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Wonen

Geachte leden van de raad,
Hierbij informeren wij u over de individuele prestatieafspraken die wij met de grootste
woningcorporaties en de huurdersorganisaties hebben gemaakt.
Inleiding

De gemeente Utrecht, de vijf grootste woningcorporaties verenigd in de STUW en hun

huurdersorganisaties maken jaarlijks afspraken over zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve
opgaven in de sociale huurwoningvoorraad. Er is afgesproken om deze afspraken jaarlijks te

actualiseren conform de systematiek zoals vastgelegd in de woningwet. De afspraken gaan met name
over 2020, met doorkijk richting de jaren 2021-2024.
Individuele afspraken

Voorliggende afspraken betreffen de individuele prestatieafspraken en zijn een uitwerking van de in
september ondertekende stedelijke prestatieafspraken. De stedelijke prestatieafspraken, die met de
STUW en huurdersorganisaties gezamenlijk is gemaakt, vormen samen met de Woonvisie het kader

waarbinnen de individuele afspraken jaarlijks worden gemaakt. De afspraken over 2020 zijn gebaseerd
op biedingen die iedere corporatie na de zomer van 2019 heeft ingediend op basis van de nieuwe

Woonvisie. Bij het maken van de individuele afspraken zijn de huurdersorganisaties van de corporaties

en de stedelijke huurdersorganisaties nauw betrokken geweest. Zij hebben hun inbreng gegeven bij de
ambtelijke en bestuurlijke overleggen.

Stedelijke afspraken, Woonvisie en Stadsakkoord
In 2019 zijn de nieuwe Woonvisie “Utrecht beter in balans”, het Stadsakkoord Wonen, en de stedelijke
prestatieafspraken 2020-2022 ondertekend en/of vastgesteld. Dit zijn drie mijlpalen die zorgen voor
heldere ambities en sterke allianties om samen de woonopgaven van Utrecht te realiseren. De
individuele prestatieafspraken die de woningcorporaties, gemeente Utrecht en stedelijke
huurdersorganisaties samen maken, bouwen voort op deze mijlpalen. Het laat zien wat de bijdrage is
van al deze partijen aan de woonopgaven en –ambities waar Utrecht voor staat.
De opgaven waar partijen prestatieafspraken over maken zijn: het vergroten van de sociale voorraad,
het werken aan gemengde wijken, het betaalbaar houden van de voorraad (gematigd huurprijsbeleid)
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en verduurzaming van de woningvoorraad. De thema’s die beschreven staan in de stedelijke

prestatieafspraken zijn ook de thema’s die bij deze individuele prestatieafspraken behandeld worden.
Samenvatting afspraken
Beschikbaarheid

De voorraad sociale huurwoningen in bezit bij de corporaties gaat de komende periode verder groeien
De precieze groei van de voorraad is nog afhankelijk van de afspraken die worden gemaakt in het

proces naar een gezamenlijke wijkenstrategie, waarin STUW breed productie tegenover verkoop en
liberalisering wordt gezet, en van de afspraken die er project specifiek worden gemaakt over het

aandeel middenhuur. Alle partijen geven aan dat de groei nog onvoldoende is om mee te groeien met
de stad. Deze ambitie is urgent en mede afhankelijk van voldoende locaties. Daarom wordt
afgesproken om de volgende extra inspanningen te leveren:

- De gemeente Utrecht zet in 2020 in op het realiseren van 600 - 725 extra betaalbare woningen op

eigen locaties (sociale huur en middensegment).

- De corporaties kijken naar mogelijkheden voor verdichting op hun eigen locaties (afspraak die volgt
uit Stadsakkoord Wonen).

- Het primaat bij uitgifte van gemeentelijke gronden ligt voor woningen in de kernvoorraad bij de
(STUW) corporaties. Dit is in lijn met de uitgangspunten van de Woonvisie.

- Bij de laatste gemeentelijke Voorjaarsnota is besloten dat er vanuit de opbrengst van de

erfpachtconversie 13 miljoen beschikbaar komt voor betaalbaar wonen, waaronder een substantieel
gedeelte in het segment sociale huur.

- Zetten partijen verder in op ruilafspraken met marktpartijen.
- Wordt bij de grote gebiedsontwikkelingen in de komende jaren (zoals de Merwedekanaalzone en het
Beurskwartier) een fors aantal sociale huurwoningen aan de woningvoorraad toegevoegd. Deze
aantallen zijn nog niet meegenomen in de huidige prestatieafspraken.
Gemengde wijken

T.b.v. meer gemengde wijken en differentiatie zetten corporaties hun huurbeleid in. Bijvoorbeeld door
te experimenteren met de vrije toewijzingsruimte. Verder wordt er geprobeerd in wijken zoals

Overvecht meer toe te wijzen aan de secundaire doelgroep. In diezelfde wijken wordt de instroom van
maatschappelijke urgenten beperkt door deze toe te wijzen in wijken met meer sociaaleconomische
draagkracht. De corporaties staan ervoor open om te onderzoeken of er mogelijkheden liggen op
ruiling van grondpositie met marktpartijen. Groenwest en SSH hanteren een verkoopstop.

Tijdens de bestuurlijk overleggen is gebleken dat voor de toekomstige ontwikkeling van de wijken een
verdere uitwerking nodig is. Aan de stedelijke prestatieafspraken 2020-2024 is daarom een appendix
opgenomen die als doel heeft om een gezamenlijke wijkenstrategie te ontwikkelen. Dit is een

procesafspraak die in STUW-verband is gemaakt, waarin de maximale inzet van alle partijen om de

sociale voorraad moet mee te laten groeien met de groei van de stad, is benadrukt. We hebben meer
productie nodig. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt hoe de sociale voorraadontwikkeling per wijk

gaat zijn voor de komende vier jaar en hoe zich productie, verkoop en (de)liberalisatie tot elkaar gaan
verhouden. Ook worden de eerdere gemaakte stedelijke prestatieafspraken over toewijzing verder
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uitgewerkt, In de appendix is ook aangegeven hoe de corporaties hun verkoopbeleid in 2020 gaan
terugbrengen in de wijken Oost, Noordoost, Binnenstad en West. In de wijken waar al relatief veel

sociaal is (bv. Overvecht), verwachten de corporaties meer te gaan verkopen, met als doel om de balans
in de stad te verbeteren.
Betaalbaarheid

De corporaties spreken af om de huurstijgingen voor de laagste inkomens te matigen. D.w.z. niet meer
te laten stijgen dan de inflatie. Daarnaast voldoet de woningtoewijzing aan de gemeentelijke

uitgangspunten: minimaal 70% van de vrijkomende sociale huurwoningen behoort tot de kernvoorraad.
Loting

In de regionale huisvestingsverordening en het lokale deel is opgenomen dat van alle vrijgekomen

woningen minimaal 10% en maximaal 20% via loting worden toegewezen. Afgesproken is dat de STUW
corporaties gezamenlijk, op jaarbasis alle vrijkomende woningen via loting binnen die percentages
zullen gaan verdelen.

Duurzaamheid en kwaliteit

Bijna alle corporaties halen een gemiddelde energie-index van 1,3 (voorheen label B) per 1-1-2020

(Portaal in 2021) en leveren hun aandeel aan de trajecten Transitievisie Warmte en het Stadsakkoord
Aardgasvrij. In de nieuwbouw wordt door de corporaties ingezet op minimaal BENG en bij
eengezinswoningen op NOM. Ook zetten de partijen zich in op de intensivering van hun

zonnepanelenprogramma en experimenteren corporaties in 2020 met initiatieven op het gebied van
circulariteit, klimaatadaptatie, groen, natuurinclusief en duurzame mobiliteit.
Verlenging achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw

De gemeente Utrecht heeft al jaren een achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (hierna: WSW). Het WSW is een landelijk instituut dat leningen borgt voor

woningcorporaties. Met deze borging zijn corporaties in staat om tegen aanzienlijk lagere rentelasten
te lenen dan bij ongeborgde financiering. Naast betaalbaarheid van de huren vertalen deze lagere

rentelasten vertalen zich in meer investeringsruimte voor de productie van nieuwe sociale betaalbare
huurwoningen en de verduurzaming van de voorraad. Borging door het WSW geeft banken grote

zekerheden vanwege de rond het WSW opgezette zekerheidsstructuur die uit meerdere lagen bestaat.
Indien een corporatie in financiële problemen zou komen, zal de oplossing in eerste aanleg in de
eerste twee lagen gezocht worden: een bijdrage uit de corporatiesector zelf (primaire laag) en

vervolgens de secundaire laag, het zogenaamde risicovermogen van het WSW (eind 2019 bedroeg deze
in totaal 522 miljoen). Mochten deze twee lagen niet toereikend zijn, dan wordt de tertiaire laag

aangesproken. Die laatste laag is de zogenaamde achtervang door de gemeente en het rijk, en betreft
de verstrekking van renteloze leningen. De kans op aanspraak op deze achtervang vormt onderdeel
van het gemeentelijk risicomodel en is uiterst klein.
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De vorige achtervangovereenkomst liep tot eind 2019 en diende verlengd te worden. De

achtervangovereenkomsten zijn per corporatie verlengd tot en met eind 2023 op basis van de

aanvullende financieringsbehoefte van de corporaties. In totaal is de aanvulling op de borgingsruimte
1.248 miljoen euro, waardoor het totale geborgde volume voor de STUW-corporaties toeneemt naar
2.654 miljoen euro eind 2023. De aanvulling op de borgingsruimte per corporatie is als volgt:
Mitros: 506 miljoen

Portaal: 194 miljoen
Bo-ex: 242 miljoen
SSH: 244 miljoen

GroenWest: 62 miljoen
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de prestatieafspraken 2020-2024.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris,

de burgemeester,

Prestatieafspraken 2020 ~ 2022: Werken aan Balans
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als de corporaties is op verschillende momenten in deze trajecten op en met elkaar
afgestemd.

1 Inleiding
De stichting Utrechtse woningcorporaties (STUW)*, huurdersorganisaties en de
gemeente Utrecht staan samen voor grote opgaven waar Utrecht voor staat. De
opgaven vragen meerjarige inzet die verder reikt dan de werkingsduur van deze
overeenkomst. Deze opgaven zijn: vergroten van de sociale voorraad, het werken
aan gemengde wijken, het betaalbaar houden van de voorraad (gematigd
huurprijsbeleid) en verduurzaming van de woningvoorraad. De druk op de sociale
huurmarkt in Utrecht is groot en uit balans. Partijen willen gezamenlijk werken,
ieder vanuit zijn eigen perspectief en mogelijkheden, aan het in balans brengen van
de Utrechtse woningmarkt. Het in balans brengen van de woningmarkt vraagt om
substantiële toevoeging van betaalbare sociale huurwoningen op de Utrechtse
woningmarkt. Een andere grote opgave die hiermee samenhangt betreft de
energietransitie. De corporaties wordt gevraagd om aan al deze opgaven een
substantiële bijdrage te leveren.

Met de ondertekening van de afspraken in dit document zijn de afspraken van
toepassing. Echter, in de eerste helft van 2019 zijn partijen al wel in de geest van
deze afspraken met elkaar aan de slag gegaan. Ook is met andere partijen aan een
Plan van Aanpak Huisvesting en begeleiding kwetsbare groepen gewerkt.
De afspraken in dit document worden gemonitord en geëvalueerd. Waar nodig
worden afspraken herzien of aangepast. Naar verwachting zullen dat echter geen
grote inhoudelijke koerswijzigingen zijn: de koers is immers vastgelegd in de
woonvisie die als basis diende voor deze stedelijke afspraken.

Voor het behalen van de ambities in de stad is een goede samenwerking
noodzakelijk. Een samenwerking, die vraagt om wederzijdse vergaande
inspanning, respect voor elkaars standpunt, vertrouwen en aanspreekbaarheid. Met
de partners op de Utrechtse woningmarkt maakt de gemeente in het proces van het
Stadsakkoord Wonen afspraken over het in balans brengen van de Utrechtse
Woningmarkt. De voorliggende stedelijke prestatieafspraken zijn een specifiek
onderdeel van dit Stadsakkoord Wonen en zijn in inhoudelijke samenhang tot stand
gekomen.
* STUW is een samenwerkingsverband tussen Mitros, Portaal, Bo-ex, SSH en GroenWest

1.1

Kader van de afspraken

De stedelijke afspraken zijn overkoepelende afspraken tussen de gemeente Utrecht,
alle STUW-corporaties en hun huurdersorganisaties, en vormen hiermee een kader
voor de individuele afspraken met elke corporatie voor de periode 2020 t/m 2022.
De afspraken passen in het kader zoals vastgelegd in de herziene Woningwet 2015.
De stedelijke prestatieafspraken kennen meerdere vertrekpunten: het huidige
coalitie-akkoord, de visies van de STUW en de huurdersorganisaties, het bod van
de STUW voor de stedelijke prestatie-afspraken en de gemeentelijke woonvisie
“Utrecht beter in balans”. Het traject van de woonvisie liep parallel aan het traject
van het Stadsakkoord Wonen, waaronder specifiek de stedelijke prestatieafspraken.
Daarmee is de onderlinge samenhang geborgd. Zowel met de huurdersorganisaties
4

1.2

Utrechtse woningbouwcorporaties en
huurdersorganisaties

De STUW-corporaties hebben bijna 45 duizend zelfstandige sociale huurwoningen
in hun bezit in de gemeente Utrecht. Van alle sociale huurwoningen in Utrecht die in
het bezit zijn van een corporatie, maakt de STUW ongeveer 98% van dat deel van
het bezit uit. De woningen zijn als volgt verdeeld:
▪
▪
▪
▪
▪

Mitros:
Portaal:
Bo-ex:
SSH:
GroenWest:

20.400
12.300
7.600
2.900
1.800

Bij zowel de individuele afspraken als de stedelijke afspraken, zijn de
huurdersorganisaties nadrukkelijk ook een partij: het betreft tripartiete afspraken,
zoals de herziene Woningwet 2015 ook voorschrijft. Bij Mitros is dat
“Huurdersnetwerk Mitros”, bij Portaal is dat “Huurdersraad Portaal regio Utrecht”, bij
Bo-ex is dat “Stok”, bij de SSH is dat “BoKS” en bij GroenWest is dat
“Huurdersvereniging Weidelanden”.

5

AFSPRAKEN

6

prestatieafspraken. Het streven is om de individuele prestatieafspraken voor 15
december vast te stellen.

2 Organisatie en Samenwerking
Vertrekpunt voor samenwerking
Partijen realiseren zich dat voor het behalen van de ambities in de stad een
goede samenwerking noodzakelijk is. Een samenwerking, die vraagt om
vergaande wederzijdse inspanning, respect voor elkaars standpunt, vertrouwen
en aanspreekbaarheid. Een samenwerking die in gang is gezet, nadrukkelijk
wordt voortgezet en uitwerking krijgt in de jaarlijkse prestatieafspraken per
corporatie.

Monitoring van afspraken
De uitvoering van de in deze overeenkomst vastgelegde afspraken worden
gemonitord door de ambtelijk voorbereiders van de stuurgroep. Eventuele
knelpunten worden gesignaleerd en besproken in het bestuurlijk overleg. E.e.a.
conform het escalatiemodel zoals beschreven in het Stadsakkoord Wonen
2019.
Looptijd en bijstelling van de afspraken
Deze kaderstellende stedelijke prestatieafspraken gelden uiterlijk tot en met 31
december 2022. In het najaar van 2022 worden nieuwe kaderafspraken
opgesteld voor de periode vanaf 1 januari 2023.
Jaarlijks wordt gezamenlijk beoordeeld of tussentijdse bijstelling van de
voorliggende stedelijke afspraken uit deze overeenkomst noodzakelijk is.
Verbijzondering kan plaatsvinden via de individuele prestatieafspraken.

Overlegstructuur
Vijf maal per jaar vindt er een bestuurlijke overleg plaats (stuurgroep huren)
tussen de gemeente, de corporaties en huurdersorganisaties. In dit overleg
wordt de voortgang van de afspraken gemonitord en waar nodig bijgestuurd.
Deze wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter, voor de helft
betaald door de gemeente en de andere helft door de STUW.
De stuurgroep huren wordt uiterlijk 3 weken voor de datum van de stuurgroep
huren ambtelijk voorbereid.
De stukken worden minimaal een week voor de stuurgroep huren verstuurd.

Bijzondere omstandigheden
Partijen zullen alle haalbare stappen zetten om een eventueel geschil onderling
op te lossen (bv. via het eerder genoemde escalatiemodel), voordat zij een
geschil aan de minister voorleggen.

Samenwerking bij onderzoek en beleid
Partijen betrekken elkaar bij beleidsontwikkeling waar dat betrekking heeft op
de onderwerpen in deze prestatieafspraken, zoals bijvoorbeeld de
grondprijsbrief.
Partijen delen met elkaar relevante informatie daar waar deze betrekking heeft
op de onderwerpen van deze prestatieafspraken of in relatie tot de monitoring
van de Utrechtse woningmarkt.
De kosten voor onderzoeken waar partijen het nut en de noodzaak van inzien ,
en waartoe de stuurgroep huren opdracht geeft, worden gedeeld: corporaties
en gemeente nemen ieder de helft voor rekening. Vooraf wordt in de stuurgroep
huren akkoord gegeven op het onderzoeksvoorstel en de geraamde kosten.
Werkwijze jaarafspraken (individuele afspraken)
De uitwerking van de stedelijke afspraken naar de individuele afspraken vindt
plaats in de jaarlijkse prestatieafspraken per corporatie. In de periode juli tot en
met oktober voert de gemeente op basis van de diverse gesprekken en de
biedingen van de corporaties, en in afstemming met de corporaties en
huurdersorganisaties, het penvoerderschap voor de individuele jaarlijkse
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Uit Woonvisie “Utrecht beter in balans”:

3 Wijken voor iedereen

“In (sub)wijken met een laag percentage sociale huurwoningen vragen we
corporaties om vrijkomende sociale huurwoningen zoveel als mogelijk toe te wijzen
aan woningzoekenden die zijn aangewezen op het woningaanbod met huurprijzen
onder de aftoppingsgrenzen (ten behoeve van de inhaalslag MO/BW) en een
aandeel onder de kwaliteitskortingsgrens (voor jongvolwassenen).

