraagrijs circa €300.000
Vm. gemeente: Werkendam

Vm. gemeente: Woudrichem

Plaats: Werkendam

Plaats: Woudrichem

Straat: Kruisstraat 1

Straat: Hogelandstraat

Woningtype: appartement

Woningtype: hoekwoning

Oppervlakte: 88 m 2

Oppervlakte: 110 m 2

Aantal kamers: 3

Aantal kamers: n.t.b.

Vraagprijs: €300.000

Vraagprijs: €300.000

Vraagrijs circa €350.000
Vm. gemeente: Werkendam

Vm. gemeente: Aalburg

Plaats: Sleeuwijk

Plaats: Wijk en Aalburg

Straat: Waterlinie 127

Straat: Kerkverreweide 25

Woningtype: appartement

Woningtype: 2-onder-1-kap

Oppervlakte: 112

m2

Oppervlakte: 163 m 2

Aantal kamers: 3 kamers

Aantal kamers: 5

Vraagprijs: €359.950

Vraagprijs: €379.000
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Corporatiesector
De woningcorporaties in Altena bieden hun woningen aan via het regionale verdeelsysteem
Woongaard. Woningzoekenden kunnen zich inschrijven bij Woongaard en reageren op woningadvertenties, mits hun inkomen past bij de huurprijs bij de woning.
Sinds 2016 zijn de inkomensvoorwaarden in Woongaard aangescherpt, vanwege de invoering van de landelijke norm voor passend toewijzen in d e Woningwet. Woningzoekenden
met een laag middeninkomen komen in principe alleen in aanmerking voor corporatiewoningen met een huurprijs vanaf de tweede aftoppingsgrens ( €651, prijspeil 2019). Woningzoekenden met een hoog middeninkomen of hoger kunnen alleen terecht in de vrije sector.
Woningaanbod
Tussen 2016 en 2018 zijn er 1.011 corporatiewoningen verhuurd in de gemeente Altena 5,
waarvan 867 woningen via advertenties (media) zijn aangeboden. De overige woningen zijn
via directe bemiddeling verhuurd, bijvoorbeeld aan bijzondere doelgroepen.
In tabel 4-2 is te zien in welke huurprijsklassen de woningen zijn verhuurd. Het grootste
deel van de verhuurde woningen heeft een huurprijs onder de tweede aftoppingsgrens. Dit
aandeel is toegenomen van 73% in 2016 tot 85% in 2018. Woningzoekenden met een middeninkomens komen niet in aanmerking voor deze woningen. Het aantal woningen vanaf de
tweede aftoppingsgrens, waarop woningzoekenden met een laag middeninkomen konden
reageren, is gedaald van 89 in 2016 naar 48 in 2018. Een relatief groot deel van deze woningen zijn zorgappartementen. Jaarlijks worden ongeveer 10 woningen verhuurd in de vrije
sector, waarvoor ook hoge middeninkomens in aanmerking komen.
tabel 4-2 Verhuringen in Altena naar huurprijsklasse, 2016 -2018

tot kwal. kortingsgrens
tot 1e aftoppingsgrens
tot 2e aftoppingsgrens
tot huurtoeslaggrens
vrije sector
totaal

2016
21
170
43
79
10
323

2017
37
208
70
39
9
363

2018
31
183
63
38
10
325

2016
7%
53%
13%
24%
3%
100%

2017
10%
57%
19%
11%
2%
100%

2018
10%
56%
19%
12%
3%
100%

Bron: Woonmonitor Woongaard

Toewijzingen
Volgens de huidige regelgeving mogen woningcorporati es jaarlijks maximaal 20% van hun
sociale huurwoningen toewijzen aan woningzoekenden met een inkomen vanaf €36.799 en
maximaal 10% vanaf €41.056. De overige woningen (minimaal 80% van het aanbod) zijn bestemd voor de doelgroep van corporaties: woningzoeken den met een inkomen tot €36.799.
In de gemeente Altena is de afgelopen jaren circa 95% van de verhuurde corporatiewoningen toegewezen aan de doelgroep. Ongeveer twee derde van de woningen werd verhuurd

