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Rapportage Woonruimteverdeling Schagen 2019 

 

 

De rapportage Woonruimteverdeling 2019 bevat een toelichting op de ontwikkelingen op de 

woningmarkt voor sociale huurwoningen binnen de gemeente Schagen. Hierbij worden cijfers 

getoond op gemeenteniveau en op kernniveau. Wij willen er op wijzen dat door de soms kleine 

aantallen op kernniveau hier een vertekend beeld kan ontstaan en ‘uitschieters’ al snel bepalend 

kunnen zijn. Het trekken van conclusies op kernniveau (alleen) op basis van deze cijfers is dus niet 

goed mogelijk.  

 

Binnen de gemeente Schagen maken de corporaties gebruik van het 

regionale aanbodsysteem Woonmatch Kop van Noord-Holland. Ook 

de (sociale) huurwoningen in de gemeenten Den Helder en Hollands 

Kroon worden via Woonmatch aangeboden.  

Spelregels op hoofdlijnen 

Binnen het digitale aanbodsysteem worden dagelijks vrijkomende woningen geadverteerd en kunnen 

ingeschreven woningzoekenden hun interesse kenbaar maken door een reactie te plaatsen. Een 

woning wordt een week lang geadverteerd en woningzoekenden kunnen per week op maximaal vier 

woningen reageren. De woningzoekende met het hoogste aantal ‘zoekrechtpunten’ krijgt de woning 

aangeboden. Bij een weigering krijgt de volgende woningzoekende op de kandidatenlijst de woning 

aangeboden. Woningzoekenden mogen per jaar maximaal vier keer een aangeboden weigeren, 

daarna wordt men uitgeschreven en vervallen de opgebouwde zoekrechtpunten. Ook zijn er 

inkomenseisen waaraan men moet voldoen om in aanmerking te komen voor een sociale 

huurwoning.  

Meer uitleg over de spelregels en de inkomenscriteria vindt u op www.woonmatchkopnh.nl.  

Regiogegevens woningmarkt Kop Noord-Holland 

In 2019 stonden 34.000 woningzoekenden ingeschreven in Woonmatch. Woningzoekenden moeten 

minimaal eens in de vier inloggen om ingeschreven te blijven. Daarmee wordt vervuiling van het 

bestand voorkomen. In tabel 1 staan de aantallen per gemeente per leeftijdscategorie vermeld. 

 

Ten opzicht van 2018 hebben 6.500 woningzoekenden zich ingeschreven en 4.800 zijn uitgeschreven. 

Deze uitschrijvingen zijn onderverdeeld in 1.185 (25%) door toewijzing van een woning, 27% 

automatische uitschrijvingen en 48% op verzoek van de woningzoekenden.  

Om werkelijk zicht te hebben op de vraag naar sociale huurwoningen maken we gebruik van de 

actieve zoekduur. Daarbij wordt gekeken naar het aantal actief woningzoekenden die minimaal 

éénmaal in het afgelopen jaar gereageerd hebben op een geadverteerde woning. In tabel 2 staan 

deze gegevens op gemeenteniveau vermeld. Uit de gegevens blijkt dat 31% van het totaal aantal 

woningzoekenden daadwerkelijk actief op zoek is naar een woning. Hiervan is 8.800 woonachtig in 

de Kop. Dit is 83% van het aantal actief woningzoekenden. 

http://www.woonmatchkopnh.nl/
https://www.woonmatchkopnh.nl/
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In 2018 zijn in totaal 1.185 huurovereenkomsten afgesloten. In tabel 3 zijn deze per gemeente en per 

woningtype weergegeven. 

 

Binnen de regio verschillen de kansen voor woningzoekenden per gemeente. In Den Helder zijn er 

gemiddeld 85 reacties op een geadverteerde woning, terwijl dit er in Hollands Kroon 154 en in 

Schagen zelfs 206 zijn. In Den Helder moet men gemiddeld 2,1 jaar ingeschreven staan, in Hollands 

Kroon 4,2 en in Schagen 6,3 jaar. De reële zoekduur geeft aan hoe lang men gemiddeld aan het 

reageren op woningen is voordat men de woning toegewezen kreeg. In Den Helder is dit 1,0 jaar, in 

Hollands Kroon 2,3 jaar en in Schagen 2,2 jaar. Voor alle kengetallen geldt dat dit gemiddelden zijn en 

deze binnen een gemeente sterk kunnen variëren per leeftijdscategorie en per woningtype.  