Ambitie
De ontwikkeling van onze stad is meer dan het stapelen van stenen. Het gaat om
het bouwen van gemeenschappen waar mensen prettig met elkaar samenleven, in
een fijne en gezonde leefomgeving, in een gezonde mix van vragende en dragende
mensen. Een te hoge concentratie van doelgroepen (met name kwetsbare) kan zijn
weerslag hebben op de woonomgeving en sociale cohesie van een wijk of buurt. Dit
is vooral merkbaar in wijken met een hoog aandeel sociale huurwoningen. Inzet is
om wijken en buurten waar dit aan de hand is, te laten meebewegen naar een
betere menging. Dit betekent dat de komende jaren een groot deel van de nieuwe
sociale huurwoningen gerealiseerd moet worden in wijken waar het aandeel sociale
huur op dit moment relatief laag is. In wijken waar het aandeel sociaal juist relatief
hoog is, wordt gestreefd naar het mengen van woningtypen primair door
verdichting.

We willen toewijzing van urgente gevallen niet alleen meer op de verdiepingen,
maar ook op de begane grond, en zo veel mogelijk in wijken met een klein aandeel
kwetsbare bewoners. Hiervoor passen we het lokale deel van de regionale
Huisvestingsverordening aan. We maken hierover niet alleen afspraken met
corporaties, maar ook met zorgpartners.
In (sub)wijken met een gemiddeld percentage sociale huurwoningen vragen de
corporaties om woningen passend toe te wijzen.
Naast gemengde wijken willen we mogelijkheden onderzoeken om menging op
complexniveau plaats te laten vinden.

Partijen realiseren zich dat de inzet om te komen tot gemengde wijken breder is dan
alleen mengen en verdichten, maar dat er bijvoorbeeld ook afspraken nodig zijn
over de inzet ten aanzien van bijzondere doelgroepen

We identificeren kwetsbare buurten waar we huurprijzen na mutatie tot boven de
aftoppingsgrenzen willen optrekken. Waar mogelijk kijken we of het percentage
‘maximaal redelijke huurprijs’ gebiedsspecifiek kunnen maken, zodat krachtigere
bewoners naar minder krachtige wijken kunnen verhuizen.

In de woonvisie is als leidend principe voor de inzet van corporaties in wijken de
volgende tekst opgenomen:

We zijn terughoudend met verkoop, liberalisatie en sloop van sociale huur. Indien
dit plaatsvindt wordt rekening gehouden met het op peil brengen van de sociale
huurvoorraad: het kan dus (beperkt) plaatsvinden in wijken met een hoog aandeel
sociale huurwoningen in combinatie met ‘herbouw’ elders, bijvoorbeeld via een
ruilconstructie. Op die manier houden we rekening met het op peil brengen van de
voorraad sociale huur en de wens voor een meer gemengde woningvoorraad in
wijken.
In wijken met een laag aandeel sociale huurwoningen willen we dat er geen
verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen plaatsvindt als niet eerst de
absolute en relatieve sociale huurvoorraad in deze wijk is toegenomen.
Bovenstaande principes werken we uit via de prestatieafspraken met de corporaties
en huurdersorganisaties. We zijn ons bewust dat we ons bewegen binnen de
wettelijke kaders van passend toewijzen, prestatieafspraken, huursombenadering
en de beschikbaarheid van woningen in de betreffende prijsklasse elders.”
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Afspraken
De Woningwet 2015 bepaalt dat de gemeentelijke woonvisie in belangrijke mate een
kader vormt voor de inzet van corporaties. Volgens de hierboven genoemde
principes uit de woonvisie wordt daarover nu het volgende afgesproken:

b.

In wijken met een hoog aandeel sociale huurwoningen kan verkoop
(beperkt) plaatsvinden, in combinatie met ‘herbouw’ elders,
bijvoorbeeld via een ruilconstructie. Op die manier kan er uitvoering
worden gegeven aan het op peil brengen van de voorraad sociale huur
en de wens voor een meer gemengde woningvoorraad in wijken; zie
ook het kaartje aan het eind van dit hoofdstuk uit de Woonvisie
(gewenste ontwikkelrichting woningvoorraad).
De komende periode wordt tijdens de gebiedsgesprekken per corporatie en
gemeente bekeken hoe het bovenstaande op buurtniveau uitpakt en wat dit
betekent voor de huidige verkoopactiviteiten van de corporaties. Op basis
hiervan worden per corporatie individuele afspraken gemaakt. In de afweging
wordt ook gekeken naar de totale kernvoorraad, de financiële situatie van de
corporatie en de volkshuisvestelijke aspecten (menging van wijken).
In (sub)wijken met een laag percentage sociale huurwoningen wijzen
corporaties vrijkomende sociale huurwoningen zoveel als mogelijk toe aan
woningzoekenden die zijn aangewezen op het woningaanbod met huurprijzen
onder de aftoppingsgrenzen (ten behoeve van de inhaalslag MO/BW) en een
aandeel onder de kwaliteitskortingsgrens (voor jongvolwassenen).

In wijken met een homogene woningvoorraad en een oververtegenwoordiging
van sociale huurwoningen zetten corporaties de woningtoewijzing en het
huurprijsbeleid in om te differentiëren binnen het sociale segment, zodat
kwetsbaren minder geconcentreerd worden gehuisvest. De corporaties komen
met een voorstel voor de verdeling van toewijzing in huurcategorieën in de
verschillende wijken en zo nodig buurten, die aansluit bij de genoemde
principes uit de woonvisie. De corporaties bepalen welke huurprijsinstrumenten
het beste ingezet kunnen worden om de doelen te behalen. E.e.a. wordt
meegenomen in de individuele prestatieafspraken per corporatie en eind 2019
concreet ingevuld en in 2020 uitgevoerd
De toewijzing van woningzoekenden met een maatschappelijke urgentie vindt
zo veel als mogelijk plaats in wijken (en complexen) met een klein aandeel
kwetsbare bewoners (het lokale deel van de huisvestingsverordening biedt
hiertoe vanaf 1 juli 2019 meer ruimte voor).
Bij bovenstaande afspraak 2 wordt tevens gestreefd naar menging op
complexniveau. Gezamenlijk wordt onderzocht wat een passende vorm
hiervoor is, bijvoorbeeld door te experimenteren om een bepaald deel van de
aangewezen woonruimte van woningcorporaties via een maatwerkregeling toe
te wijzen aan woningzoekenden. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de
zittende bewoners. Er lopen al een aantal initiatieven hiervoor, bijvoorbeeld op
de Bangkokdreef door Portaal. De corporaties nemen hiertoe het initiatief en
delen de ervaringen.
Corporaties en gemeente willen werken aan gemengde wijken. Daarom wordt
terughoudend omgegaan met verkoop, liberalisatie en sloop van sociale huur.
Indien dit plaatsvindt wordt er rekening gehouden met het op peil brengen van
de sociale huurvoorraad:
a.

In wijken met een laag aandeel sociale huurwoningen, zoals
bijvoorbeeld de Binnenstad, Oost, Noordoost en West wil de
gemeente geen verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen als
niet eerst de absolute en relatieve sociale huurvoorraad in deze wijken
is toegenomen (via het beginsel ‘voldoende zicht op’). Er kunnen
uitzonderlijke situaties zijn, waardoor toch overwogen wordt om te
verkopen en te liberaliseren, bijvoorbeeld als complexen al in verkoop
zijn.
9

Figuur 1: schema gewenste ontwikkelrichting woningvoorraad. Het betreft de relatieve beweegrichting.
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4 Inzet voor bijzondere doelgroepen
Gemeente, woningcorporaties en zorginstellingen hebben een gezamenlijk plan van
aanpak voor de huisvesting en ondersteuning van kwetsbare doelgroepen opgesteld
en vastgelegd. In het plan van aanpak ‘Huisvesting en ondersteuning kwetsbare
doelgroepen’ hebben die drie partijen gezamenlijke afspraken gemaakt over de
inzet die zij in 2019 en volgende jaren leveren om het gestelde doel te bereiken. De
afspraken betreffen de aantallen woningen die voor de doelgroepen beschikbaar
worden gesteld, de zorginfrastructuur die aanwezig moet zijn, de spreiding over de
stad en de zorg voor draagvlak in de samenleving. In 2020 willen zij een bijzondere
woonvorm, zoals een tweede ‘Place2BU’ realiseren. Voorts hebben zij afspraken
gemaakt over de verbetering van de registratie- en toewijzingsprocessen, de
monitoring van de kwantitatieve, kwalitatieve en procesmatige ontwikkelingen, de
gezamenlijke sturing, de organisatorische inrichting van de samenwerking en de
betrokkenheid van cliënten- en huurdersorganisaties. Naast wat de drie partijen zelf
aan huisvesting en ondersteuning inbrengen kunnen ook private partijen een
bijdrage leveren.
In het plan van aanpakt “Huisvesting en ondersteuning kwetsbare
doelgroepen”, zoals ondertekend op 17 juli 2019, maakt integraal onderdeel uit
van de stedelijke prestatie afspraken. Gemeente, corporaties en huurders
onderschrijven daarmee de uitgangspunten, ambitie, korte termijn doelen en de
daaruit voortvloeiende agenda.
In het eerste kwartaal van elk jaar stellen de gemeente, corporaties en
zorginstellingen, in samenspraak met de cliënten- en huurdersorganisaties, het
plan van aanpak bij op grond van de resultaten van het afgelopen jaar. Op
basis daarvan worden afspraken gemaakt voor het nieuwe jaar.
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5 Leefbaarheid
Om de leefbaarheid in de wijken en buurten waar de corporaties bezit hebben op
het gewenste peil te houden kan er sprake zijn van bovenwettelijke
leefbaarheidsuitgaven. Wanneer dit het geval is wordt dit meegenomen in de
individuele prestatieafspraken per corporatie.
De gemeente heeft de primaire verantwoordelijkheid voor een goed beheer en
veiligheid van de openbare ruimte.

Uitwisseling gegevens
De gemeente Utrecht vraagt inzet van de corporaties op de leefbaarheid in de
wijken, buurten en complexen waar de corporaties bezit hebben en vraagt daarbij
hun ondersteuning op de hierna genoemde woonmaatschappelijke (deel)gebieden:
•
•
•
•
•
•

armoedebestrijding en schuldhulpverlening
aanpak van woonfraude en woonoverlast
aanpak verstoring openbare orde en bedreiging van de veiligheid
woonbegeleiding en laatste kansbeleid
buurtbemiddeling
vroeg signalering schulden, verward gedrag en stille problematiek.

Om de gevraagde inzet en ondersteuning te kunnen verlenen is het nodig dat er
(bijzondere en in beperkte mate ook strafrechtelijke) persoonsgegevens van
huurders met gemeente, politie, OM en andere bij woonmaatschappelijk werk
betrokken (zorg)instanties en - partijen uitgewisseld en gedeeld worden.
Per woonmaatschappelijk deelgebied zijn in de Samenwerkingsovereenkomst
Woonproblematiek de verwerkingen van persoonsgegevens die in dit kader worden
verricht, uitgewerkt volgens de principes uit de (Europese) privacywetgeving.
Voor de aanpak van woonfraude wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan
een nieuw convenant waarin de verwerking van persoonsgegevens die in dit kader
worden verricht uitgewerkt is volgens de principes uit de (Europese)
privacywetgeving.
De gemeente levert inspanning om alle relevante partijen te verbinden en initieert
overleggen met de partijen om gezamenlijk tot samenwerkingsafspraken te komen.
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6

of onderdeel uitmaken van de prestatieafspraken) bestaat voor 32% uit sociale*
huurwoningen (waarvan 11% zelfstandige studenteneenheden).

Beschikbaarheid en betaalbaarheid

De behoefte aan sociale huurwoningen is groot. In 2018 is voor de regio U10 en de
provincie Utrecht, op basis van de bevolkingsprognose, een inschatting gemaakt
van de woningbouwbehoefte in de regio Utrecht. Voor de periode van 2017 tot 2040
moeten 104.000 woningen worden bijgebouwd in de regio Utrecht om het
bestaande tekort niet verder te laten oplopen, waarvan 60.000 woningen voor de
stad Utrecht.

De korte termijn prognose start bouw (2019-2021) bestaat uit 35% sociale*
huurwoningen (21 % regulier sociaal en 14% zelfstandige studenteneenheden).

In 2040 bedraagt de omvang van de kernvoorraad tenminste 70% van de sociale
voorraad.

Om tekorten op de woningmarkt op te lossen, gaat de gemeente sturen op de
ambitie om de komende vier jaar een verhoogde nieuwbouwproductie van 4.500
woningen per jaar te realiseren, waarvan minimaal 35% sociale huur (ca. 1.500
nieuwe woningen per jaar, bruto). Om naar de streefpercentages uit het
coalitieakkoord toe te bewegen ligt er de komende jaren een stevige opgave voor
sociale huur (zie ook ‘Productie STUW’ hieronder). Om die opgave in te vullen past
de gemeente diverse maatregelen toe die ook in het Stadsakkoord Wonen zijn
vastgelegd. Zo beschikt de gemeente over middelen uit de opbrengst van de
erfpachtconversieregeling om de bouw van extra betaalbare woningen te
stimuleren. Ook zijn via optimalisatie van gebiedsontwikkelingen locaties gevonden
voor ca. 700 extra woningen en heeft de STUW aangegeven extra inspanningen te
leveren om de voorraad te laten groeien. De gemeente stimuleert de samenwerking
tussen marktpartijen en woningcorporaties om de betaalbare voorraad te vergroten
en gemengde wijken te stimuleren. Tevens is er in het sociale segment aandacht
voor de verhouding regulier sociaal en zelfstandige studenteneenheden.

6.1

* De genoemde percentages en aantallen sociale huurwoningen zijn de optelsom
van STUW woningen en overige partijen.

Ambitie
De gemeente, de corporaties en de huurdersorganisaties streven ernaar om de
wachttijd voor een sociale huurwoning terug te brengen, door o.a. nieuwbouw van
woningen. Doelen zijn:
Het gezamenlijke uitgangspunt is dat de omvang van de sociale huurvoorraad moet
toenemen en dat in 2040 35% van de woningvoorraad uit sociale huurwoningen
bestaat. Om dit te bereiken is extra inzet nodig van alle betrokken partijen.

Omvang, samenstelling en ontwikkeling sociale voorraad

Productie STUW
Op basis van de plannen en afspraken van eind 2018 was de verwachting van de
STUW corporaties dat hun voorraad in de periode van 1-1-2019 tot 1-1-2024 met
ongeveer 2.300 woningen kon gaan groeien, een gemiddelde groei van ruim 450
woningen per jaar. De bijbehorende nieuwbouwproductie daarbij is gemiddeld 800
per jaar, bruto. Dit betekent dat er duidelijk nog een extra inspanning nodig is om
de eerder genoemde ambitie van jaarlijks 1.500 te realiseren. Een deel van het
verschil (1.500 min 800) kan overigens ook worden ingevuld door sociale
huurwoningen door marktpartijen. In onderstaande tabel is dat aangegeven: de
totale nieuwbouwproductie tot 1-1-2024 (5 jaar) kan uitkomen op 4.000 woningen
(zogenaamde harde en zachte plannen voor nieuwbouw opgeteld). Dit is een
stevige productie, maar omdat er ook sloop plaatsvindt (-600) en er woningen
worden verkocht (-1.200), valt de groei van de sociale voorraad vanzelfsprekend
lager uit.

Planvoorraad
Op dit moment heeft de gemeente Utrecht een binnenstedelijke planvoorraad van
ongeveer 48.000 woningen die worden opgeleverd in de periode 2019 – 2040,
bestaande uit zowel harde als zachte plannen.
Op basis van alle projectinformatie actualiseert de gemeente het beeld van de harde
planvoorraad (lange termijn) en maakt een vertaling in een korte termijn prognose
start bouw (3 jaar) waarin projectrisico’s zijn meegewogen. Ten tijde van het
opstellen van het Stadsakkoord Wonen en deze stedelijke prestatieafspraken,
concluderen we ten aanzien van de planvoorraad en korte termijn prognose het
volgende:
De harde planvoorraad tot 2040 (plannen waarvoor een startdocument of
omgevingsvisie is vastgesteld, onderdeel zijn van gemeentelijke grondexploitaties,
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besluitvormingsprocessen van de locatieontwikkelingen, die vervolgens door
college worden vastgelegd.
Bij de Voorjaarsnota is opgenomen dat er 13 miljoen beschikbaar komt voor
betaalbaar wonen (motie 191). De daadwerkelijke inzet bij een project wordt
apart voorgelegd aan de raad (bv. bij vaststellen SPvE/opening grex). De stand
van zaken wordt in het productieoverleg met de corporaties gedeeld.
In onderhandeling bij initiatief (dus op een private locatie) is de inzet op de
ambities van het college, waaronder woningbouw. Mogelijkheden op private
locaties worden, wanneer mogelijk, gedeeld met de corporaties.
Viermaal per jaar, is er (op logische momenten in de besluitvormingscyclus
(jaarlijkse prestatieafspraken en MPR) een productieoverleg tussen gemeenten
en corporaties. Hierin wordt het totaal aan harde en zachte plancapaciteit
vertrouwelijk gedeeld en de totaalbalans (sociale huur) op stedelijk niveau
bewaakt. De constateringen worden in de stuurgroep huren gedeeld. De
productieoverzichten geeft geen rechten; voor ieder project wordt het UPP
doorlopen.
Wijzigingen in de productie of stagnatie, belemmeringen worden opgeschaald
conform het escalatiemodel in het Stadsakkoord.