5

In deze rapportage wordt uitgegaan van het aantal verhuringen zoals geregistreerd bij WoningNet. Projectmatige nieuwbouw en vrijesectorwoningen worden niet (altijd) verhuurd via WoningNet en dus niet
altijd geregistreerd in WoningNet. Het gaat hierbij om kleine aantallen.
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aan woningzoekenden met een inkomen tot €22.375 (prij speil 2018). De middeninkomens
komen in de corporatiesector nauwelijks aan bod: jaarlijks vinden circa 10 lage middeninkomens en 5 hoge (midden)inkomens een corporatiewoning in Altena. In vergelijking met de
andere geslaagde woningzoekenden bestaat een rel atief groot deel van de geslaagde middeninkomens uit ouderen en paren.
tabel 4-3 Verhuringen in Altena naar inkomensklasse (prijspeil 2018), 2016 -2018

tot €22.375
€22.375 tot €30.400
€30.400 tot €36.799
€36.799 tot €41.056
€41.056 of meer
totaal

2016
208
73
25
12
5
323

2017
247
74
31
8
3
363

2018
207
73
27
11
7
325

2016
64%
23%
8%
4%
2%
100%

2017
68%
20%
9%
2%
1%
100%

2018
64%
22%
8%
3%
2%
100%

Bron: Woonmonitor Woongaard

De corporatiewoningen die via advertenties op de website van Woongaard worden aangeboden, kunnen op twee manieren worden toegewezen: op basis van inschrijftijd (aanbodmodel) of op basis van loting (lotingmodel). De afgelopen jaren werden geen woningen via loting aan middeninkomens toegewezen.
In tabel 4-4 is voor de verhuringen in het aanbodmodel per inkomensgroep te zien hoe hoog
de gemiddelde inschrijftijd en zoektijd bij verhuring was. De 20 lage middeninkomens die
een woning vonden, stonden gemiddeld 5,9 jaar ingeschreven. Dat betekent niet dat zij al
die tijd actief op zoek waren: hun gemiddelde zoektijd, gemeten vanaf de eerste reactie op
een woningadvertentie, bedroeg minder dan een jaar. Dat geldt ook voor de 5 geslaagde
woningzoekenden met een hoog middeninkomen of hoger inkomen, die gemiddeld 6,7 jaar
inschrijftijd hadden. Verdere uitsplitsingen van deze cijfers zijn vanwege de kleine aantallen
verhuringen aan middeninkomens niet zinvol.
tabel 4-4 Inschrijftijd en zoektijd in het aanbodmodel, naar inkomensklasse (prijspeil 2018),
2016-2018, gemiddelden en aantallen

tot €22.375
€22.375 tot €30.400
€30.400 tot €36.799
€36.799 tot €41.056
€41.056 of meer
totaal