In de tabel 4 is de ontwikkeling over de jaren 2016 t/m 2019 zichtbaar. Het is duidelijk dat de kansen 

voor woningzoekenden om snel een woning te bemachtigen in de loop der jaren is afgenomen. 

 

In onderstaande grafieken is zichtbaar dat de gemiddelde inschrijfduur af lijkt te vlakken terwijl het 

aantal reacties toe blijft nemen. 
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In tabel 5 is zichtbaar wat de ‘herkomst’ is van de nieuwe huurders die in 2019 een woning hebben 

gekregen. Hieruit blijkt dat instroom van buiten de regio beperkt is tot gemiddeld 10%. Binnen de 

verschillende gemeenten varieert dit van 10% in Den Helder, 12% in Schagen en 15% in Hollands 

Kroon. Als gekeken wordt naar de herkomst vanuit de eigen gemeente dan is dit in Den Helder 83%, 

in Schagen 68% en in Hollands Kroon komt 56%. In absolute aantallen heeft Hollands Kroon met 83 

vestigers de grootste instroom vanuit de andere gemeenten. In Den Helder zijn dit er 52, terwijl dit in 

Schagen beperkt is tot 36. 

 

In Woonmatch kan geen rapportage opgesteld worden over de uitstroom van huurders omdat de 

gegevens van vertrekkende huurders niet in Woonmatch worden vastgelegd. 
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Woningmarkt Schagen 

In dit gedeelte van de rapportage vindt u de analyse voor de gemeente Schagen. In de bijlage staan 

tabellen met detailgegevens per kern. 

Woningzoekenden 

In 2019 waren er 8.600 inwoners uit Schagen ingeschreven als woningzoekende. Hiervan hebben 

ruim 2.300 minimaal éénmaal gereageerd op een geadverteerde woning en zijn daarmee actief 

woningzoekend. Van de actief woningzoekenden heeft 54% aangegeven een inkomen te hebben 

onder €22.100 en hebben daarmee recht op huurtoeslag. 25% heeft een inkomen tussen €22.100 en 

€30.000. Als dit meerpersoonshuishoudens zijn dan hebben deze ook recht op huurtoeslag.  

13% heeft een inkomen van €30.000 tot €35.739. 8% heeft een hoger inkomen en komt conform de 

Woningwet niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Maximaal 10% (en tijdelijk 20%) van het 

totale aanbod sociale huurwoningen mag aan deze hogere inkomensgroep worden toegewezen (80-

10-10 regel). In tabel 6 is de onderverdeling weergegeven. In tabel 16 in de bijlage staat de 

onderverdeling per kern vermeld. 

 

Jongeren tot 23 jaar vormen 10% van de actief woningzoekenden en 25% heeft een leeftijd van 23 

tot en met 28 jaar, waarmee het totaal aantal jongeren 35% bedraagt. De leeftijdscategorie 29 tot 40 

bedraagt 21% en het aandeel 40 tot 55 20%. Het aandeel 55 tot 65 is 9% terwijl het aandeel senioren 

vanaf 65 16% bedraagt. Binnen de laatste groep is 43% (157) 75 jaar en ouder. In tabel 7 is de 

onderverdeling weergegeven. In tabel 17 in de bijlage staat de onderverdeling per leeftijdscategorie 

per kern vermeld. 

 

Het aanbod 

In 2019 zijn 182 woningen beschikbaar gekomen voor verhuur. Daarvan zijn 14 woningen (8%) direct 

bemiddeld ten behoeve van vergunninghouders, sociaal-medische urgenten en voor de toewijzing 

van zorgwoningen.  