Inspanningen bij nieuwbouw
Om te komen tot de gewenste productie is van alle partijen een extra inspanning
nodig. De gemeente en corporaties spannen zich volledig in om te komen tot meer
productie sociaal en gemengde wijken. Hierbij wordt ook gezocht naar
onconventionele samenwerkingen zoals “ruiling bij verdichting”. Deze nieuwe
vormen van samenwerkingen vragen nog om verdere uitwerking. Zonder deze inzet,
zowel van gemeentezijde als van corporatiezijde, kan de gewenste productie niet
gerealiseerd worden. De harde afspraken over productie worden vastgelegd in de
individuele prestatieafspraken per corporatie.

De gemeente wil de verdichting op locaties van de corporaties stimuleren door:
De meerwaardeafdracht voor woningcorporaties op projectniveau zodanig aan
te wenden dat dit de verdichting stimuleert. Per project wordt toets op
staatssteun gedaan.
De hoogtefactor voor woningcorporaties opnieuw in te voeren. Deze is
opgenomen in de Grondprijzenbrief 2019. Uitgangspunt is dat de herinvoering
van de hoogtefactor, met in achtneming van de huidige bekende
programmering (MPR 2019), budgettair neutraal is. Wanneer uit verdieping
blijkt dat dit niet zo is, treden partijen in overleg.
Een vertrouwelijke balansrol voor ruiling van locaties van woningcorporaties en
(markt)partijen te vervullen. Het principe van ruiling is, dat daar waar verdichting
op een locatie van een woningcorporatie mogelijk is, maar waar al veel sociale
voorraad in de wijk aanwezig is, (deels) marktwoningen gerealiseerd worden. In
ruil daarvoor wordt op de locatie van de marktpartij sociale huur gerealiseerd.
De ruimtelijke regisseurs zijn hierbij het aanspreekpunt en kunnen vertrouwelijk
worden benaderd als een marktpartij en/of woningcorporatie mogelijkheden
ziet.
De productie en afspraken over “ruiling” al dan niet op verdichtingslocaties
worden meegenomen in de individuele prestatieafspraken.

Inzet gemeente
Het college kiest voor meervoudige sturing waarbij er geen taboe is op het
inzetten van alle beschikbare instrumenten:
De uitgifte van kavels door de gemeente, waarbij de gronduitgifte gericht is op
het programma sociaal, worden toebedeeld aan de corporaties. In
uitzonderingen, bijvoorbeeld gemixt gebouw kan hier van worden afgeweken.
Bij niet gemeentelijke gronden probeert de gemeente minnelijke afspraken te
maken over het aandeel sociaal. De gemeentelijke ruimtelijke regisseurs
verbinden de marktpartijen en corporaties.
De gemeente zal de mogelijkheid om de bestemming “sociale woning” op te
nemen in het planologische kader, inzetten.
De gemeente blijft kritisch kijken naar eigen locaties om meer betaalbare
woningen te realiseren en wil bijsturen in programma’s van eigen
grondexploitaties. Binnen deze projecten ziet de gemeente, ten tijde van het
opstellen van dit document, de mogelijkheid om circa 600-725 extra betaalbare
woningen te realiseren ten opzichte van hetgeen nu in de programma’s is
opgenomen. Deze worden opgenomen in de verschillende
14

lager dan €65.000,- (prijspeil 2019) . Corporaties zullen dit gaan communiceren
naar hun huurders en zullen marktpartijen de mogelijkheid geven om deze
woningen via de website van Woningnet aan te bieden.
Met de corporaties worden afspraken gemaakt over het omzetten van hun nietDAEB-woningen, zodat deze na mutatie passen binnen het Actieplan
middenhuur (onderdeel woonvisie) en de uitgangspunten voor Gemengde
wijken zoals verwoord in de woonvisie.
De gedachte van de mixed zone in de Woonvisie is dat corporaties een rol
zouden kunnen vervullen bij midden huur. Echter, de omvang hierin wordt
mede bepaald door de ontwikkelingen in de landelijke wetgeving op dit gebied
en de uitwerking van beleid en kaders door de corporaties.

Inzet STUW Corporaties
De corporaties willen nieuwe posities verwerven in de stad. Hierbij geven ze
invulling aan de gemeentelijke locaties, maar kijken ze nadrukkelijk ook naar
verdichting op eigen locaties en eventuele ruilmogelijkheden. Voor nieuwe
grondposities op private locaties zijn de corporaties mede afhankelijk van de
sturingsinstrumenten van de gemeente.
Op dit moment zijn er 15 locaties die verder onderzocht worden op verdichting.
Daarnaast zien corporaties uitruillocaties. Deze worden vertrouwelijk gedeeld
met de gemeente voor verdere verkenning. Concrete afspraken worden
vastgelegd in de individuele prestatieafspraken.
De corporaties zoeken actief marktpartijen op om de doelstellingen te bereiken.
Bij ruiling wordt er afgestemd met de gemeente.

Huurprijsbeleid en woonlasten
Betaalbaarheid en een gematigde huurontwikkeling zijn voor partijen een
belangrijke doelstelling. Daarom sluiten partijenaan bij het Sociaal
Huurakkoord 2018-2021 dat Aedes en de Woonbond onlangs hebben gesloten,
vanzelfsprekend binnen de daarvoor dan geldende wettelijke kaders.
De afspraken in het Sociaal Huurakkoord zijn als volgt:
a. De huurprijzen van sociale huurwoningen van een corporatie kunnen bij de
jaarlijkse huurverhoging gemiddeld maximaal met inflatie stijgen.
Corporaties hebben ook de mogelijkheid bij sommige huizen de huur iets
meer of minder te verhogen, bijvoorbeeld als die huur relatief laag of hoog
is voor de kwaliteit van het huis.
b. De huur wordt niet verhoogd (‘bevroren’) bij huurders die een huur hebben
die relatief te hoog is in relatie tot hun inkomen.
c. Huurders die een huurprijs boven de sociale huurgrens (710,68 euro in
2018) betalen en huurtoeslaggerechtigd zijn, krijgen huurverlaging.
d. De komende jaren moeten er veel huurwoningen worden verduurzaamd.
Bij verduurzamende renovaties hebben de Woonbond en Aedes
afgesproken dat de gemiddelde reële besparing op de energierekening niet
lager is dan de stijging in huur of servicekosten bij renovatie.
e. Corporaties, huurdersorganisatie en gemeente kunnen afspreken dat er bij
de jaarlijkse huurverhoging extra ruimte nodig is om de huur te verhogen.
Dat kan met maximaal 1 procent. Bijvoorbeeld als er geld nodig is om in de
regio nieuwe huizen te bouwen of voor herstructurering, maar de corporatie
onvoldoende investeringscapaciteit heeft.
f. Als er een nieuwe huurder in een huis komt, kunnen corporaties de huur
opnieuw vaststellen, passend bij het huis en het inkomen van de nieuwe
huurders

Woningtoewijzing en doorstroming
Partijen vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen in een woning wonen
die past bij hun inkomen, huishoudenssamenstelling en woonwensen. Daarom
worden huishoudens gestimuleerd om door te stromen als de
huishoudenssamenstelling of het inkomen niet meer past. Dit wordt bereikt door
verhuisketens op gang te brengen via nieuwbouw en toewijzing.
Van het vrijkomend aanbod in de sociale woningvoorraad van de corporaties
wordt, net als in voorgaande jaren, minimaal 70% toegewezen aan de primaire
doelgroep (kernvoorraad) en maximaal 30% aan de secundaire doelgroep
Partijen bepalen gezamenlijk de gewenste omvang in aantallen voor 1 en 2
persoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens in de sociale
huurwoningvoorraad.
Ter bevordering van de doorstroming van ouderen van een grote woning naar
een kleinere, meer geschikte woning hebben partijen besloten de
verhuisadviseur senioren te continueren voor minimaal twee en maximaal vier
jaar.
Inzet voor middeninkomens
Bij de vaststelling van het Actieplan middenhuur (december 2017) is
opgenomen dat er actief zal worden ingezet om, in overleg met corporaties,
doorstroming vanuit de sociale huursector naar de middenhuur op gang te
brengen. Corporaties zullen hier een actieve bijdrage aan leveren, conform de
afspraken uit het Stadsakkoord. In de laatste huisvestingsverordening is
opgenomen dat er voorrang kan worden gegeven aan mensen die een sociale
huurwoning achterlaten: dat geldt voor eenpersoonshuishoudens met een
inkomen lager dan €55.000,-- en meerpersoonshuishouden met een inkomen
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In de prestatieafspraken wordt gerekend met een bovengrens van de sociale
huur op basis van de kale huur, waarin de servicekosten niet zijn opgenomen.
Dit kan een probleem opleveren voor een huurder, die een huurprijs inclusief
servicekosten betaalt die, door de kale huur als uitgangspunt te nemen, net
boven de maximale huurtoeslaggrens ligt. Als deze huurder geconfronteerd
wordt met een inkomensverlaging tot onder de grenzen van de huurtoeslag,
zou hij op basis van de huurprijs geen recht hebben op huurtoeslag. In een
dergelijk geval wordt de huur door de STUW-corporaties zodanig afgetopt dat
er weer recht op huurtoeslag ontstaat.
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7 Huurdersparticipatie
De huurders worden vroegtijdig betrokken bij de planontwikkeling. De
huurdersorganisaties bespreken met de corporaties hoe ze dit vormgeven.
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Vergroening van de warmtevoorziening en betaalbaarheid van de duurzame
warmtevoorziening (o.a. stadsverwarming) is noodzakelijk om tot een haalbaar
plan te komen.
In de uitwerking wordt in de gaten gehouden dat het hoger wooncomfort in
verhouding is met de woonlasten.

8 Duurzaamheid en kwaliteit
8.1

Energietransitie en aardgasvrij

Overvecht-Noord
Corporaties met bezit in Overvecht-Noord werken mee aan het aardgasvrij
maken van hun woningen voor 2030 en maken daarover nadere afspraken in
het kader van het project Aardgasvrij Overvecht-Noord (aantal woningen:
Mitros 2.166, Portaal 2.491, Bo-Ex 950).

In de context van het steeds verder dichtdraaien van de Groningse gaskraan en de
lopende Rijksafspraken over de energietransitie, waar Gemeenten vorm aan
moeten geven, zijn ook in Utrecht ambities geformuleerd. Hierover maken we
samen de volgende afspraken:
Zon

Gezamenlijke proces
Gemeente Utrecht zet in op een gebiedsgerichte aanpak, waarbij de gemeente
streeft naar het aardgasvrij maken van 40.000 woning voor 2030. Dat verhoudt
zich niet zomaar met de objectgerichte aanpak van de corporaties, die vooral
sturen op CO2 reductie. Gemeente en corporaties pakken het proces
energietransitie samen op en gaan samen op zoek naar het optimum tussen
beide aanpakken. Dat doen we om te beginnen door een concrete verkenning:
Corporaties geven aan waar een bijdrage wel en niet mogelijk is vanuit hun
businesscase. De gemeente geeft daarop mogelijke varianten aan, waarbij ook
belangen van de rest van de samenleving worden meegewogen. Daar waar
vervolgens verdieping nodig blijkt, formuleren we samen onderzoeksvragen.

Corporaties leveren ieder met hun bezit een bijdrage aan de doelstelling uit de
woonvisie om 20% zon op daken te realiseren in 2025. Corporaties liggen met
hun planning van zon op daken op koers om deze doelstelling te realiseren.
Voorwaarde is dat ze daarbij in principe zijn aangewezen op instemming van
bewoners. Daarvoor maken corporaties (m.u.v. Portaal en Bo-ex) gebruik van
organisaties als Wocozon en Solarteam. Eind 2019 evalueren we (gezamenlijk)
de opbrengsten.
Routekaart/Transitievisie warmte /Aardgasvrij/gebiedsgerichte aanpak
De gemeente Utrecht wil in 2030 40.000 bestaande woningen van het aardgas
af. De vraag aan de corporaties is om hier afhankelijk van de volgorde van
wijken een bijdrage aan te leveren. De volgorde van wijken wordt door de
gemeenteraad besloten in de transitievisie warmte. Corporaties hebben een
stevige adviesrol in het bepalen van de volgorde van deze wijken.
Corporaties richten zich voor de route naar verduurzaming van hun bezit op
2050 (conform standpunt Aedes). Daarbij is CO2 besparing voor de corporaties
belangrijker dan aardgasvrij. De transitie moet bovendien haalbaar en
betaalbaar zijn (ook voor huurders) en niet conflicteren met andere
doelstellingen zoals de beschikbaarheid (bouwopgave) van woningen in de
stad. Partijen blijven daarom continue met elkaar in gesprek over hoe en in
welk tempo de gemeenschappelijk einddoelen het beste bereikt kunnen
worden.
Corporaties bieden inzicht in hun investeringsagenda’s, om zo, in samenhang
met de transitievisie warmte, tot een breed gedragen keuze te komen in een
gebiedsgerichte aanpak voor de stad en stemmen deze investeringsagenda’s
af met de gemeente (geografisch, tijd).

Nieuwbouw en renovatie
Nieuwbouw: Nieuwbouw is BENG 1 en aardgasvrij en het streven is
energieneutraal (EPC 0,0).
Renovaties: voor renovaties geldt minimaal label A.

8.2

Duurzaamheid overig
Het ambitieniveau ligt hoog. De gemeente vraagt soms extra inspanningen op
thema’s zoals circulariteit, klimaatadaptatie, groen, diervriendelijke bouwen en
EPC bovenop de reeds wettelijke eisen. Ook mobiliteit wordt nader besproken.
Ter vermijding van onduidelijkheden en vertraging op projectniveau streven we
in lijn met het Stadsakkoord Wonen naar afspraken die hier (in een vroegtijdig
stadium) meer eenduidigheid in brengen.
De corporaties ondersteunen de energieboxen.
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8.3

Als huurders last hebben van een gebrek aan de woning , kunnen zij eerst
contact opnemen met hun corporatie. Deze zal dan proberen om het gebrek op
te lossen. Mocht de huurder vinden dat de problemen niet adequaat zijn
opgelost en hier met de corporatie niet uitkomen, dan kan de huurder via de
bestaande procedure een klacht indienen bij de huurcommissie of de
fungerende Klachtencommissie van de corporatie. In dat laatste geval brengt
een onafhankelijke commissie advies uit over de klacht. Het bestuur van de
corporatie kan, binnen één maand na ontvangst van het advies, slechts
schriftelijk en gemotiveerd afwijken van het advies. Als het bestuur van de
corporatie afwijkt van het advies, motiveert het dit schriftelijk aan de
Klachtencommissie en de huurder.

Kwaliteit van woningen

Partijen streven gezamenlijk naar een goede prijs-kwaliteitverhouding van
woningen, zodat er meer (kwalitatief) passend aanbod beschikbaar is voor
woningzoekenden, ook voor mensen met een fysieke beperking. Om dit te bereiken
definiëert de gemeente uitgangspunten bij gebiedsontwikkelingen: welke kwaliteit is
passend bij welke huurprijs en voor welke doelgroep.
Toegankelijkheid
Sinds juli 2016 is in Nederland het VN-Verdrag Handicap van kracht. Dit verdrag
legt de rechten van mensen met een beperking vast. Het Verdrag gaat over vele
thema’s en terreinen. Zoals arbeid, onderwijs, wonen, verkeer en vervoer, zorg,
ondersteuning, sport, cultuur, vrijetijdsbesteding en uitgaan. Binnen al deze thema’s
is de gezamenlijke ambitie gelijk: zorg ervoor dat mensen met een beperking
gelijkwaardig kunnen meedoen in de samenleving (bron: VNG website).
Corporaties zorgen er voor dat de nieuwbouw woningen woonbaar (dan wel
eenvoudig aan te passen zijn) zijn voor mensen in een rolstoel of met een
rollator. Door bij het ontwerp hiermee rekening te houden kan dat (veelal)
zonder extra kosten. Voor verbouw en grootschalige renovatie geldt deze
ambitie als vertrekpunt;
Nieuwbouwwoningen worden zo veel mogelijk als nul-tredenwoning uitgevoerd;
Ruimte bieden aan nieuwe woonvormen
Er zijn steeds meer initiatieven in de stad waarbij een groep mensen de droom
heeft om meer in gezamenlijkheid te wonen. Partijen moedigen initiatieven in de
stad aan waarbij een groep mensen een plan ontwikkelen om in
gezamenlijkheid te wonen (bouwen van gemeenschappen), bijvoorbeeld via
een Wooncoöperatie constructie. De gemeente heeft een kwartiermaker
aangesteld die deze initiatieven stimuleert en faciliteert. Corporaties en
huurders bieden waar mogelijk ruimte hier voor.
We kijken actief naar mogelijkheden om deze alternatieve woonvormen in te
zetten voor de behoefte van specifieke groepen (zie (t)huis voor iedereen).

Fysieke woningkwaliteit
Corporaties streven naar een hoge woningkwaliteit, desondanks kan het voorkomen
dat een huurder klachten heeft over de fysieke kwaliteit van de woning, zoals
bijvoorbeeld schimmels.
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Systematiek investeringsimpuls meerwaarde afdracht
In 2019 zal een nieuwe systematiek worden vastgesteld voor het indienen van
aanvragen uit deze investeringsimpuls. Daarbij zullen onder andere de criteria
en de momenten in het jaar waarop aanvragen kunnen worden ingediend,
verder uitgewerkt worden. Ook de systematiek van uitkering van toegezegde
aanvragen wordt in 2019 vastgesteld.

9 Financiële afspraken en investeringsruimte
Grondprijs
De gemeente stelt jaarlijks de uitgifteprijs voor een sociale huurwoning vast in
de Grondprijzenbrief.
Bij gestapelde bouw is volgens de methodiek de grondprijs van alle woningen
binnen een bepaalde huurprijscategorie gelijk, ongeacht het aantal
bouwlagen. De hoogtefactor is opgenomen in de In grondprijzenbrief 2019.
Uitgangspunten heraanwending meerwaardeafdracht bij verdichting sociale
huur
De gemeente Utrecht heeft er voor gekozen om de sociale huur in erfpacht uit te
geven om zo meer sturing te geven aan de wens om de woningen te behouden in
de sociale huur. Immers bij uitgifte in erfpacht moet voor wijziging van functie
toestemming worden gevraagd. Wanneer functiewijziging van toepassing is en bij
wijziging van gebruik (bijvoorbeeld intensivering van woningbouwprogramma) dan
kan er sprake zijn van meerwaarde zoals genoemd.