gem. inschrijftijd
5,0
5,5
4,8
5,9
6,7
5,2

gem. zoektijd
0,8
0,9
0,7
0,8
0,4
0,8

aantal
466
171
63
20
5
725

Bron: Woonmonitor Woongaard

Particuliere huursector
Ook in de particuliere huursector worden inkomenseisen gesteld aan woningzoekenden. Particuliere verhuurders stellen vaak als eis dat het bruto inkomen van een nieuwe huurder minimaal vier keer de huurprijs moet zijn. Dat betekent dat een woningzoekende met een middeninkomen van €36.798 alleen in aanmerking komt voor particuliere huurwoningen met
een huurprijs tot €766. Voor woningzoekenden met een middeninkomen van €50.000 ligt de
maximale huur op €1.041.
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Woningaanbod
Om inzicht te krijgen in het woningaanbod in de particuliere huursector in Altena hebben
we de websites van verschillende makelaars in de gaten gehouden. 6 Het particuliere huuraanbod is gemonitord vanaf begin november 2018 tot eind januari 2019. In deze tijdspanne
zijn er op de websites van de makelaars elf particuliere huurwoningen en één kamer in Altena aangeboden. Van de particuliere huurwoningen zijn er zes aangeboden in Werkendam,
twee in Woudrichem en drie in Aalburg.
De gevraagde huur van de aangeboden woningen loopt uiteen van €750 per maand voor een
appartement van 75 m 2 tot €1.450 per maand voor twee woningen van meer dan 200 m 2 .
Slechts één van de elf woningen is financieel bereikbaar voor woningzoekenden met een inkomen van €36.798, terwijl acht van de elf bereikbaar zijn voor woningzoekenden met een
inkomen van €50.000.
Nieuwbouw
De gemeente Altena heeft informatie aangeleverd over enkele recente nieuwbouwprojecten
in Aalburg en in Werkendam, waarbinnen particuliere huurwoningen gereal iseerd zijn. Zo
zijn aan de Van der Loostraat/Witboomstraat in Aalburg 12 appartementen opgeleverd
waarvan de maandelijkse huurprijs uiteenloopt van €875 tot €950. In Werkendam zijn in de
Werkense polder 15 eengezinswoningen gerealiseerd met een maandelijk se huurprijs van
€870 tot €1.050. Ook zijn 26 appartementen opgeleverd aan de Buitendijk in Hank, waarvan
de huurprijzen uiteenlopen van €820 tot €1.190. Voor bijna al deze woningen geldt dat ze
voor de laagste middeninkomens financieel onbereikbaar zijn, maar wel voor de hoge middeninkomens.
De gemeente heeft aan de makelaars die de woningen in Aalburg en de Werkense polder
verhuurd hebben, gevraagd hoe het verhuurproces is verlopen. De makelaars hebben aangegeven dat particuliere huurwoningen in algemene zin gewild zijn en dan ook snel verhuurd
worden.

6

De sites van de volgende makelaars zijn gemonitord op het particuliere huuraanbod: Hofstede makelaardij, Paans makelaars, ViaJoop, Mol & Robous makelaars, de makelaars van Altena en Pararius.
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Voorbeeldhuishoudens
In dit hoofdstuk kruipen we in de huid van vijf voorbeeldhuishoudens met een middeninkomen en bekijken we voor welke woningen zij in aanmerking komen en of dit past bij hun
levensfase.
In het vorige hoofdstuk hebben we in beeld gebracht hoe het woningaanbod in Altena eruit
ziet en voor welke woningen middeninkomens in aanmerking komen. Om een sc herper inzicht te kunnen bieden in wat dit betekent voor diverse groepen middeninkomens, gaan we
in deze paragraaf in op de verhuismogelijkheden voor specifieke huishoudens. Hiervoor introduceren we vijf voorbeeldhuishoudens, die samen een goede afspiegeling vormen van de
huishoudens met een middeninkomen in Altena:







Een
Een
Een
Een
Een
Een

alleenstaande tot 65 jaar met een laag middeninkomen;
paar tot 65 jaar met een hoog middeninkomen;
paar vanaf 65 jaar met een laag middeninkomen;
paar tot 65 jaar met een hoog middeninkomen;
gezin met een laag middeninkomen.
gezin met een hoog middeninkomen.

In het bovenstaande schema zijn de kenmerken (o.a. woonsituatie en vermogen) van de vijf
voorbeeldhuishoudens nader ingevuld, passend bij hun levensfase, zodat samenhangende
persona’s ontstaan. Daarnaast is op basis van hun inkomen en vermogen (bijv. spaargeld en
overwaarde op de huidge koopwoning) bepaald welke koop- en huurwoningen voor hen financieel bereikbaar zijn. Als we die cijfers per voorbeeldhuishouden vergelijken met de informatie over het woningaanbod in Altena, ontstaat het volgende beeld over hun verhuismogelijkheden.
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Alleenstaande tot 65 jaar met een laag middeninkomen
In dit voorbeeld gaat het om een jonge starter die nog bij zijn ouders woont, maar wel al enkele jaren werkzaam is. Hij staat open voor zowel huren als kopen en stelt bescheiden eisen
aan de woning.
Koopsector: Met zijn inkomen van €37.850 en €5.000 spaargeld kan deze starter een koopwoning tot ca. €170.000 financieren. Onder die prijs zijn in Altena echter bijna geen koopwoningen beschikbaar.
Corporatiesector: Via Woongaard kan hij een woning vanaf €641 huren, maar daarvan worden via Woongaard slechts enkele tientallen woningen aangeboden, waar van een aanzienlijk
deel gelabeld is voor senioren. Alleen met enkele jaren inschrijfduur maakt hij kans.
Particuliere huursector: Op grond van zijn inkomen kan deze starter een particuliere huurwoning tot ca. €789 huren. Er worden in Altena bijna geen pa rticuliere huurwoningen aangeboden onder deze prijs. Ook de recente opgeleverde woningen zijn voor hem te duur.
Conclusie: Als deze starter zich niet tijdig heeft ingeschreven bij Woongaard, zit er weinig
anders op dan nog even thuis te blijven wonen, in d e hoop dat zijn inkomen stijgt, en in de
tussentijd geld en/of inschrijfduur te sparen.