 

Het grootste aandeel van het aanbod lag in Schagen (53%), gevolgd Warmenhuizen (8%), 

Schagerbrug (8%), ‘t Zand (7%), Tuitjenhorn (6%), Callantsoog (6%), Petten (3%) en Waarland (3%). In 

de andere kernen zijn minder dan 5 woningen beschikbaar voor verhuur gekomen.  
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In tabel 10 staat het aanbod per huurklasse vermeld. Hieruit blijkt dat 72% van het aanbod een 

huurprijs had onder de 1e aftoppingsgrens. Gezien het passend toewijzen en de huurinkomentabel 

die wordt gehanteerd bij het toewijzen, konden alle woningzoekenden vanaf 24 jaar met een 

inkomen tot € 35.739 reageren op dit aanbod. 22% van het aanbod had een huurprijs tussen de 1e en 

de 2e aftoppingsgrens. Op dit aanbod konden alleenstaanden vanaf 24 jaar met een inkomen vanaf € 

22.100, stellen vanaf 24 jaar met een inkomen vanaf € 30.000 en meerpersoonshuishoudens vanaf 

24 jaar met een inkomen tot € 35.739 reageren. 5% van het aanbod had een huurprijs van de 2e 

aftoppingsgrens tot aan de liberalisatiegrens. Op dit aanbod konden alle huishoudens vanaf 24 jaar 

reageren die geen recht hebben op huurtoeslag met een inkomen tot € 39.874. Er zijn twee 

woningen met een huur boven de maximale huurgrens aangeboden. In tabel 18 in de bijlage is de 

onderverdeling per kern weergegeven. 

 

Van de toegewezen woningen was 42% (77 woningen) een driekamerwoning, 22% (40 woningen) 

een vierkamerwoning, 18% (32 woningen) een tweekamerwoning en 16% (29 woningen) van het 

aanbod bestond uit vijf kamers. 

Reacties 

De leeftijdscategorie 23 tot 29 jaar bestaat uit 2.360 woningzoekenden en is daarmee de grootste 

groep (24%) op korte afstand gevolgd door de groep 29 tot 40 jaar met 2.197 (23%) 

woningzoekenden. De groep 40 tot 55 jaar bestaat uit 1.986 (20%) woningzoekenden. Als gekeken 

wordt naar het aantal reacties dan is de groep 29 tot 40 met 28.916 (28%) reacties het meest actief. 

Zowel de groep 23 tot 29 jaar als ook de groep 40 tot 55 jaar nemen 25% van het aantal reacties voor 

hun rekening. 

Jongeren tot 23 jaar zorgen voor 12% van de reacties terwijl het aandeel jongeren 9% van het totaal 

aantal woningzoekenden is. Jongeren zijn dus in verhouding zeer actief, zeker als er rekening wordt 

gehouden met het beperkte aanbod waarop zij mogen reageren. 65 plussers zijn veel selectiever met 

reageren. Deze groep vormt 15% van het aantal woningzoekenden terwijl het aandeel reacties 

slechts 5%. Deze groep zoekt veelal gericht naar een specifiek product in een specifieke kern en in de 

buurt van voorzieningen. Dit aanbod dat voornamelijk uit gelijkvloerse levensloopbestendige 

woningen moet bestaan is slechts beperkt aangeboden. 

 

Als we kijken naar de inschrijfduur van de actief woningzoekenden dan zien we dat 13% korter dan 

een half jaar staat ingeschreven in Woonmatch en dat 10% van het aantal reacties van deze kort 

ingeschrevenen woningzoekenden afkomstig is. Dat is relatief laag maar is te verklaren doordat men 

niet altijd direct een (andere) woning nodig heeft en men zich vooral inschrijft om inschrijfduur op te 

bouwen. Ook het feit dat men weinig kans maakt op een woning zal een reden zijn waarom het 

aantal reacties beperkt blijft.   
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13% van de actief woningzoekenden heeft een inschrijfduur van een half jaar tot een jaar, terwijl 

deze groep 19% van de reacties genereert. 17% van de woningzoekenden is al langer ingeschreven 

dan 4 jaar, terwijl slechts 6% van de reacties afkomstig is van deze groep. Dit lage aandeel zal ook 

veroorzaakt worden door de eerder genoemde specifieke zoekvraag van oudere woningzoekenden. 

Als we kijken naar het gemiddeld aantal reacties bij de verschillende huurklasses dan is dit met 232 

reacties het hoogst bij woningen met een huurprijs tussen de kwaliteitskortingsgrens (€424) en de 

eerste aftoppingsgrens (€607). Op de woningen tot de kwaliteitskortingsgrens is dit met 184 ook 

hoog. Op woningen met een huurprijs tussen de eerste (€607) en de tweede aftoppingsgrens (€651) 

loopt dit verder naar 174. Dit is nog steeds hoog, zeker omdat een aanzienlijk deel van de actief 

woningzoekenden niet mogen reageren op dit aanbod. Door het passend toewijzen komen 

huurtoeslaggerechtigde alleenstaanden hier niet voor in aanmerking. Het gemiddeld aantal reacties 

op woningen tot de maximale huurgrens loopt met 34 aanzienlijk terug. Op dit aanbod mogen alleen 

woningzoekenden reageren die gezien het inkomen geen recht hebben op huurtoeslag. Over het 

totale aanbod in Schagen ligt het gemiddeld aantal reacties op 206, terwijl dit in 2018 nog 196 was. 