Overige financiële afspraken
Per gebied wordt, gecoördineerd door de ruimtelijke regisseurs, in kaart
gebracht welke investeringswensen in de openbare ruimte er zijn in relatie tot
de investeringen in het bezit van de corporaties en andersom. Hierbij wordt
gekeken of het mogelijk is om de planning van investeringen op elkaar af te
stemmen. Eventuele voorstellen van wijzigingen van gemeentelijke financiële
stromen, worden bij de voorjaarsnota ter besluitvorming voorgelegd.
Achtervang WSW
De woningcorporaties moeten, om de gevraagde prestaties te leveren,
geldleningen aangaan. Geldgevers eisen voldoende zekerheid over de
nakoming van de betalingsverplichtingen. De Stichting Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (WSW) staat borg voor de nakoming van deze
betalingsverplichtingen. Hiervoor sluiten gemeenten een zogenaamde
‘achtervangovereenkomst’. Een dergelijke overeenkomst houdt in dat als het
WSW te maken krijgt met een liquiditeitstekort (nadat eerst het
garantievermogen van het WSW is aangesproken), de gemeente en het Rijk
een renteloze lening verstrekt aan het WSW. Het Rijk en de gemeenten
verstrekken dan ieder de helft van de benodigde leningen, waarbij voor de
gemeenten geldt dat 50% wordt geleend door de gemeente(n) waarmee de in
problemen gekomen corporatie een achtervangovereenkomst heeft gesloten
(zogenaamde schadegemeenten) en de andere 50% door alle gemeenten in
Nederland samen.
Gemeente en woningcorporaties besluiten gezamenlijk tot het gebruik maken
van de mogelijkheid om per corporatie een gelimiteerde generieke achtervangovereenkomst voor de WSW-borging aan te gaan. Voor de periode tot en met
2022 wordt, op basis van de per corporatie te verwachte investeringen voor
deze periode, een nieuw maximaal borgingsbedrag per corporatie bepaald.
Deze overeenkomst per corporatie is uiterlijk op 1-1-2020 geregeld.

De gemeente zal de meerwaardeafdracht zodanig aanwenden dat dit
verdichting op “eigen” locaties stimuleert, onder voorbehoud van ongeoorloofde
staatssteun . Het doel is toevoeging van extra sociale woningbouw en/of
bijdrage aan de doelstelling gemengde wijken. Uitgangspunten hierbij zijn:
•
De grondprijs/canon bij verdichting met extra sociale woningbouw op de
eigen locatie blijft ongewijzigd..
•
De constructie van ruiling wordt aan de hand van een concreet project
verder uitgewerkt en dient als voorbeeld voor vervolgprojecten. Ook deze
constructie kan alleen worden toegepast met in achtneming van
staatsteunregels.
•
Bij extra grond buiten “eigen grond” dat wordt betrokken bij de ontwikkeling
treden partijen in overleg.
De corporaties (al dan niet in combinatie met een marktpartij) zijn trekker van
de gehele locatieontwikkeling.
•
Alle plan- en ontwikkelingskosten worden gedekt door de corporatie (al dan
niet in combinatie met een marktpartij). Het gaat hierbij om alle kosten, ook
de gemeentelijke plankosten, als de kosten die worden gemaakt in het
kader van het bouwrijp maken (incl. eventuele saneringsmaatregelen) en
de kosten voor de herinrichting van de openbare ruimte zolang dit het
gevolg is van de genoemde verdichting.

Investeringsruimte corporaties
Volgens de Woningwet draagt de toegelaten instelling met haar
werkzaamheden naar redelijkheid bij aan de uitvoering van het
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(volkshuisvestings)beleid dat geldt in de gemeenten waar zij feitelijk werkzaam
is. De gemeente Utrecht verwacht dat de corporaties zich maximaal zullen
inspannen om de beleidsdoelen te realiseren. Om te beoordelen of de
corporaties de maximaal mogelijke inspanning leveren toetst de gemeente deze
aan de beoordelingscriteria die het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
(WSW) hierbij hanteert:
ICR - Interest Coverage Ratio. Dit geeft aan in hoeverre de corporatie in staat
is om de rente-uitgaven op het vreemd vermogen te voldoen uit de kasstroom
uit operationele activiteiten.
DSCR - Debt Service Coverage Ratio. Laat zien in hoeverre de corporatie in
staat is om voldoende kasstromen te genereren om, indien nodig, voldoende
aflossingen op het vreemd vermogen te kunnen voldoen.
LtV - Loan to value. Meet in hoeverre de kasstroom genererende capaciteit
van de geëxploiteerde vastgoedportefeuille op lange termijn in een gezonde
verhouding staat tot de schuldpositie.
Solvabiliteit. Meet de omvang van het weerstandsvermogen van de corporatie
in relatie tot het totale vermogen.
Dekkingsratio. Meet de verhouding tussen de onderpandwaarde van het bij
WSW ingezet onderpand en het schuldrestant van door WSW geborgde
leningen.
Het exacte resultaat verschilt uiteraard per corporatie. In het algemeen geldt voor de
Utrechtse corporaties dat er nog vrije investeringsruimte is. Toekomstige
verandering in de parameters van het WSW of ander externe factoren, zoals
rentestijgingen of rijksbeleid kunnen de vrije investeringsruimte beïnvloeden.

Corporaties geven inzicht in hun investeringsprogramma’s, verdeeld naar
productie en verduurzaming, en doen dat op een uniforme manier.
Corporaties zijn terughoudend met hun verkopen, maken op een uniforme
manier inzichtelijk wat hun verkoopprogramma voor de komende periode is en
brengen de eventuele verkoopopbrengsten in beeld in relatie tot hun
investeringsruimte.
Tijdens de looptijd van de afspraken wordt regelmatig de investeringsruimte en
de maximale inzet gemonitord. De corporaties zullen daartoe de zogenaamde
dvi en dpi-gegevens delen met de gemeente Utrecht.
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10 Ondertekening
Namens de gemeente Utrecht
De wethouder Wonen, de heer K. Diepeveen

Namens de Utrechtse Huurderskoepels
Dhr. Drs. E.C.H. Verstraten namens Huurdersraad Portaal Regio Utrecht

…………………………

…………………………
Dhr. J. Zwarts namens Huurders Netwerk Mitros

Namens de Utrechtse Woningcorporaties
Mevr. drs. M. Eleveld namens Bo-Ex ‘91en de Stichting Utrechtse
Woningcorporaties (STUW)

…………………………
Dhr. M. van ’t Klooster namens STOK

…………………………
…………………………
Dhr. H.P. Kip namens Mitros

Dhr. M. Klesse namens BoKS

…………………………

…………………………
Dhr. F. van den Berg namens Huurdersvereniging Weidelanden

Dhr. R.J. Spits namens Stichting Portaal

…………………………

…………………………
Dhr. R. Donninger namens de SSH
…………………………

Mevr, K.L. Verdooren namens Stichting Groenwest
…………………………
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Appendix Stedelijke Prestatieafspraken 2020
Werken aan Balans

In de Stedelijke Prestatieafspraken is er afgesproken dat corporaties en de
gemeente de sociale huurvoorraad op peil willen houden en willen werken aan
gemengde wijken. Deze appendix maakt inzichtelijk wat de STUW corporaties en de
gemeente doen om daar invulling aan te geven.

Afspraak 1: Maximale inzet van alle partijen om de sociale
voorraad mee te laten groeien met de groei van de stad
Allereerst willen alle partijen benadrukken zich maximaal in te zetten om de sociale
voorraad in Utrecht mee te laten groeien met de groei van de stad. Deze ambitie is
urgent en mede afhankelijk van voldoende locaties. De reeds geplande groei in de
huidige prestatieafspraken is hiervoor nog onvoldoende. We hebben meer productie
nodig. Daarom wordt afgesproken om de volgende extra inspanningen te leveren:
a. De gemeente Utrecht zet in 2020 in op het realiseren van 600 – 725 extra
betaalbare woningen op eigen locaties(sociale huur en middensegment,
afspraak Stadsakkoord Wonen).
b. De corporaties kijken naar mogelijkheden voor verdichting op hun eigen
locaties (afspraak Stadsakkoord Wonen).
c. Het primaat bij uitgifte van gemeentelijke gronden ) ligt voor woningen in de
kernvoorraad bij de (STUW) corporaties. Dit is in lijn met de
uitgangspunten van de Woonvisie.
d. Bij de laatste gemeentelijke Voorjaarsnota is besloten dat er vanuit de
opbrengst van de erfpachtconversie 13 miljoen beschikbaar komt voor
betaalbaar wonen, waaronder een substantieel gedeelte in het segment
sociale huur.
e. Zetten we in op ruilafspraken met marktpartijen.
f. Wordt bij de grote gebiedsontwikkelingen in de komende jaren (zoals de
Merwedekanaalzone en het Beurskwartier) een fors aantal sociale
huurwoningen aan de woningvoorraad toegevoegd. Deze aantallen zijn
nog niet meegenomen in de huidige prestatieafspraken.

In de Stedelijke Prestatieafspraken staat het volgende opgenomen (hoofdstuk 3,
afspraak 4): Corporaties en gemeente willen werken aan gemengde wijken. Daarom
wordt terughoudend omgegaan met verkoop, liberalisatie en sloop van sociale huur.
Indien dit plaatsvindt wordt er rekening gehouden met het op peil brengen van de
sociale huurvoorraad:

a. In wijken met een laag aandeel sociale huurwoningen, zoals bijvoorbeeld de
Binnenstad, Oost, Noordoost en West wil de gemeente geen verkoop en liberalisatie
van sociale huurwoningen als niet eerst de absolute en relatieve sociale
huurvoorraad in deze wijken is toegenomen (via het beginsel ‘voldoende zicht op’).
Er kunnen uitzonderlijke situaties zijn, waardoor toch overwogen wordt om te
verkopen en te liberaliseren, bijvoorbeeld als complexen al in verkoop zijn.
b. In wijken met een hoog aandeel sociale huurwoningen kan verkoop (beperkt)
plaatsvinden, in combinatie met ‘herbouw’ elders, bijvoorbeeld via een
ruilconstructie. Op die manier kan er uitvoering worden gegeven aan het op peil
brengen van de voorraad sociale huur en de wens voor een meer gemengde
woningvoorraad in wijken.
Aanvullend op de bovenstaande afspraak wordt het volgende afgesproken:

Afspraak 2: Aanpassing verkoopstrategie door de STUW
corporaties voor 2020
De strategie van de STUW-corporaties om de sociale huurvoorraad op peil te
houden
• Alle corporaties hebben in hun (portefeuille)strategie een doelstelling voor
gemengde wijken opgenomen en richten hun strategie op groei in wijken met
een laag aandeel sociale huur en een verlaging van het aandeel sociale
huurwoningen en differentiatie in wijken met een hoog aandeel sociale huur,
met als uitgangspunt dat de totale sociale voorraad groeit.
• Met de vastgestelde Woonvisie, het Stadsakkoord Wonen en de
beschikbaarheid van nieuwbouwlocaties is de doelstelling om te komen tot
meer gemengde wijken meer op de voorgrond komen te staan. Om aan te
sluiten op deze opgave zijn de corporaties bezig met het aanjagen van
productie. Breed in de stad en specifiek in wijken met een laag aandeel
sociale huur. Hierbij valt te denken aan verdichtingsplannen op eigen locaties
en het verwerven van complexen of locaties zoals de ABC-straat in de
binnenstad door Mitros. De komende jaren komen er in West (425),
Noordoost (281), Oost (500) en Binnenstad (70) er nieuwe sociale
huurwoningen bij door nieuwbouw of verwerving. In wijken met een hoog
aandeel sociale huur wordt juist gekeken naar ruildeals (ontwikkelaar BPD en
Mitros voor de Camera Obscuradreef), herontwikkeling van complexen met

een gemengd programma (Bo-Ex op de Ivoordreef) en door het accent te
leggen op verkoop in wijken als Overvecht (Portaal).
De verkoopstrategie van de corporaties in relatie tot de Woonvisie
• In het proces van de individuele prestatieafspraken is er door de corporaties
kritisch gekeken naar de verkoopactiviteiten in de wijken met een laag
aandeel sociale huur. Dat heeft geleid tot een verdere inkrimping van het
beperkte aantal verkopen in de wijken Oost, Noordoost, Binnenstad en West
en een gematigde uitbreiding van verkoop in Overvecht (Portaal) en
Kanaleneiland (Mitros).
• GroenWest en SSH hebben nagenoeg geen verkopen in de planning staan.
De verkoopprogramma’s van Bo-Ex, Mitros en Portaal zijn beperkt van
omvang. Bovendien is in de stedelijke prestatieafspraken afgesproken dat de
absolute en relatieve sociale huurvoorraad in de wijken met een laag aandeel
sociale huur moet toenemen (via het beginsel ‘voldoende zicht op’). De
komende jaren blijft het sturen op aantallen dus noodzakelijk.
• Concreet is er (in lijn met de Stedelijke Prestatieafspraken) ook afgesproken
dat er geen nieuwe VvE-complexen worden gecreëerd in de 4 wijken met
een laag aandeel sociale huur, dat er alleen nog ‘aangebroken’ VvE’s
worden verkocht en incidenteel ook woningen met een zeer hoge waarde
(boven de €350.000). Dat zorgt voor een hoge terugbouwfactor en moet dit
ten goede komen aan de samenstelling van de wijk. Hieronder wordt dat nog
specifiek per corporatie geduid.
De aangepaste verkoopstrategie van Bo-Ex, Mitros en Portaal
De corporaties constateren dat de (financiële) positie van elke corporatie
verschillend is en daarmee ook de noodzaak tot (terughoudende) verkoop die moet
bijdragen aan de financiering van nieuwbouwprojecten. Per corporatie wordt de
beweging geschetst hoe zij omgaan met verkoop in relatie tot investeringen in
nieuwbouwprojecten.
Bo-Ex
Bo-Ex heeft haar verkoopstrategie het afgelopen jaar herijkt. Op basis van de
Woonvisie heeft Bo-Ex het aantal verkopen per jaar naar beneden bijgesteld van 35
naar circa 20 verkopen per jaar. De geplande verkopen zijn zeer breed verspreid
over de stad en zijn in de vier wijken Binnenstad (1), Oost (3), Noordoost (1 of 2) en
West (2) zeer beperkt en alleen voor woningen met een zeer hoge waarde. Ook

geldt de voorwaarde dat Bo-Ex alleen verkoopt als zij ook concrete plannen hebben
om nieuwe woningen bij te bouwen.
Mitros
Mitros heeft haar verkoopstrategie bijgesteld. Zo zijn in de wijken Binnenstad, Oost,
Noordoost en West er 162 eensgezinswoningen en 22 onaangebroken veelal
boven/benedenwoningen van de verkooplijst afgehaald. Daarmee is de
verkoopvijver in die wijken met 25% gedaald. Het accent van de verkopen is
verschoven naar de wijken met een hoog aandeel sociale huur (Zuidwest,
Overvecht). Mitros heeft het aantal te verwachten verkopen voor 2020 naar
beneden bijgesteld naar maximaal 185 woningen (dit is inclusief de nog over te
dragen monumenten, waar in 2018 al afspraken over zijn gemaakt). De verwachte
verkopen zijn in de vier wijken: Binnenstad (4), Oost (4), Noordoost (8) en West (9)
zeer beperkt. De verkoop van woningen wordt alleen gedaan als dit leidt tot een
positief saldo van de ontwikkeling van de sociale woningvoorraad in de wijken met
een laag aandeel sociale huur.
Portaal
Portaal heeft op basis van de Woonvisie en de prestatieafspraken haar
verkoopstrategie per wijk herzien. Zo zijn alle verkoopplannen voor de wijk
Noordoost (12 geplande verkopen) geschrapt en is het accent komen te liggen op
verkopen in de wijken Overvecht (35), Noordwest (11) en Zuidwest (7). In totaal
gaat Portaal nu uit van 65 geplande verkopen in 2020 waarvan er 6 geplande
verkopen staan in de wijken Binnenstad (1), Oost (1) en West (4).

Afspraak 3: Maken van een gezamenlijke wijkenstrategie
Een sociale voorraadontwikkeling die bijdraagt aan betere menging in de wijk
Utrecht staat voor een forse schaalsprong. Alle partijen zetten zich maximaal om de
sociale voorraad in Utrecht mee te laten groeien met de stad. Voldoende sociale
huurwoningen en gemengde wijken zijn daarbij van wezenlijk belang.
In de Woonvisie staat dat we terughoudend zijn met verkoop en liberalisatie van de
huidige betaalbare voorraad. De gemeente werkt hier wel aan mee als dit bijdraagt
aan het behalen van de volkshuisvestelijke doelen, zoals een goede verdeling van
de sociale voorraad over wijken en om de voorraad op peil te houden. Daarbij moet

er naar een balans in aantallen en fasering van de sociale voorraadontwikkeling
worden gevonden op zowel stads- en wijkniveau.
a.



b.