Paar tot 65 jaar met een hoog middeninkomen
Het gaat hier om twee jonge dertigers die allebei werken en samenwonen in een huurwoning. Ze zijn op zoek naar een koopwoning, waar zij een gezin willen stichten.
Koopsector: Op basis van hun gezamenlijke inkomen van €43.200 en vermogen van €15.000
kan dit stel een koopwoning van ca. €204.000 financieren. Daarvoor kunnen zij in Altena een
relatief bescheiden koopwoning vinden, bijvoorbeeld een rijtjeswoning van ca. 90 m2.
Corporatiesector: Dit stel komt bij Woongaard alleen in aanmerking voor vrijesectorwoningen, die in Altena slechts sporadisch worden aangeboden.
Particuliere huursector: Met hun huidige inkomen zou dit stel een particuliere huurwoning
tot ca. €900 kunnen huren. Daarmee komen zij in aanmerking voor een deel van het (kleine)
aanbod aan particuliere huurwoningen in Altena.
Conclusie: De twee dertigers kunnen hun woonwens om een woning in Altena te kopen realiseren, mits ze niet te hoge eisen stellen.

Paar vanaf 65 jaar met een laag middeninkomen
Dit huishouden betreft een ouder echtpaar dat al lang in hun huidige koopwoning woont. Ze
willen verhuizen naar een kleinere nultredenwoning met goede voorzieningen en hebben
geen uitgesproken voorkeur voor huren of kopen.
Koopsector: Het echtpaar heeft een goed pensioen en een flinke overwaarde op hun huidige
woning, waardoor zij een koopwoning van ruim €360.000 zouden kunnen financieren. Voor
die prijs worden in Altena diverse luxe appartementen aangeboden.
Corporatiesector: Via Woongaard komt het echtpaar in aanmerking voor corporatiewoningen vanaf €641. In dat segment worden in Altena ook senioren - en zorgwoningen aangeboden.

Rapport Middeninkomens in Altena

25

Particuliere huursector: Het echtpaar kan met hun AOW of pensioen een particuliere huurwoning tot €822 huren. Tot die prijs is in Altena geen aanbod te vinden dat aan de woonwensen van deze ouderen voldoet.
Conclusie: Het oudere echtpaar maakt de meeste kans om zijn woonwensen te realiseren in
de koopsector. De corporatiesector biedt ook mogelijkheden, mits het echtpaar zich tijdig
heeft ingeschreven bij Woongaard.

Gezin met een laag middeninkomen
Dit stel (eind dertig) heeft één opgroeiend kind en woont nu in een bescheiden koopwoning.
Ze zijn op zoek naar een grotere koopwoning, met het oog op toekomstige gezinsuitbreiding .
Koopsector: Met hun gezamenlijk inkomen van €40.800 en een beperkte overwaarde van
€25.000 kan dit gezin een koopwoning van bijna €204.000 euro financieren. Daarmee kunnen zij wel een eengezinswoning in Altena kopen, maar het is de vraag of die ruimer zal zijn
dan hun huidige koopwoning.
Corporatiesector: Bij Woongaard komt dit gezin in aanmerking voor corporatiewoningen
vanaf €641. In dit segment wordt een beperkt aantal eengezinswoningen met vier kamers
aangeboden.
Particuliere huursector: Op basis van hun inkomen kan dit gezin in de particuliere huursector tot €850 huren. Voor die prijs zijn in Altena geen grote eengezinswoningen beschikbaar.
Conclusie: De mogelijkheden om op korte termijn een grotere eengezinswoning te vinden in
Altena zijn voor dit gezin beperkt. De alternatieven zijn: langer s paren of verbouwen.