Daarmee is het gemiddeld aantal reacties met 5,1% gestegen. In de totale regio bedraagt zijn het 118 

reacties, voor Hollands Kroon 154 en Den Helder 85. 

Binnen Schagen zijn er grote verschillen op het gemiddeld aantal reacties per kern. Voor de gehele 

gemeente is dit 206, terwijl dit voor de stad Schagen 262. Alleen Callantsoog en ’t Zand zijn kernen 

met minder dan 100 reacties per geadverteerde woningen. Door beperkte aantallen zijn de gegevens 

niet altijd representatief.  

 

Ook bij de analyse van de gemiddelde inschrijfduur (wachtduur) en de reële zoekduur per kern moet 

rekening gehouden worden met het effect van kleine aantallen. Kijken we naar de kernen waar meer 

dan 5 woningen zijn toegewezen, dan lijkt Callantsoog het populairst met een inschrijfduur van 7,4 

jaar. De reële zoekduur is echter 2,3 jaar. In Schagen is de gemiddelde inschrijfduur bij toewijzing 7,1 

jaar en bedraagt de reële zoekduur 1,7 jaar.  

Ondanks de verschillen zijn dit nog steeds aantallen waaruit blijkt dat er een aanzienlijke vraag is 

naar sociale huurwoningen in Schagen. Uit tabel 4 blijkt dat de gemiddelde inschrijfduur in de 

gemeente Schagen met 8% is toegenomen van 5,8 jaar naar 6,3 jaar. De reële zoekduur is gestegen 

van 1,8 naar 2,2 jaar. 
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Toewijzingen 

Bijna 2/3 van het aanbod (63%) is toegewezen aan een alleenstaande. 19% betrof een toewijzing aan 

een tweepersoonshuishouden. 14% betreft driepersoonshuishoudens en 4% betreft huishoudens van 

vier of meer personen.  

 

Van het aanbod is 60% toegewezen aan een huishouden met een inkomen tot € 22.100 en dus 

huurtoeslaggerechtigd. 25% van de nieuwe huurders heeft een inkomen van € 22.100 tot € 30.000. 

Indien dit een huishouden betreft van twee of meer personen dan zijn dit ook huurders met recht op 

huurtoeslag. Het aandeel toewijzingen aan huurtoeslaggerechtigde huishoudens zal daarmee rond 

75% liggen en deze woningzoekenden mochten alleen reageren op het aanbod tot de voor hen van 

toepassing zijnde aftoppingsgrens. Gezien het feit dat 54% van de actief woningzoekenden een 

inkomen heeft tot € 22.100 (zie tabel 16) en 60% van het aanbod is toegewezen aan deze groep, kan 

worden geconcludeerd dat het passend toewijzen de slaagkansen van huurtoeslaggerechtigde 

woningzoekenden nauwelijks heeft beperkt. Ook het aandeel woningen dat aangeboden wordt voor 

deze doelgroep sluit hier goed op aan. Immers 72% van de aangeboden woningen heeft een 

huurprijs heeft tot de 1e aftoppingsgrens en 94% tot de 2e aftoppingsgrens (zie tabel 10). 

 

In tabel 20 staan de toegewezen woningen per leeftijdscategorie per kern vermeld. 

Verhuisbewegingen 

In tabel 5 is de herkomst van de nieuwe huurders op regio niveau zichtbaar. Daaruit bleek dat van de 

toegewezen woningen in Schagen 68% naar een woningzoekende uit de eigen gemeente is gegaan. 

In totaal ging 88% van het aanbod naar woningzoekenden uit de regio (incl. de eigen gemeente) en 

bedraagt de instroom van buiten regio 12%. Daarmee heeft Schagen iets meer instroom van buiten 

de regio dan gemiddeld binnen Woonmatch Kop Noord-Holland. In tabel 19 in de bijlage staan de 

verhuisbewegingen per kern vermeld. 
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