In het eerste kwartaal 2020 maken partijen een gezamenlijke
wijkenstrategie
Als uitwerking van het Stadsakkoord en de stedelijke prestatieafspraken
gaan de STUW corporaties in samenwerking met de gemeente en
huurdersorganisaties de komende maanden een
wijkenstrategie/transitieplan opstellen waarin op wijkniveau transparant in
beeld wordt gebracht waar en wanneer welke sociale huurwoningen
worden toegevoegd en hoeveel woningen worden geliberaliseerd of
verkocht. Voor de productie geldt; de eerste jaren heel concreet, voor de
jaren daarna inschattingen op basis van de huidige plancapaciteit. In de
wijkenstrategie betrekken we ook de extra mogelijkheden en locaties om
de sociale woningbouwopgave verder te realiseren, en de gemaakte
stedelijke prestatieafspraken (hoofdstuk 3, afspraak 1 en 2) over
toewijzing (Wijken voor Iedereen).
We nemen voor deze wijkenstrategie tot uiterlijk eind maart 2020 de tijd.
De wijken Binnenstad, Oost, Noordoost en West zullen in deze
wijkenstrategie bijzondere aandacht krijgen. De eerder gemaakte stedelijke
prestatieafspraken over deze wijken zijn daarbij het uitgangspunt.
Deze nieuwe wijkenstrategie is daarna leidend
De wijkenstrategie wordt in de Stuurgroep Huren door alle partijen
gezamenlijk vastgesteld. Na het eerste kwartaal 2020 zal de
wijkenstrategie fungeren als een afwegingskader bij onder andere de
verkoop van sociale huurwoningen. Jaarlijks zal bekeken worden of deze
wijkenstrategie moet worden herzien.

Plaatsing van zonnepanelen op
het Rietveldcomplex
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Voorwoord
Utrecht groeit snel en is een aantrekkelijke stad. Tegelijkertijd lopen vraag en

verschillen zichtbaar, bijvoorbeeld als het gaat om gezondheid, algemeen

aanbod van woningen uiteen, en is het voor een aantal groepen lastig om in

buurtoordeel, onveiligheidsgevoelens en perceptie van de woonomgeving.

onze stad een (betaalbare) woning te vinden die past bij hun woonbehoefte.
Naast de (autonome) groei van het inwonersaantal leiden ook andere factoren
tot disbalans in vraag en aanbod op de Utrechtse woningmarkt. Niet alleen
door een laag inkomen hebben mensen behoefte aan een sociale huurwoning.
Door de veranderingen in de zorg gaan steeds meer mensen die nu in
instellingen verblijven zelfstandig wonen. Daarnaast zoeken andere bijzondere
doelgroepen, zoals statushouders en mensen met een medische indicatie, een
woning. Dit resulteert in een toenemende vraag naar woningen in het
goedkoopste deel van de sociale voorraad. Dat is onder andere terug te zien in
de oplopende wachtlijst voor sociale huurwoningen in Utrecht.
De druk op de woningmarkt heeft er ook voor gezorgd dat er grotere verschillen
zijn ontstaan tussen de Utrechtse wijken onderling, zowel wat betreft de
woningen als de bewoners. In de wijk met het grootste aandeel sociale
huurwoningen wonen ook de meeste huishoudens met een inkomen op of
onder het sociaal minimum.

Bo-Ex, de huurders (verenigd in STOK) en de gemeente streven ernaar om de
wachttijd voor een sociale huurwoning terug te brengen, door nieuwbouw van
woningen en door het bevorderen van de doorstroming binnen de voorraad.
Door de uitvoering van deze prestatieafspraken moet het aandeel sociale huur
in de woningvoorraad van Utrecht op peil gebracht worden en de totale
omvang van de voorraad in bezit van de corporaties toenemen. Hiertoe zijn
afspraken vastgelegd over een ambitieus nieuwbouwprogramma en de manier
waarop de gemeente en de corporaties dit samen willen behalen.
Duurzaamheid van de woningvoorraad is in de komende jaren een belangrijk
thema. Partijen zetten in op verbetering van de energieprestaties van de
bestaande voorraad, op investeringen in energie-opwekking en op nieuwbouw
van duurzame en aardgasvrije woningen op nieuwe locaties. Utrecht is
ambitieus en legt de lat daarom hoog. Een opgave die in toenemende mate de
aandacht van de partijen vraagt, ligt op het sociaal-maatschappelijke vlak. Het
gaat om ondersteuning van kwetsbare bewoners en het faciliteren van langer

Omdat kwetsbare groepen aangewezen zijn op de goedkoopste woningen

zelfstandig wonen. De ambitie is om de komende jaren het woningaanbod voor

komen zij vooral in Overvecht terecht, maar nauwelijks in de Binnenstad of

bijzondere doelgroepen te vergroten en het intensiveren van de samenwerking

Oost. Dat heeft zijn weerslag op de sociaaleconomische weerbaarheid en

tussen de gemeente, de corporaties, de huurdersorganisaties en andere

veerkracht van deze wijken en leefbaarheid. Ook op andere terreinen zijn

(regionale) ketenpartners op het terrein van wonen en zorg. Preventief
handelen, vergroten van bewustwording bij omwonenden en een snelle
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opvolging bij meldingen zijn belangrijke doelen. Utrecht wil een ongedeelde
stad zijn met gemengde wijken waar verschillende inkomensgroepen en
huishoudenstypen met elkaar wonen. Om de leefbaarheid en veiligheid te
verbeteren wordt in een aantal wijken en buurten ook in de komende vier jaar
samen extra inzet gepleegd. Streven is een schone, hele en veilige
woonomgeving. Daarnaast stimuleren en faciliteren de gemeente, de
corporaties en de huurdersorganisaties bewonersinitiatieven op het gebied van
leefbaarheid en sociale cohesie.

4

Bij zowel de individuele afspraken als de stedelijke afspraken zijn de

1 Inleiding
In 2019 zijn de nieuwe Woonvisie “Utrecht beter in balans”, het Stadsakkoord
Wonen, en de stedelijke prestatieafspraken 2020-2022 ondertekend en/of
vastgesteld. Dit zijn drie mijlpalen die zorgen voor heldere ambities en sterke
allianties om samen de woonopgaven van Utrecht te realiseren. De individuele

huurdersorganisaties nadrukkelijk ook een partij: het betreft tripartiete afspraken. Dit
is vastgelegd in de herziene Woningwet 2015. Bij Bo-Ex is dat “Huurdersvereniging
STOK”.
* STUW is een samenwerkingsverband tussen Mitros, Portaal, Bo-Ex, SSH en
GroenWest

prestatieafspraken die de woningcorporaties (verenigd in de STUW*), gemeente
Utrecht en huurders samen maken, bouwen voort op deze mijlpalen. Het laat zien

De STUW-corporaties hebben bijna 45 duizend zelfstandige sociale huurwoningen

wat de bijdrage is van al deze partijen aan de woonopgaven en -ambities waar

in hun bezit in de gemeente Utrecht. Van alle sociale huurwoningen in Utrecht die in

Utrecht voor staat.

het bezit zijn van een corporatie, maakt de STUW ongeveer 98% van dat deel van

De opgaven waar partijen prestatieafspraken over maken zijn: het vergroten van de

het bezit uit.

sociale voorraad, het werken aan gemengde wijken, het betaalbaar houden van de

Woningcorporatie Bo-Ex heeft ongeveer 8.900 woningen in de gemeente Utrecht.

voorraad (gematigd huurprijsbeleid) en verduurzaming van de woningvoorraad.

Deze woningen zijn verspreid over heel Utrecht.

Deze opgaven staan ook beschreven als thema’s in de stedelijke
prestatieafspraken. De thema’s die beschreven staan in de stedelijke
prestatieafspraken zijn ook de thema’s die in dit document als indeling worden
gebruikt.
Kader van de afspraken
De prestatieafspraken worden jaarlijks vastgesteld voor een periode van 5 jaar,
waarbij de prestaties in het eerste jaar (2020) zo concreet mogelijk zijn omschreven
en in de periode van 4 jaar daarna (2021 t/m 2024) meer het karakter hebben van
een doorkijk. Hiermee wordt aangesloten bij de werkwijzen zoals beschreven in de
Woningwet 2015. De eerder gemaakte afspraken blijven staan, voor zover deze niet
in deze nieuwe afspraken geactualiseerd zijn.
De afspraken in dit document worden gemonitord en geëvalueerd. Jaarlijks worden
de afspraken herijkt. Hierbij wordt rekening gehouden met de vastgelegde koers in
de woonvisie en de stedelijke afspraken.
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omgekeerde en wordt gekeken naar mogelijkheden om woningen met

2 Wijken voor iedereen

voorrang toe te wijzen aan huurders met een lager inkomen en/of

De komende jaren moet een groot deel van de nieuwe sociale huurwoningen
gerealiseerd worden in wijken waar het aandeel sociale huur op dit moment relatief

kwetsbare positie (toewijzen onder aftoppingsgrenzen).
3.

laag is. In wijken waar het aandeel sociaal juist relatief hoog is, wordt gestreefd naar

dan wel locatie, met beleggers en ontwikkelaars. Bo-Ex onderzoekt wat er

het mengen van woningtypen primair door verdichting. Dit moet zorgen voor

op deze locaties mogelijk. De gemeente vervult waar mogelijk en wenselijk

inclusieve, leefbare wijken en buurten, waar voor iedereen plek is, ook als je een

een verbindende en bemiddelende rol naar partijen met grondpositie en

laag inkomen of een zorgvraag hebt.
Binnen het thema ‘Wijken voor Iedereen’ maken we afspraken over:

Bo-Ex heeft mogelijke locaties op het oog om te komen tot uitruil van bezit,

ontwikkelvoornemens binnen Utrecht.
4.

Bo-Ex is terughoudend met verkopen en koppelt de verkoop van woningen
aan de uitbreiding van de woningvoorraad. In het meerjarenprogramma

De inzet van het huurprijsbeleid om te zorgen voor differentiatie binnen het

wordt rekening gehouden met de verkoop van ongeveer 20 woningen per

sociale segment

jaar. Bo-Ex stelt komend half jaar een nieuwe portefeuillestrategie op, dat

•

Woningtoewijzing aan woningzoekenden met maatschappelijke urgentie

leidt tot een transitieplan, waarbij ook wordt onderzocht of middelen vrij

•

Verkoop, liberalisatie en sloop

gemaakt kunnen worden, anders dan verkoop van woningen met een hoge

•

Ruilconstructies voor een meer gemengde woningvoorraad

WOZ waarde. Het transitieplan wordt ook met gemeente en STOK

•

Inzicht in de woningvoorraad valt onder het thema ‘Beschikbaarheid’

besproken.

•

5.
Afspraken
1.

2.

een gezamenlijke wijkenstrategie die past bij de ambities die zijn gesteld in

Bo-Ex hanteert een huurbeleid waarbij bij mutatie minimaal 70% van de

de stedelijke prestatieafspraken en de Woonvisie. Dit is een

vrijkomende DAEB woningen wordt aangeboden met een huur onder de

procesafspraak die in STUW-verband is gemaakt. De wijkenstrategie moet

tweede aftoppingsgrens. Om de 30% toewijzing aan de secundaire

een antwoord geven op de vraag wat de sociale voorraadontwikkeling

doelgroep meer te benaderen zal Bo-Ex in wijken in Overvecht, Zuid en

(productie, verkoop en liberalisatie/socialisatie ) per wijk gaat zijn voor de

Zuidwest de streefhuren deels optrekken tot boven de aftoppingsgrenzen.

komende vier jaar en met een perspectief voor de jaren daarna.

Bo-Ex onderzoekt de mogelijkheden om, door gebruik te maken van de

6.

10% vrije toewijzingsruimte, in kwetsbare wijken woningen met voorrang
inkomensgrens voor sociale huur. Zij zal bij de uitwerking aandacht hebben

Bo-Ex biedt doorstromers voorrang bij de verkoop bij sociale
huurwoningen. Om doorstroming te bevorderen zet Bo-Ex ook in 2020 een

toe te wijzen aan woningzoekenden met een inkomen boven de
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In de stedelijke prestatieafspraken wordt een appendix opgenomen over

verhuisadviseur in.
7.

Bo-Ex, Gemeente en STOK onderschrijven de inzet van de

voor transparantie voor zover de privacywetgeving dat toelaat en de

inkomensafhankelijke huurverhoging als middel om doorstroming te

toetsbaarheid op uitgangspunten. In wijken met een laag aandeel sociale

bevorderen. Gemeente en Bo-Ex onderzoeken de mogelijkheden en

huurwoningen zoals de Binnenstad, Noordoost, Oost en West geldt het

haalbaarheid van aanvullende inzet van instrumenten.

2.

3 Inzet voor bijzondere doelgroepen

in de bestaande woningvoorraad. Daarbij wordt in 2020 concreet gekeken
naar de Amerhof.

Gemeente, woningcorporaties en zorginstellingen hebben een gezamenlijk plan van
aanpak voor de huisvesting en ondersteuning van kwetsbare doelgroepen opgesteld

Bo-Ex onderzoekt concrete mogelijkheden van gemengd wonen projecten

3. De STUW corporaties hebben uitgesproken dat zij de taakstelling ten

en vastgelegd. In het plan van aanpak ‘Huisvesting en ondersteuning kwetsbare

aanzien van statushouders, die de gemeente Utrecht van het rijk krijgt

doelgroepen’ hebben de drie partijen gezamenlijke afspraken gemaakt over de inzet

opgelegd, ook als hun taakstelling zien. Daarom zal er in de periode 2020

die zij in 2019 en volgende jaren leveren om het gestelde doel te bereiken. De

t/m 2022 (net als in voorgaande jaren) voldoende woonruimte ter

afspraken betreffen de aantallen woningen die voor de doelgroepen beschikbaar

beschikking worden gesteld, om deze doelgroep te huisvesten. Deze

worden gesteld, de zorginfrastructuur die aanwezig moet zijn, de spreiding over de

opgave zal in STUW-verband onderling verdeeld worden. De begeleiding

stad en de zorg voor draagvlak in de samenleving.

en integratie van statushouders is een verantwoordelijkheid van de
gemeente.

Binnen het thema ‘Inzet voor bijzondere doelgroepen’ maken we afspraken over:
•

4.

kwetsbare doelgroepen‘ (hierna: PvA), onderzoeken of de uitstroom uit de

Medewerking aan het Plan van Aanpak huisvesting en ondersteuning

zogenaamde NIDOS-woningen (waar statushouders jonger dan 18 zijn

kwetsbare doelgroepen
•

Initiatieven voor meer aanbod bijzondere doelgroepen

Afspraken
1.

Conform het ‘Plan van Aanpak huisvesting en ondersteuning kwetsbare
doelgroepen‘ stelt Bo-Ex woningen beschikbaar voor:
- verhuur aan zorginstellingen ten behoeve van mensen die zijn
aangewezen op professionele woonbegeleiding;
- verhuur aan mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang /
beschermd wonen en vrouwenopvang. Dit proces verloopt via Beter
Wonen.
Conform genoemde plan is de gemeente het aanspreekpunt voor
zorgpartijen en levert informatie betreffende de aantallen van de uitstroom
en welke woningen nodig zijn. De gemeente garandeert ook de benodigde
zorg en begeleiding aan deze mensen.
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Partijen betrokken bij het ‘Plan van Aanpak huisvesting en ondersteuning

gehuisvest), onderdeel van het PvA kan gaan uitmaken.
5.

De gemeente Utrecht heeft een kwartiermaker vernieuwende woonvormen
ingesteld, die beschikbaar is om Bo-Ex in 2020 daar waar nodig bij te staan
bij de vorming van nieuwe initiatieven.

3.

4 Leefbaarheid

Bo-Ex verstevigt de inzet van medewerkers in de wijk en investeert
daarmee in goed contact in de buurt en tussen buurtbewoners. Bo-Ex zet
ook in op het ruimte bieden (in financiële en praktische zin) aan initiatieven

Om de leefbaarheid in de wijken en buurten op het gewenste peil te houden

van bewonerscommissies. bijvoorbeeld Toekomstclub 507 over een

investeren gemeente en corporaties in goed beheer en het schoon, heel en veilig

vergaande vorm van zelfbeheer. Randvoorwaarde hierbij is, dat het

houden van de openbare ruimte en wooncomplexen. De gemeente heeft de

zelfbeheer ‘niet meer kost dan anders’. Onderzocht wordt of de volgende

primaire verantwoordelijkheid voor een goed beheer en veiligheid van de openbare

taken kunnen worden overgedragen:

ruimte. De corporaties zorgen voor het schoon, heel en veilig houden van hun
wooncomplexen en de directe omgeving. Dit is niet alleen een financiële investering



Delen van het verhuurmutatie proces

maar ook het aanwezig en aanspreekbaar zijn in wijken om proactief in te kunnen



Mutatie onderhoud

spelen op leefbaarheidsvraagstukken. Dit draagt ook bij aan het vroeg signaleren



Serviceonderhoud

van individuele en sociale problemen in de wijk om de leefbaarheid te bevorderen.



Regelen betalingsachterstanden



leefbaarheid en buurtbeheer.

De ervaringen hiermee worden door de Toekomstclub 507 en Bo-Ex

Binnen het thema Leefbaarheid maken we afspraken over:

gedeeld met de gemeente, corporaties en de huurdersvertegenwoordiging.
-

De hoogte en inzet van leefbaarheidsuitgaven in de wijken waar de
corporatie actief is

-

4.

De gemeente heeft de primaire verantwoordelijkheid voor een goed beheer
en veiligheid van de openbare ruimte.

Nieuwe initiatieven die de leefbaarheid in de wijk bevorderen
5.

We werken samen bij de aanpak van woonproblematiek, hiervoor is in mei
2019 het convenant ‘Samenwerkingsovereenkomst woonproblematiek

Afspraken

2019-2022’ vastgesteld, door de STUW, de gemeente, zorgpartijen, politie,

1.

Ten behoeve van de leefomgeving investeert Bo-Ex met

Buurtteams, U-Centraal, Lokalis en Het Vierde Huis. Hierin staan afspraken

leefbaarheidsuitgaven in haar complexen. Deze uitgaven worden aan

en werkwijzen (incl. uitwisseling gegevens) beschreven op het terrein van

leefbaarheidsinterventies besteedt die passen binnen de wettelijke kaders

buurtbemiddeling, aanpak extreme woonoverlast, Laatste kansbeleid,

en zijn beschreven in bijlage 3. Gemeente en Bo-Ex stemmen hun plannen

voorkomen van huisuitzetting, woonhygiëne, vroegsignalering en aanpak

op het vlak van sociaal beheer en onderhoud waar mogelijk op elkaar af.

ernstig overlastgevende gezinnen.