Gezin met een hoog middeninkomen
Dit gezin bestaat naast de ouders van in de veertig uit twee puberende kinderen. Ook zij zijn
op zoek naar een grotere koopwoning dan hun huidige (koop)woning, die zij tijdens de crisis
hebben gekocht.
Koopsector: Op basis van hun inkomen van €47.275 en overwaarde van een ton kan dit gezin een koopwoning van ruim €307.000 financieren. Daarmee kunnen zij in Altena een hoekof twee-onder-een-kapwoning van ca. 120 m 2 kopen.
Corporatiesector: Via Woongaard zou dit gezin alleen een vrijesectorwoning kunnen huren,
waarvan in Altena zeer weinig worden aangeboden.
Particuliere huursector: Dit gezin zou een particuliere huurwoning tot €985 kunnen huren.
Een groot deel van het (kleine) aanbod valt onder deze grens en is dus bereikbaar.
Conclusie: Er zijn voldoende mogelijkheden voor dit gezin om een grotere koopwoning in
Altena te kopen.
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Bijlage 1 Budgetbenadering
In dit onderzoek hanteren we de budgetbenadering om te bepalen hoeveel bestedingsruimte huishoudens hebben voor woonlasten. Daarbij maken we gebruik van referentiecijfers van het Nibud. In deze bijlage worden de keuzes die we hierbij gemaakt hebben toegelicht.
Referentiecijfers van het Nibud
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) hanteert de budgetbenadering bij
de advisering van consumenten, overheden en marktpartijen over hun uitgaven. Het Nibud
houdt de uitgaven van huishoudens in Nederland bij en berekent hoeveel zij kwijt zijn aan
verschillende uitgavenposten.
Het Nibud gebruikt de budgetbenadering onder meer bij het vast stellen van de financieringslastpercentages voor het verkrijgen van een hypotheek en het adviseren van woningcorporaties over betaalbare huren.
Uitgavenposten en bedragen
Het Nibud berekent de ruimte voor woonlasten door de kosten voor overige uitgaven va n
het besteedbaar inkomen af te trekken. Daarbij is van belang a) welke overige uitgavenposten worden meegenomen en b) hoe hoog de kosten van die uitgaven worden ingeschat.
De uitgaven die het Nibud standaard meeneemt zijn vaste lasten (bijv. telefoon, ve rzekeringen), reserveringsuitgaven (kleding, inventaris) en huishoudelijke uitgaven (voeding, persoonlijke verzorging). Kosten voor sociale participatie (zoals contributies, bezoek, uitgaan en
vervoer) worden soms wel, soms niet en soms deels meegenomen.
De hoogte van de kosten voor overige uitgaven verschilt per type huishouden. Daarbij houdt
het Nibud rekening met de leeftijd en de samenstelling van het huishouden. De leeftijd is
vooral van belang voor leeftijdsspecifieke belasting - en inkomensregelingen, zoals de AOW.
Het aantal volwassenen en kinderen in een huishouden is sterk bepalend voor de hoogte
van de overige uitgaven, zoals de kosten van voedsel en kleding.
Voor het berekenen van de kosten per type huishouden maakt het Nibud gebruik van basisbedragen en voorbeeldbedragen:
 De basisbedragen zijn de minimale kosten (volgens het Nibud) voor elk huishouden, onafhankelijk van het inkomen.
 De voorbeeldbedragen staan voor een representatief bestedingsniveau bij een bepaald
inkomen (o.b.v. het budgetonderzoek van het CBS) en nemen toe met het inkomen.
Het Nibud adviseert om bij het bepalen van de ruimte voor woonlasten voor de overige
woonlasten uit te gaan van het gemiddelde tussen de (minimale) basisbedragen en de voorbeeldbedragen, die afhankelijk zijn van het inkomen (zie figuur B2-1). Naarmate het inkomen stijgt, wordt de helft van de extra bestedingsruimte bij de ruimte voor woonlasten gerekend.
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De adviezen van het Nibud zijn niet bedoeld als harde normen. I n principe is het ook mogelijk om de ruimte voor woonlasten te berekenen aan de hand van de voorbeeldbedragen of
de basisbedragen.
figuur B2-1 Budgetbenadering Nibud (schematische weergave)