Met de gemeente en andere corporaties wordt een convenant woonfraude

Direct omwonenden (complex) worden conform Plan van Aanpak

opgesteld, waarin onder andere afspraken zijn opgenomen voor het delen

huisvesting en ondersteuning kwetsbare groepen betrokken bij het

van gegevens. Voor de huurdersorganisaties zal een bijeenkomst worden

oplossen van woonproblematiek

2.

georganiseerd waarin zij bij dit convenant betrokken zullen worden
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situatie), Ivoordreef (100 sociale huurwoningen), Rijnvliet fase 3 (71),

5

Beschikbaarheid

De behoefte aan sociale huurwoningen is groot. Voor de periode van 2017 tot 2040

Rijnvliet fase 4 (17) en Rijnvliet fase 5 (35)
3.

deel, zullen de STUW corporaties gezamenlijk, op jaarbasis minimaal 10%

moeten er 60.000 woningen in de stad Utrecht bijkomen. Het gezamenlijke

en maximaal 20% van alle vrijkomende woningen via loting verdelen.

uitgangspunt is dat de omvang van de sociale huurvoorraad moet toenemen en dat
in 2040 35% van de woningvoorraad uit sociale huurwoningen bestaat. Om dit te

Zoals is opgenomen in de regionale huisvestingsverordening en het lokale

4.

Om alle geplande nieuwbouwactiviteiten te kunnen uitvoeren is Bo-Ex voor
de jaren 2021-2024 afhankelijk van voldoende bouwlocaties. Bo-Ex is in

bereiken is extra inzet nodig van alle betrokken partijen. De ambitie die staat in de

nauw contact met de gemeente en andere grondbezitters om nieuwe

Woonvisie is dat de omvang van de kernvoorraad (tot de tweede aftoppingsgrens)

locaties te verwerven.

tenminste 70% van de sociale voorraad bevat.
5.

De gemeente Utrecht blijft zich inspannen om voldoende bouwlocaties
beschikbaar te krijgen voor (sociale) woningbouw, zoals ook is vastgelegd

Binnen het thema Beschikbaarheid maken we afspraken over:

in de stedelijke prestatie afspraken en Stadsakkoord Wonen. Dat doet zij
•

Huidig voorraadbeleid

via een aantal lijnen. Zo stelt de gemeente bij de realisatie van sociale huur

•

Harde planvoorraad tot 2024

(zoals vastgelegd in de recente Woonvisie), zodanige voorwaarden dat het

•

Zachte planvoorraad

primaat voor deze projecten, zeker daar waar het de kernvoorraad betreft,

•

Woningtoewijzing en doorstroming

bij de corporaties ligt. Daarnaast worden er een aantal lopende projecten

•

Woningtoewijzing via loting

tegen het licht gehouden om te kijken of daar extra sociale huurwoningen

•

Omzetten niet-DAEB wonen naar middenhuur (bijv. initiatieven / aantallen)

(600-725 extra woningen) gerealiseerd kunnen worden. Tot slot is bij de

•

Nieuwbouw ontwikkelen voor mixed zone (bijv. initiatieven / aantallen)

laatste gemeentelijke Voorjaarsnota opgenomen dat er vanuit de

-

De ontwikkeling van de voorraad tot en met 2024 is weergegeven in bijlage 1

erfpachtconversie 13 miljoen beschikbaar komt voor betaalbaar wonen

-

Het geactualiseerde productieprogramma tot en met 2024 is weergegeven in

(motie 191). De daadwerkelijke inzet daarvan bij een project wordt apart

bijlage 2

voorgelegd aan de raad (bv. bij vaststellen SPvE/opening
grondexploitaties).

Afspraken
1.
2.

De gemeente rekent sociale grondprijzen, verleent tijdig planologische
medewerking en stelt voldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar. Per

de aangeboden woningen in de kernvoorraad sociale huurwoningen zit.

project wordt bekeken wat de aanvullende gemeentelijke eisen zijn, waarbij

Bo-Ex verwacht in 2020 82 woningen op te leveren in Rijnvliet. Verder

oog is voor de financiële haalbaarheid van het project.

heeft Bo-ex in 2020 nieuwbouwprojecten in de gemeente Utrecht in
voorbereiding. In totaal gaat het om 511 sociale huurwoningen over de
periode 2020-2024: Reitdiepstraat (148, waarvan 67 vhe extra tov oude
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6.

Bo-Ex hanteert een voorraadbeleid waarbij bij mutatie tenminste 70% van

6.

6 Betaalbaarheid
Betaalbaarheid en een gematigde huurontwikkeling zijn voor partijen een belangrijke
doelstelling. Daarom sluiten partijen aan bij het Sociaal Huurakkoord 2018-2021 dat
Aedes en de Woonbond onlangs hebben gesloten. Afspraken over betaalbaarheid
moeten vanzelfsprekend binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders vallen.
Binnen het thema Betaalbaarheid maken we afspraken over:
•

Huurprijsbeleid voor de volledige portefeuille (percentages en principes)

•

Huurverhoging voor 2020

•

Het huurprijsbeleid valt onder het thema ‘Wijken voor Iedereen’

Afspraken
1.

In 2020 past Bo-Ex de huursombenadering toe. De jaarlijkse
huurverhoging voor de primaire en secundaire doelgroep zal gemiddeld
maximaal inflatievolgend zijn

2.

Bo-Ex is voornemens een inkomensafhankelijke huurverhoging toe te
passen binnen de daarvoor geldende regelgeving voor de groep met een
huur onder de liberalisatiegrens (€720,46) en een inkomen boven de €
42.436 (prijspeil 2019), maar kan hier van afwijken als de aankomende
woningwetwijziging hier aanleiding toe geeft.
De opbrengsten hiervan worden ingezet ten behoeve van investeringen
door Bo-Ex in de sociale woningvoorraad.

3.

Bij nieuwbouwprojecten wordt telkens per project bekeken en afgestemd
met de gemeente Utrecht of deze al dan niet onder de aftoppingsgrenzen
wordt gerealiseerd

4.

De gemeente blijft zich inzetten op de preventie van armoede en schulden.

5.

Bo-Ex levert maatwerk voor huishoudens die financieel in de knel komen te
zitten via de coulanceregeling.
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De U-pas regeling (pilot huurkorting) wordt permanent gemaakt. Verdere
uitwerking hiervan zal worden afgestemd via de Stuurgroep Huren.

7.

De gemeente Utrecht realiseert zich dat de verhuurdersheffing zwaar drukt
op de financiële draagkracht van de corporaties. De gemeente en Bo-Ex
zullen zich daarom ook inzetten om de wetgeving rond de
verhuurdersheffing en de ATAD bijgesteld te krijgen.

7 Huurdersparticipatie
Om aan de opgaven van de stad te werken is een goede huurdersparticipatie van
essentieel belang. Er is een Algemeen Sociaal Plan die de rechten en plichten van
huurders in Utrecht regel bij sloop, nieuwbouw en renovatie. Elke woningcorporatie
heeft ook met haar huurdersvertegenwoordiging afspraken gemaakt over zaken
waar zij recht op hebben en wat hun plichten zijn.
Binnen het thema Huurdersparticipatie maken we afspraken over:
•

Evaluatie van het Algemeen Sociaal Plan

Afspraken
1.

In 2020 wordt het Algemeen Sociaal Plan geëvalueerd in samenwerking
met de gemeente Utrecht, de STUW-corporaties en de
huurdersvertegenwoordigingen, waaronder Huurdersvertegenwoordiging
STOK.. De uitkomsten en verbeteringen uit de evaluatie worden verwerkt in
een actualisatie van het Algemeen Sociaal Plan.

2.

Bij planontwikkeling zal Bo-Ex de betreffende bewonerscommissies in een
vroeg stadium betrekken.
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4.

8 Duurzaamheid

Om te komen tot meer duurzame manieren van verwarmen en koken, stelt
de Gemeente Utrecht een transitievisie warmte op. Dat gebeurt in overleg
met partners als vastgoedeigenaren, bewoners (waaronder de huurders),

Verduurzaming van de sociale woningvoorraad draagt bij aan een gezonde

netbeheerders en medeoverheden. Deze visie, die eind 2021 klaar moet

leefomgeving en kan bijdragen aan betaalbare woonlasten. Het thema

zijn, geeft een planning voor een wijk-voor-wijk aanpak en geeft voor de

duurzaamheid bevat meerdere onderdelen. Zo gaat het over opwek van duurzame

eerste wijken, het meest logische alternatief voor aardgas. Een belangrijke

energie met zonnepanelen, de energietransitie en de route naar een aardgasvrije

partner in dit proces zijn de woningcorporaties, aangezien zij in Utrecht

stad en het nemen van maatregelen om te komen tot CO2 reductie. Het gaat bij

samen ruim een derde van de woningen in bezit hebben. Eén van de

duurzaamheid ook om klimaatadaptatie, circulariteit en natuurinclusief bouwen.

eerste stappen is per buurt in kaart brengen welke investeringsplannen
Binnen het thema Duurzaamheid maken we afspraken over:
•

Zon op daken (aantallen / initiatieven)

•

Afspraken over aardgasvrij en de warmtetransitie

•

CO2 besparing

•

Verduurzaming bij renovaties: aantallen incl. methode/initiatieven

•

Initiatieven op het gebied van circulariteit, klimaatadaptatie, groen,

corporaties met hun bezit hebben. Vervolgens wordt de wijkaanpak en de
renovatieplanning op elkaar afgestemd.
5.

Bo-Ex zich verder in om haar nieuwbouw energieneutraal (EPC 0,0) te
realiseren. Bo-Ex renoveert naar minimaal label A en hanteert daarbij het
uitgangspunt dat de gemiddelde besparing op energielasten hoger is dan
de huurverhoging. Ook zijn de renovatie no-regret richting toekomstige

natuurinclusief en duurzame mobiliteit
Afspraken
1.

aardgasvrij-plannen.
6.

experimenten bieden. Zo komen we tot concrete afspraken over
oplossingen en tot een sterkere samenwerking op deze thema’s.

2020 uit op 1,34 (label B). De focus van Bo-Ex verschuift van het

Voorbeelden van concrete oplossingen waar we afspraken over maken

wegwerken van kwaliteitsachterstanden naar verduurzaming op zich met

zijn: tuinen onttegelen, binnentuinen toegankelijk maken, aanleggen van

gelijkblijvende of lagere woonlasten.

wandelroutes voor buurten met weinig groen, opwaarderen van

Bo-Ex streeft ernaar eind 2020 1.000 huishoudens te voorzien van stroom

grasstroken naar gebieden met struiken en bomen, waterdoorlatende

via zonnepanelen. Dit streven wordt waarschijnlijk behaald. De gemeente

tegels, nestgelegenheid voor dieren in bebouwing, groene daken en

zal samen met Bo-Ex zich inspannen meer huurders te activeren en te
informeren om in te stemmen met het zonnepanelenaanbod.
3.

Bo-Ex neemt deel aan de pilot Overvecht Noord, waarbij Bo-Ex haar bezit
in de wijk Overvecht Noord voor 2030 aardgasvrij maakt.
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Voor de thema’s klimaatadaptatie en natuur-inclusief bouwen onderzoekt
Bo-Ex en de gemeente de aanknopingspunten die recente projecten en

Het merendeel van de wooneenheden in het bezit van Bo-Ex heeft
energielabel C of beter. De gemiddelde energie index van Bo-Ex komt eind

2.

De nieuwbouw van Bo-Ex is minimaal BENG 1 en aardgasvrij. Daarbij zet

gevels, groen bij mutatie en groen beheer bij bestaande tuinen.
7.

Voor het thema circulair bouwen versterken Bo-Ex en de gemeente de
huidige samenwerking, door het aantal voorbeeldprojecten en

experimenten te intensiveren. Dit zien we als opmaat naar een versnelling
in 2023.
8.

De gemeente Utrecht faciliteert de corporaties waar dat kan en nodig is
met kennis/expertise, vergunningen en beschikbare subsidies.

9.

Er is periodiek overleg (minimaal 2 maal per jaar) over de vormgeving en
voortgang van de samenwerking op de thema’s klimaatadaptatief, natuurinclusief en circulair bouwen,

10. Bo-Ex zet in op de volgende initiatieven:
a.

Circulair bouwen: Bo-Ex spant zich in om te komen tot
experimenten rondom circulair bouwen. Zo onderzoekt Bo-Ex in
welke mate de sloop/nieuwbouw van de Ivoordreef en
Reitdiepstraat circulair kan worden uitgevoerd.

11. Bo-Ex merkt dat het aanbieden van de Energiebox stokt omdat alle
complexen (bewoners) al eens zijn aangeschreven. Bo-Ex onderzoekt hoe
de Energiebox effectiever kan worden ingezet, bijvoorbeeld door dit te
koppelen aan natuurlijk momenten zoals renovatie. Inzet is om de
aantallen minimaal gelijke te houden aan afgelopen jaar.
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9 Kwaliteit
Partijen streven gezamenlijk naar een goede prijs-kwaliteitverhouding van
woningen, zodat er meer (kwalitatief) passend aanbod beschikbaar is voor
woningzoekenden, ook voor mensen met een fysieke beperking.
Binnen het thema Kwaliteit maken we afspraken over:
•

Nul-tredenwoningen op het totaal van nieuwbouw (aantallen/%)

•

Verhoging van fysieke woningkwaliteit bestaande voorraad (welke
initiatieven en aanpak schimmeloverlast in woningen)

Afspraken

1.

Bo-Ex houdt het aantal nultreden woningen bij wanneer er sprake is van
mutatie. Verder onderzoekt Bo-Ex hoe zij het aandeel nul-treden woningen
in haar huidige bezit inzichtelijk kan maken.

2.

Nieuwbouwappartementen worden zo veel mogelijk als nultredenwoningen uitgevoerd. Bo-Ex en de gemeente zetten zich in om het
aantal rolstoeltoegankelijke sociale huurwoningen te vergroten in 2020. Dat
doen zij door te kijken welke bestaande vrijkomende woningen
rolstoeltoegankelijk (te maken) zijn. Daarnaast wordt bij nieuwbouwlocaties
een afweging gemaakt tussen stedenbouwkundige eisen en financiële
haalbaarheid om woningen bij oplevering rolstoeltoegankelijk te maken.

14

10 Financiële afspraken en investeringsruimte
1.

De Gemeente Utrecht en Bo-Ex besluiten om bij de WSW-borging gebruik
te maken van een gelimiteerde generieke bilaterale
achtervangovereenkomst.
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11 Ondertekening
Namens de gemeente Utrecht
De wethouder Wonen, de heer K. Diepeveen
…………………………

Namens Stichting Bo-Ex ‘91
De heer Rolf van der Weide
…………………………

Namens STOK
…………………………
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Bijlage 3. Leefbaarheidsactiviteiten Bo-ex in 2020
Samen met lokale partners speelt Bo-Ex in op ontwikkelingen in een wijk of buurt en
dragen we bij aan de leefbaarheid in en rondom onze complexen. De
leefbaarheidsinterventies van Bo-Ex in 2020 richten zich op:
-

-

-

het schoon, heel en veilig houden van onze wooncomplexen en de directe
omgeving;
aanwezig en aanspreekbaar zijn in de kernen en wijken waar wij woningen
hebben zodat we proactief in kunnen spelen op leefbaarheidsvraagstukken
die spelen;
het vroeg signaleren van individuele en sociale problemen bij huurders,
waarbij we kiezen voor een proactieve aanpak in het voorkomen en
oplossen van overlast en onrechtmatige bewoning, huurschulden en
huisuitzettingen. Hierbij trekken we samen op met lokale maatschappelijke
partners waaronder gemeente, politie, BOA’s, zorg- en
welzijnsorganisaties, schuldhulpverlening en huurdersorganisaties;
het bevorderen van huurdersbetrokkenheid bij het (sociaal) beheer van hun
woonomgeving. Hiervoor zetten we een breed scala aan instrumenten in,
zodat we aansluiten bij de wensen en behoeften van onze huurders op dit
vlak. Zo ondersteunen we mogelijk financieel initiatieven van huurders die
binnen de wettelijke kaders vallen. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten
waarbij het ontmoeten en samenwerken van huurders centraal staat. Zoals
een schoonmaakactie in de buurt of het aanleggen en onderhouden van
groen.

De leefbaarheidsuitgaven van Bo-Ex zullen in 2020 liggen tussen €110,- en €120,per verhuureenheid (VHE).
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Bo-Ex

Tabel 1a Ontwikkeling sociale (kern)voorraad zelfstandige woningen, bezit Utrecht
Voorraad sociale huur* per 1-1

waarvan kernvoorraad** per 1-1

nieuwbouw sociaal in definitiefase of verder (geplande oplevering, zie
nieuwbouw sociaal in (pre-)initiatieffase (geplande oplevering, zie 1c)
resterende nieuwbouwambitie
sloop sociaal
verkoop*** sociaal
aankoop sociaal
liberalisatie
socialisatie
Voorraad sociale huur per 31-12

waarvan kernvoorraad per 31-12

2019
7.693

2020
7.751

2021
7.560

2022
7.533

2023
7.760

2024
7836

78

82

0
0
0
0
-27
0
0
0
7.533

254
0
0
0
-27
0
0
0
7.760

100
0
0
0
-24
0
0
0
7839

0
0
0
0
-21

6004

0
-20
0
0
0
7.751

6.020

6020

-255
-18
0
0
0
7.560

5.803

5803

5798

5.798

5.967

5.967

6.062

* a) Een huurwoning met een kale huurprijs van ten hoogste het in artikel 13, eerste lid onderdeel a, van de Wet op de
huurtoeslag genoemde bedrag (de liberalisatiegrens per 1-1), of:
b) Een huurwoning die, als gevolg van een of meer jaarlijkse huurverhogingen, thans een huurprijs boven het onder a)
genoemde bedrag, maar die na mutatie weer een huurprijs onder het onder het onder a) genoemde bedrag zal krijgen.
** alle zelfstandige huurwoningen onder de 2e aftoppingsgrens (de woningen met huurkorting a.g.v. de pilot
tellen hier niet mee en worden apart gevraagd in tabel 1b)
*** alle verkoop, dus zowel aan verhuurders alsmede complexgewijze verkoop aan markt/corporaties

Tabel 1b Aantal woningen waar bewoners a.g.v. pilot een huurkorting gaan krijgen
tot de aftoppingsgrens
aantal woningen (schatting)

2019
170

2020

2021

2022

Tabel 1c Ontwikkeling sociale voorraad onzelfstandige woningen, bezit Utrecht
Voorraad sociale huur onzelfstandig per 1-1
nieuwbouw onzelfstandig in definitiefase of verder(oplevering)
nieuwbouw onzelfstandig sociaal in (pre-)initiatieffase (oplevering)
saldo overige mutaties onzelfstandig
Voorraad sociale huur onzelfstandig per 31-12

2019
1.040
0
0
0
1.040

2020
1.040
0
0
0
1.040

2021
1.040
0
0
0
1.040

2022
1.040
0
0
0
1.040

2023

2023
1.040
0
0
0
1.040

Tabel 1d Definities van plannen in defnitiefase of verder en (pre)initiatieffase

plannen in definitiefase of verder

-nieuwbouw op eigen locatie corporatie: vóór 1-1-2020 ligt een startdocument en/of intentieovereenkomst met gemeente Utrecht
-nieuwbouw op gemeentelijke locatie: vóór 1-1-2020 gunning tender of onderlinge verdeling LR met gemeente Utrecht afgesproken
-nieuwbouw op locatie van particuliere ontwikkelaar: vóór 1-1-2020 ligt een contract met eigenaar over ontwikkeling

plannen in (pre-)initiatieffase

-alle plannen die niet hard zijn, maar al wel gekoppeld zijn aan specifieke locatie

6062

7815

6058

19‐11‐2019

48
48
48
48
65
48
148
65
65
48
48
48
65
354
36
25
240
116
58
44
50
17
35
21
65
34
84

81

121

27

36
174

100

21
25
7
17
11
36

23
25
10
18

10
29
34

IN GEVAL VAN NIEUWBOUW:
ALS DE OPLEVERING VAN 1 PROJECT VERDEELD IS OVER MEERDERE JAREN, DAN IN BOVENSTAAND OVERZICHT GRAAG HET BETREFFENDE PROJECT OPDELEN NAAR DE JAARSCHIJVEN VAN DE GEPLANDE OPLEVERING.
VOORBEELD: ALS PROJECT 'DAPPERSTRAAT' VAN IN TOTAAL 100 WONINGEN START IN 2018 EN IN 2019 50 WONINGEN OPLEVERT EN IN 2020 DE RESTERENDE 50 WONINGEN,
DAN VOOR DIT PROJECT TWEE REGELS OPNEMEN, MET IN DE PROJECTNAAM: 'DAPPERSTRAAT - REALISATIE 2019' EN EEN TWEEDE REGEL ALS PROJECTNAAM 'DAPPERSTRAAT - REALISATIE 2020'
Aanpak:
sloop/nieuwbouw
uitbreidingsnieuwbouw
renovatie in bewoonde staat
renovatie in onbewoonde staat
groot onderhoud met woningverbetering
Fase:
Initiatieffase: start startdoc t/m startdocument vastgesteld door B&W
Definitiefase: t/m bouwenvelop vastgesteld door B&W of SPvE vastgesteld door Raad
Ontwerpfase: t/m definitief ontwerp gereed
Voorbereidingsfase: t/m omgevingsvergunning verleend door B&W
Realisatiefase: vanaf start bouw.
Opmerking 1: huidig label complex 507 is F

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,4
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
0,4
0,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0,9

A+
A+
A+
A+
A+
A+
A++
A
A
A
A
A
A
A
A+
A+
A++
A+
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A++
A

2023
2020
2021
2020
2021
2021
2020
2022
2022
2021
2022
2022
2021
2019
2020
2021
2020
2021
2019
2019
2021
2019
2021
2021
2019
2018
2019

Jaar oplevering gereed

Geplande start bouw/renovatie

te bereiken energielabel oude methodiek

Te bereiken energie index niewe metodiek

boven 900 egw

2e aftoppingsgrens tot liberalisatiegrens egw

tot 2e aftoppingsgrens (egw)

2e aftoppingsgrens tot liberalisatiegrens (app)

Huur egw

tot 2e aftoppingsgrens (app)

Fase
Voorbereiding
Ontwerp
Ontwerp
Ontwerp
Ontwerp
Ontwerp
Initiatief
Ontwerp
Ontwerp
Ontwerp
Ontwerp
Ontwerp
Ontwerp
Ontwerp
Initiatief
Initiatief
Definitie
Initiatief
Initiatief
Realisatie
Definitie
Realisatie
Definitie
Definitie
Realisatie
Realisatie
Ontwerp

Studenten onzelfstandig

Aanpak
renovatie in bewoonde staat met tijdelijke uitplaatsing
renovatie in bewoonde staat met tijdelijke uitplaatsing
renovatie in bewoonde staat met tijdelijke uitplaatsing
renovatie in bewoonde staat met tijdelijke uitplaatsing
renovatie in bewoonde staat met tijdelijke uitplaatsing
renovatie in bewoonde staat met tijdelijke uitplaatsing
sloop/nieuwbouw
renovatie in bewoonde staat met tijdelijke uitplaatsing
renovatie in bewoonde staat met tijdelijke uitplaatsing
renovatie in bewoonde staat met tijdelijke uitplaatsing
renovatie in bewoonde staat met tijdelijke uitplaatsing
renovatie in bewoonde staat met tijdelijke uitplaatsing
renovatie in bewoonde staat met tijdelijke uitplaatsing
groot onderhoud met woningverbetering
renovatie in onbewoonde staat
renovatie in onbewoonde staat
sloop/nieuwbouw
groot onderhoud met woningverbetering
groot onderhoud met woningverbetering
uitbreidingsnieuwbouw
uitbreidingsnieuwbouw
uitbreidingsnieuwbouw
uitbreidingsnieuwbouw
uitbreidingsnieuwbouw
uitbreidingsnieuwbouw
uitbreidingsnieuwbouw
renovatie in bewoonde staat

Studenten zelfstandig

corporatie
Bo-Ex
Bo-Ex
Bo-Ex
Bo-Ex
Bo-Ex
Bo-Ex
Bo-Ex
Bo-Ex
Bo-Ex
Bo-Ex
Bo-Ex
Bo-Ex
Bo-Ex
Bo-Ex
Bo-Ex
Bo-Ex
Bo-Ex
Bo-Ex
Bo-Ex
Bo-Ex
Bo-Ex
Bo-Ex
Bo-Ex
Bo-Ex
Bo-Ex
Bo-Ex
Bo-Ex

Aantal sloop (woningen)

Projectnaam
Columbuslaan 3
Alexander de Grotelaan 3
Columbuslaan 2
Alexander de Grotelaan 2
Rooseveltlaan 1
Magelhaenlaan 3
Reitdiepstraat
Alexander de Grotelaan 1
Alexander de Grotelaan 4
Magelhaenlaan 1
Magelhaenlaan 2
Columbuslaan 1
Rooseveltlaan 2
Renovatie Lombok (507)
Querido straat
Weltevredenstraat
Ivoordreef *)
Hanoidreef
Henriëttedreef
Rijnvliet fase 2 (9003) EPC = -0,4
Rijnvliet fase 3 (9006) EPC = -0,4
Rijnvlliet fase 4 (9004)
Rijnvliet fase 5 (9005)
Rijnvliet fase 3 (9007) mgw
Hoge Weide kavel 1.12 meergezins (9009)
Hoge Weide kavel 1.12 grondgebonden (9010)
Rembrandtkade

Totaal aantal (ver)nieuw(d)e woningen

Wijk
Zuidwest
Zuidwest
Zuidwest
Zuidwest
Zuidwest
Zuidwest
Zuidwest
Zuidwest
Zuidwest
Zuidwest
Zuidwest
Zuidwest
Zuidwest
West
West
West
Overvecht
Overvecht
Overvecht
Leidsche Rijn
Leidsche Rijn
Leidsche Rijn
Leidsche Rijn
Leidsche Rijn
Leidsche Rijn
Leidsche Rijn
Oost

Huur app

liberalisatiegrens tot 900 egw

PRODUCTIEPROGRAMMA BO-EX
Projecten die (deels) gaan opleveren in de periode 2020 t/m 2024

2023 Draagvlak onvoldoende
2020
2021
2021
2022
2021
2022
2023
2023
2021
2022
2022
2022
2022
2021
2022
2023
2022
2019
2019
2022
2020
2022
2022
2020
2019
2020

Gerenoveerde woningen in de
“Wijk Achter ‘t Spoor"

Prestatieafspraken 2020~2024
0

Gemeente Utrecht, GroenWest, Huurdersvereniging Weidelanden

Inhoudsopgave
1

INLEIDING

2

2

WIJKEN VOOR IEDEREEN

3

3

INZET VOOR BIJZONDERE DOELGROEPEN

4

4

LEEFBAARHEID

5

5

BESCHIKBAARHEID

6

6

BETAALBAARHEID

8

7

HUURDERSPARTICIPATIE

9

8

DUURZAAMHEID

10

9

KWALITEIT

11

10

FINANCIËLE AFSPRAKEN EN INVESTERINGSRUIMTE

12

11

ONDERTEKENING

13

1

BIJLAGE: APPENDIX STEDELIJKE PRESTATIEAFSPRAKEN 2020

2

1 Inleiding

Bij zowel de individuele afspraken als de stedelijke afspraken zijn de

In 2019 zijn de nieuwe Woonvisie “Utrecht beter in balans”, het Stadsakkoord

huurdersorganisaties nadrukkelijk ook een partij: het betreft tripartiete afspraken. Dit

Wonen, en de stedelijke prestatieafspraken 2020-2022 ondertekend en/of

is vastgelegd in de herziene Woningwet 2015. Bij GroenWest is dat

vastgesteld. Dit zijn drie mijlpalen die zorgen voor heldere ambities en sterke

“Huurdersvereniging Weidelanden”.

allianties om samen de woonopgaven van Utrecht te realiseren. De individuele
prestatieafspraken die de woningcorporaties (verenigd in de STUW*), gemeente

Bezit sociale huurwoningen

Utrecht en huurders samen maken, bouwen voort op deze mijlpalen. Het laat zien

De STUW-corporaties hebben bijna 45 duizend zelfstandige sociale huurwoningen

wat de bijdrage is van al deze partijen aan de woonopgaven en -ambities waar

in hun bezit in de gemeente Utrecht. Van alle sociale huurwoningen in Utrecht die in

Utrecht voor staat.

het bezit zijn van een corporatie, maakt de STUW ongeveer 98% van dat deel van
het bezit uit.

De opgaven waar partijen prestatieafspraken over maken zijn: het vergroten van de
sociale voorraad, het werken aan gemengde wijken, het betaalbaar houden van de

Woningcorporatie GroenWest bezit meer dan 1800 woningen in de gemeente

voorraad (gematigd huurprijsbeleid) en verduurzaming van de woningvoorraad.

Utrecht. Deze bevinden zich in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern.

Deze opgaven staan ook beschreven als thema’s in de stedelijke
prestatieafspraken. De thema’s die beschreven staan in de stedelijke
prestatieafspraken zijn ook de thema’s die in dit document als indeling worden
gebruikt.
Kader van de afspraken
De prestatieafspraken worden jaarlijks vastgesteld voor een periode van 5 jaar,
waarbij de prestaties in het eerste jaar (2020) zo concreet mogelijk zijn omschreven
en in de periode van 4 jaar daarna (2020 t/m 2024) meer het karakter hebben van
een doorkijk. Hiermee wordt aangesloten bij de werkwijzen zoals beschreven in de
Woningwet 2015. De eerder gemaakte afspraken blijven staan, voor zover deze niet
in deze nieuwe afspraken geactualiseerd zijn.
De afspraken in dit document worden gemonitord en geëvalueerd. Jaarlijks worden
de afspraken herijkt. Hierbij wordt rekening gehouden met de vastgelegde koers in
de woonvisie en de stedelijke afspraken.
* STUW is een samenwerkingsverband tussen Mitros, Portaal, Bo-ex, SSH en GroenWest
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3.

2 Wijken voor iedereen

voor haar bezit binnen de Gemeente Utrecht.

De komende jaren moet een groot deel van de nieuwe sociale huurwoningen

4.

gerealiseerd worden in wijken waar het aandeel sociale huur op dit moment relatief

wel bereid om desgevraagd te investeren in sociale huurwoningen aan de

het mengen van woningtypen primair door verdichting. Dit moet zorgen voor

andere kant van het Amsterdam Rijnkanaal, om een meer gemengde

inclusieve, leefbare wijken en buurten, waar voor iedereen plek is, ook als je een

woningvoorraad in Utrecht te realiseren. Zij heeft daarbij een rol voor ogen

laag inkomen of een zorgvraag hebt.

als belegger. Het beheer wil GroenWest dan uitbesteden aan een collegacorporatie die op dit vlak werkzaam is in het desbetreffende gebied.

Binnen het thema ‘Wijken voor Iedereen’ maken we afspraken over:
De inzet van het huurprijsbeleid om te zorgen voor differentiatie binnen het
sociale segment
•

Woningtoewijzing aan woningzoekenden met maatschappelijke urgentie

•

Verkoop, liberalisatie en sloop

•

Ruilconstructies voor een meer gemengde woningvoorraad

•

Inzicht in de woningvoorraad valt onder het thema ‘Beschikbaarheid’

Afspraken
1.

GroenWest hanteert een streefhuurbeleid waarbij 60% van haar woningen
in Utrecht een streefhuur heeft met een huur onder de eerste
aftoppingsgrens en 20% tussen de eerste en de tweede aftoppingsgrens:
bij elkaar dus 80% onder de tweede aftoppingsgrens. Kanttekening hierbij
is dat door de projectgewijze verhuur van nieuwbouwwoningen en het
relatief geringe aantal verhuringen in Utrecht, het effect van 1 project
zodanig groot kan zijn, dat dit percentage in een jaar lager of hoger kan
liggen.

2.

GroenWest acht ruilconstructies binnen de wijken waar zij bezit heeft niet
nodig omdat hier relatief weinig sociale huurwoningen zijn. GroenWest is

laag is. In wijken waar het aandeel sociaal juist relatief hoog is, wordt gestreefd naar

•

GroenWest heeft in ieder geval tot 2022 geen liberalisatie- of sloopplannen

Vanwege de grote tekorten in de sociale huur continueert GroenWest ook
in 2020 een verkoopstop in Utrecht voor sociale huurwoningen. Alleen
enkele bijzondere objecten (minder dan 0,5% van het bezit) worden bij
mutatie verkocht.
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2.

3 Inzet voor bijzondere doelgroepen

Groenwest blijft in 2020 op zoek naar vernieuwende woonvormen die een
andere woonvorm dan regulier wonen wensen en nodig hebben.

3.

Gemeente, woningcorporaties en zorginstellingen hebben een gezamenlijk plan van

In 2020 werkt GroenWest aan de realisatie van een project op de locatie
Nijevelt. In dit project wordt samen met het Leger des Heils een ‘gemengd

aanpak voor de huisvesting en ondersteuning van kwetsbare doelgroepen opgesteld

wonen’ concept uitgewerkt, met bewoners met en zonder zorgvraag. Dit

en vastgelegd. In het plan van aanpak ‘Huisvesting en ondersteuning kwetsbare

project wordt zoveel mogelijk in samenhang met het omliggende gebied

doelgroepen’ hebben de drie partijen gezamenlijke afspraken gemaakt over de inzet

ontwikkeld.

die zij in 2019 en volgende jaren leveren om het gestelde doel te bereiken. De
4.

afspraken betreffen de aantallen woningen die voor de doelgroepen beschikbaar

De gemeente Utrecht heeft een kwartiermaker vernieuwende woonvormen
ingesteld, die beschikbaar is om GroenWest in 2020 daar waar nodig bij te

worden gesteld, de zorginfrastructuur die aanwezig moet zijn, de spreiding over de

staan bij de vorming van nieuwe initiatieven.

stad en de zorg voor draagvlak in de samenleving.

5. De STUW heeft uitgesproken dat zij de taakstelling ten aanzien van
Binnen het thema ‘Inzet voor bijzondere doelgroepen’ maken we afspraken over:
•

statushouders, die de gemeente Utrecht van het rijk krijgt opgelegd, ook
als hun taakstelling zien. Daarom zal er in de periode 2020 t/m 2022 (net

Medewerking aan het Plan van Aanpak huisvesting en ondersteuning

als in voorgaande jaren) voldoende woonruimte ter beschikking worden

kwetsbare doelgroepen
•

gesteld, om deze doelgroep te huisvesten. Deze opgave zal in STUW-

Initiatieven voor meer aanbod bijzondere doelgroepen

verband onderling verdeeld worden. De begeleiding en integratie van
statushouders is een verantwoordelijkheid van de gemeente

Afspraken
1.

6.

Conform het ‘Plan van Aanpak huisvesting en ondersteuning kwetsbare

Het realiseren van de huisvesting, begeleiding en integratie van
statushouders is een verantwoordelijkheid van de gemeente.

doelgroepen‘ stelt GroenWest woningen beschikbaar voor:
7.

- verhuur aan zorginstellingen ten behoeve van mensen die zijn

Partijen betrokken bij het ‘Plan van Aanpak huisvesting en ondersteuning

aangewezen op professionele woonbegeleiding;

kwetsbare doelgroepen‘ (hierna: PvA), onderzoeken of de uitstroom uit de

- verhuur aan mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang /

zogenaamde NIDOS-woningen (waar statushouders jonger dan 18 zijn

beschermd wonen en vrouwenopvang. Dit proces verloopt via Beter

gehuisvest), onderdeel van het PvA kan gaan uitmaken.