inkomen
voorbeeld overige
uitgaven
50 %
ruimte voor
woonlasten

Uitgaven

norm overige
uitgaven
50 %

basis overige
uitgaven
Inkomen

Bron: Nibud-rapportage Betaalbare woonlasten

Energielabel
In sommige rapporten van het Nibud over betaalbare woonlasten wordt een nadere specificatie gegeven van de advieshuren naar energielabel. Daarbij zijn de advieshuren van onzuinige woningen verlaagd, vanwege een hogere energierekening.
Bij het bepalen van de advieshuren rekent het Nibud de energielasten van huishoudens mee
bij de overige uitgaven. Het Nibud gaat daarbij uit van de energetische kwaliteit van een appartement met een C-label. Huurders met een beter energielabel zouden volgens het Nibud
(bij constant energiegedrag) meer kunnen overhouden voor de huur, omdat ze minder uitgeven aan energielasten. Zo zou een huurder van een flat met label A ruim €23 extra kunnen
besteden aan huur.
figuur B2-2 Gebouw gebonden energielasten per maand naar energielabel t. o.v. flat met label C
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Keuzes in dit onderzoek
In diverse woonlastenonderzoeken wordt gebruik gemaakt van referentiecijfers van het Nibud om te bepalen wat betaalbare woonlasten zijn. Zo ook in dit onderzoek. Hiervoor is gebruikgemaakt van het Nibud StimulanSZ Rekenprogramma en het Nibud Budget Handboek.
In deze paragraaf verantwoorden we de keuzes die we gemaakt hebben.
Sociale participatie
Bij de uitgavenposten die het Nibud tot de overige uitgaven rekent, worden kosten voor sociale participatie bij de laagste inkomens alleen meegerekend wanneer dit past binnen het
budget volgens de minimumvoorbeeldbegrotingen uit het Budget Handboek. In dit onderzoek volgen we deze lijn.
Energie en heffingen
In tegenstelling tot het Nibud rekenen we de energielasten en heffingen van huishoudens
niet mee bij de overige uitgaven. In plaats daarvan berekenen we de bestedingsruimte van
huishoudens voor woonlasten inclusief energielasten, zodat we die kunnen vergelijken met
de werkelijke woonlasten.
Varianten
Bij het bepalen van de kosten voor de overige uitgavenposten hanteren we twee varianten:
 Basisvariant: hierin gebruiken we de basisbedragen van het Nibud. Deze bedragen zijn
onafhankelijk van het inkomen. De extra bestedingsruimte die ontstaat wanneer het inkomen stijgt, wordt volledig meegeteld bij de ruimte voor woonlasten;
 Adviesvariant: hierin gebruiken we per huishouden het gemiddelde tussen de basisbedragen en de voorbeeldbedragen van het Nibud. Hierdoor wordt een deel van de extra bestedingsruimte die ontstaat wanneer het inkomen stijgt, gereserveerd voor overige uitgaven.
Minima
De referentiecijfers van het Nibud gaan ervan uit dat huishoudens gebruikm aken van alle inkomensondersteunende regelingen. Daardoor zijn er geen betaalbaarheidsnormen voor
huishoudens met een lager inkomen dan bijstands- of AOW-niveau. Om voor deze huishoudens toch een norm te kunnen stellen hebben we gebruikgemaakt van de beste dingsruimte
voor woonlasten van huishouden op bijstands- of AOW-niveau. Daarmee gaan we er impliciet vanuit dat alle huishoudens ten minste dezelfde woonlasten kunnen betalen als huishoudens met alleen een bijstandsuitkering of AOW.
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