Wonen.
Conform genoemde plan is de gemeente het aanspreekpunt voor
zorgpartijen en levert informatie betreffende de aantallen van de uitstroom
en welke woningen nodig zijn. De gemeente garandeert ook de benodigde
zorg en begeleiding aan deze mensen.
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op leefbaarheid. De Gemeente Utrecht zal zich inspannen om een actieve

4 Leefbaarheid

bijdrage te leveren aan de monitor en beschikbare data aan te dragen om
de wijkenmonitor door te ontwikkelen. Daarnaast ontwikkelt de Gemeente

Om de leefbaarheid in de wijken en buurten op het gewenste peil te houden

Utrecht ook een leefbaarheidsmonitor voor Utrecht. Er zal gekeken worden

investeren gemeente en corporaties in goed beheer en het schoon, heel en veilig

hoe deze twee initiatieven elkaar kunnen versterken.

houden van de openbare ruimte en wooncomplexen. De gemeente heeft de

In het kader van deze wijkenmonitor heeft GroenWest het initiatief

primaire verantwoordelijkheid voor een goed beheer en veiligheid van de openbare

genomen om werkateliers op te zetten. De gemeente zal in 2020 een

ruimte. De corporaties zorgen voor het schoon, heel en veilig houden van hun

actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling en opschaling van de

wooncomplexen en de directe omgeving. Dit is niet alleen een financiële investering

werkateliers door haar buurtteams mee te laten denken. Dit zal in

maar ook het aanwezig en aanspreekbaar zijn in wijken om proactief in te kunnen

afstemming met GroenWest worden gedaan.

spelen op leefbaarheidsvraagstukken. Dit draagt ook bij aan het vroeg signaleren
4.

van individuele en sociale problemen in de wijk om de leefbaarheid te bevorderen.

De gemeente heeft de primaire verantwoordelijkheid voor een goed beheer
en veiligheid van de openbare ruimte.

5.

Binnen het thema Leefbaarheid maken we afspraken over:

We werken samen bij de aanpak van woonproblematiek, hiervoor is in mei
2019 het convenant ‘Samenwerkingsovereenkomst woonproblematiek

-

De hoogte en inzet van leefbaarheidsuitgaven in de wijken waar de

2019-2022’ vastgesteld, door de STUW, de gemeente, zorgpartijen, politie,

corporatie actief is

Buurtteams, U-Centraal, Lokalis en Het Vierde Huis. Hierin staan afspraken

Nieuwe initiatieven die de leefbaarheid in de wijk bevorderen

en werkwijzen (incl. uitwisseling gegevens) beschreven op het terrein van
buurtbemiddeling, aanpak extreme woonoverlast, laatste kansbeleid,

Afspraken
1.

voorkomen van huisuitzetting, woonhygiëne, vroegsignalering en aanpak

Ten behoeve van de leefomgeving investeert GroenWest met

ernstig overlastgevende gezinnen.

leefbaarheidsuitgaven in haar complexen. Deze uitgaven worden aan
leefbaarheidsinterventies besteedt die passen binnen de wettelijke kaders
en zijn beschreven in bijlage 3. Gemeente en GroenWest stemmen hun
plannen op het vlak van sociaal beheer en onderhoud waar mogelijk op
elkaar af.
2.

Met de gemeente en andere corporaties wordt in 2019 een convenant
woonfraude opgesteld, waarin onder andere afspraken zijn opgenomen
over het delen van persoonsgegevens.

3.

GroenWest is bezig met het opzetten van een wijkenmonitor. Deze monitor
geeft inzicht in welke wijk, buurt of complex er actief gestuurd moet worden
6

2.

5

Beschikbaarheid

GroenWest heeft zachte plannen op locaties Kloosterweide (44) en
Haarrijn (60). Het aantal sociale huurwoningen dat op Haarrijn kan worden
ontwikkeld is afhankelijk van welk programma de gemeente sociaal

De behoefte aan sociale huurwoningen is groot. Voor de periode van 2017 tot 2040

opvoert.

moeten er 60.000 woningen in de stad Utrecht bijkomen. Het gezamenlijke
3.

uitgangspunt is dat de omvang van de sociale huurvoorraad moet toenemen en dat

Om alle geplande nieuwbouwactiviteiten te kunnen uitvoeren is GroenWest
voor de jaren 2021-2024 afhankelijk van voldoende bouwlocaties. Concreet

in 2040 35% van de woningvoorraad uit sociale huurwoningen bestaat. Om dit te

wil GroenWest bouwen op de locaties Haarrijn, Leeuwesteyn 5a, en Hart

bereiken is extra inzet nodig van alle betrokken partijen. In 2040 bedraagt de

van De Meern/ Zuidoostkwadrant. GroenWest is in nauw contact met de

omvang van de kernvoorraad (tot de tweede aftoppingsgrens) tenminste 70% van

gemeente en andere grondbezitters om nieuwe locaties te verwerven.

de sociale voorraad
4.

De gemeente Utrecht blijft zich inspannen om voldoende bouwlocaties
beschikbaar te krijgen voor (sociale) woningbouw, zoals ook is vastgelegd

Binnen het thema Beschikbaarheid maken we afspraken over:

in de stedelijke prestatie afspraken en Stadsakkoord Wonen. Dat doet zij
•

Huidige voorraadbeleid

via een aantal lijnen. Zo stelt de gemeente bij de realisatie van sociale huur

•

Harde planvoorraad tot 2024

(zoals vastgelegd in de recente Woonvisie), zodanige voorwaarden dat het

•

Zachte planvoorraad tot 2024

primaat voor deze projecten, zeker daar waar het de kernvoorraad betreft,

•

Woningtoewijzing en doorstroming

bij de corporaties ligt. Daarnaast worden er een aantal lopende projecten

•

Woningtoewijzing via loting

tegen het licht gehouden om te kijken of daar extra sociale huurwoningen

•

Omzetten niet-DAEB wonen naar middenhuur (bijv. initiatieven / aantallen)

(600-725 extra woningen) gerealiseerd kunnen worden. Tot slot is bij de

•

Nieuwbouw ontwikkelen voor mixed zone (bijv. initiatieven / aantallen)

laatste gemeentelijke Voorjaarsnota opgenomen dat er vanuit de
erfpachtconversie 13 miljoen beschikbaar komt voor betaalbaar wonen

-

De ontwikkeling van de voorraad tot en met 2024 is weergegeven in bijlage 1.

(motie 191). De daadwerkelijke inzet daarvan bij een project wordt apart

-

Het geactualiseerde productieprogramma tot en met 2024 is weergegeven in

voorgelegd aan de raad (bv. bij vaststellen SPvE/opening

bijlage 2.

grondexploitaties).
5.

Om doorstroming in de sociale woningmarkt in de gemeente Utrecht te

Afspraken

bevorderen onderzoeken partijen of het, al dan niet via een pilot, onder de

1.

In 2020 heeft GroenWest verschillende nieuwbouwprojecten in de

huisvestingsverordening mogelijk is om nieuwbouwwoningen toe te wijzen

gemeente Utrecht in voorbereiding. In totaal gaat het om 245 sociale

aan doorstromers vanuit de sociale huursector. Het project Pius X,

huurwoningen over de periode 2020-2024: Leeuwensteyn (58), Haarzicht

uitgevoerd in de gemeente Woerden, kan daarbij als voorbeeld dienen.

(10), Park Hoge Woerd (25), Haarrijn (120) en Nijevelt (32).
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6.

GroenWest benut maximaal 10% bij woningtoewijzing in de sociale huur
voor huishoudens met een inkomen tussen € 38.035 en € 42.436. Het gaat
om woningen met een netto huurprijs tussen €675 en de liberalisatiegrens.

7.

8.

Zoals is opgenomen in de regionale huisvestingsverordening en het lokale
deel, zullen de STUW corporaties gezamenlijk, op jaarbasis minimaal 10%
en maximaal 20% van alle vrijkomende woningen via loting verdelen.
GroenWest zet haar vrije sector huurwoningen grotendeels in voor
middeninkomens en past hier de streefhuren op aan. Ze handelt hierbij
conform het actieplan Middenhuur (2017).

9.

GroenWest onderzoekt de mogelijkheid om via een verkorte procedure
tijdelijke, verplaatsbare (micro)appartementen te realiseren op niet-woninggebonden grond die minimaal 15 jaar beschikbaar is. De gemeente spant
zich in om hiervoor geschikte locaties te vinden.

10. De gemeente rekent met sociale grondprijzen. Zij verleent tijdig
planologische medewerking en stelt voldoende ambtelijke capaciteit
beschikbaar.
11. Per project wordt bekeken wat de aanvullende gemeentelijke wensen zijn.
De gemeente is er zich van bewust dat een te grote stapeling van wensen,
in combinatie met lage huren, invloed kan hebben op de financiële
haalbaarheid van het project. Ter vermijding van vertraging op
projectniveau streven we in lijn met het Stadsakkoord Wonen naar
afspraken die hier (in een vroegtijdig stadium) meer eenduidigheid in
brengen, en dwingt de gemeente na politieke besluitvorming geen nieuwe
wensen meer af.
12. De gemeente en GroenWest gebruiken bij het eerstvolgende
nieuwbouwproject van GroenWest in Utrecht bij wijze van experiment het
spinnenwegdiagram als gesprekstool tussen de gemeente en
initiatiefnemer, die helpt om ambities zo op elkaar af te stemmen dat
nieuwbouw financieel haalbaar is.
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vroegtijdig in overleg met de gemeente, waarbij ze nadrukkelijk ook het

6 Betaalbaarheid

buurtteam betrekt.
5.

Betaalbaarheid en een gematigde huurontwikkeling zijn voor partijen een belangrijke
doelstelling. Daarom sluiten partijen aan bij het Sociaal Huurakkoord 2018-2021 dat
Aedes en de Woonbond onlangs hebben gesloten. Afspraken over betaalbaarheid
moeten vanzelfsprekend binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders vallen.
Binnen het thema Betaalbaarheid maken we afspraken over:
•

Huurprijsbeleid voor de volledige portefeuille (percentages en principes)

•

Huurverhoging voor 2020

•

Het huurprijsbeleid valt onder het thema ‘Wijken voor Iedereen’

Afspraken
1.

Ook in 2020 zet GroenWest in op gematigde huurverhoging voor huurders
met een inkomen tot € 42.436. De huurverhoging is voor deze groep
maximaal inflatievolgend.

2.

GroenWest is voornemens een inkomensafhankelijke huurverhoging toe te
passen voor de groep met een huur onder de liberalisatiegrens (€720,46)
en een inkomen boven de € 42.436 (prijspeil 2019), maar kan hier van
afwijken als de aankomende woningwetwijziging hier aanleiding toe geeft.
De opbrengsten hiervan worden ingezet ten behoeve van investeringen
door GroenWest in de sociale woningvoorraad.

3.

Bij nieuwbouwprojecten wordt telkens per project bekeken en afgestemd
met de gemeente Utrecht of deze al dan niet onder de aftoppingsgrenzen
wordt gerealiseerd.

4.

GroenWest zal in 2020 aan de gemeente een voorstel doen voor een
nieuwe werkwijze om door verdere preventie van deurwaarderszaken bij
huurachterstanden oplopende schulden te voorkomen. Zij treedt hierover
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De gemeente blijft zich inzetten op de preventie van armoede en schulden.

7 Huurdersparticipatie
Om aan de opgaven van de stad te werken is een goede huurdersparticipatie van
essentieel belang. Er is een Algemeen Sociaal Plan die de rechten en plichten van
huurders in Utrecht regel bij sloop, nieuwbouw en renovatie. Elke woningcorporatie
heeft ook met haar huurdersvertegenwoordiging afspraken gemaakt over zaken
waar zij recht op hebben en wat hun plichten zijn.
Binnen het thema Huurdersparticipatie maken we afspraken over:
•

Evaluatie van het Algemeen Sociaal Plan

Afspraken
1.

In 2020 wordt het Algemeen Sociaal Plan door de gemeente, de STUWcorporaties en de huurdersorganisaties geëvalueerd waaronder ook HV
Weidelanden. De uitkomsten en verbeteringen uit de evaluatie worden
verwerkt in een actualisatie van het Algemeen Sociaal Plan.
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verbruiksgegevens (van de netbeheerders) wil GroenWest ook de

8 Duurzaamheid

component CO2-uitstoot van materialen gaan bekijken. Momenteel worden
er al nulmetingen gedaan en willen ze hun ketenpartners uitdagen om

Verduurzaming van de sociale woningvoorraad draagt bij aan een gezonde

duurzamere renovaties uit te voeren. In 2021 wil GroenWest prestatie-

leefomgeving en kan bijdragen aan betaalbare woonlasten. Het thema

eisen meegeven aan de ketenpartners ten aanzien van CO2-reductie.

duurzaamheid bevat meerdere onderdelen. Zo gaat het over opwek van duurzame

GroenWest zal haar bevindingen delen met andere corporaties en de

energie met zonnepanelen, de energietransitie en de route naar een aardgasvrije

gemeente.

stad en het nemen van maatregelen om te komen tot CO2 reductie. Het gaat bij
4.

duurzaamheid ook om klimaatadaptatie, circulariteit en natuurinclusief bouwen.

In 2020 continueert GroenWest haar Zonnepanelenprogramma 2017-2021.
Tot 2020 zijn in Utrecht 889 huishoudens aangeschreven. Op basis van

Binnen het thema Duurzaamheid maken we afspraken over:
•

Zon op daken (aantallen / initiatieven)

•

Afspraken over aardgasvrij en de warmtetransitie

•

CO2 besparing

•

Verduurzaming bij renovaties: aantallen incl. methode/initiatieven

•

Initiatieven op het gebied van circulariteit, klimaatadaptatie, groen,

bewonersdraagvlak zijn er medio 2019 304 woningen voorzien van
zonnepanelen. In 2020 zal GroenWest 102 huishoudens die al eerder zijn
aangeschreven opnieuw benaderen om mee te doen. De gemeente draagt
bij aan het realiseren van de doelstelling voor zonnepanelen met de Zon
Op Dak aanpak.
5.

trajecten als het gaat om de fasering naar aardgasvrije woningen.

natuurinclusief en duurzame mobiliteit

GroenWest zal vanuit haar rol als woningcorporatie haar aandeel leveren
aan deze trajecten en via deze weg afspraken maken over het aardgasvrij

Afspraken
1.

maken van haar bezit. Bij nieuwbouwprojecten is reeds een wettelijke

Het merendeel van de wooneenheden in het bezit van GroenWest in

verplichting om te werken met aardgasvrije technieken.

Utrecht heeft energielabel B of beter. Door de relatief goede en jonge staat
van het bezit is in 2020 daarom geen groot onderhoud gepland aan
woningcomplexen. De duurzaamheidsaanpak van GroenWest kenmerkt

6.

Ook in 2020 geeft GroenWest 25 energieboxen uit.

7.

In 2020 ontwikkelt GroenWest beleid op het vlak van klimaatadaptatie.
Zodra dit beleid er is gaat GroenWest in gesprek met de gemeente over

zich door te werken met bewezen en innovatieve technieken bij

pilots en methodes om toe te passen in projecten in Utrecht.

bouwprojecten.
2.

8.

Bij enkele mutatie-woningen worden nieuwe technieken uitgeprobeerd die

GroenWest doet nu ervaringen op met duurzame mobiliteit bij de FNV
locatie in Woerden. GroenWest en de gemeente Utrecht delen deze

bijdragen aan CO2-reductie. Vooral op installatiegebied, maar bijvoorbeeld

ervaringen en verkennen waar deze inzichten bij projecten van GroenWest

ook zoutmatten als isolatiemateriaal, een warmtebuffer en een douche

in Utrecht toegepast kunnen worden.

WTW.
3.

De Transitievisie Warmte en het Stadsakkoord Aardgasvrij zijn leidende

GroenWest is een monitoringssystematiek aan het opzetten voor het
monitoren van de CO2-uitstoot. Naast het analyseren van de jaarlijkse
11

9 Kwaliteit
Partijen streven gezamenlijk naar een goede prijs-kwaliteitverhouding van
woningen, zodat er meer (kwalitatief) passend aanbod beschikbaar is voor
woningzoekenden, ook voor mensen met een fysieke beperking.
Binnen het thema Kwaliteit maken we afspraken over:
•

Nul-tredenwoningen op het totaal van nieuwbouw (aantallen/%)

•

Verhoging van fysieke woningkwaliteit bestaande voorraad (welke
initiatieven en aanpak schimmeloverlast in woningen)

Afspraken
1.

GroenWest maakt onderscheid tussen gelijkvloerse woningen,
rollatortoegankelijke woningen en rolstoeltoegankelijke woningen. Voor
haar totale portefeuille in Utrecht (DAEB en niet-DAEB) heeft GroenWest
243 gelijkvloerse woningen (inclusief 73 woningen in een verzorgingshuis),
308 rollatortoegankelijke woningen en 59 rolstoeltoegankelijke woningen..

2.

In 2020 stelt GroenWest een beperkt toegankelijkheidsbudget beschikbaar
om kleine aanpassingen in de woning te faciliteren aan huurders die niet
geholpen kunnen worden in de Wmo.

3.

Nieuwbouwappartementen worden zo veel mogelijk als nultredenwoningen uitgevoerd. Per project wordt gekeken hoe de
toegankelijkheid van woningen zo optimaal mogelijk kan worden gemaakt
voor mensen met een fysieke beperking.
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10 Financiële afspraken en investeringsruimte

1.

De Gemeente Utrecht en GroenWest besluiten om bij de WSW-borging
gebruik te maken van een gelimiteerde generieke bilaterale
achtervangovereenkomst.

2.

GroenWest en de gemeente onderzoeken de mogelijkheid voor een
alternatief voor de door de gemeente gevraagde bankgarantie bij
nieuwbouw. Met als doel om de nieuwbouwproductie te versnellen en
overbodige financiële en administratieve lasten te verlagen.
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11 Ondertekening
Namens de gemeente Utrecht
De wethouder Wonen, de heer K. Diepeveen
…………………………

Namens Stichting GroenWest
Mevr, K.L. Verdooren
…………………………

Namens Huurdersvereniging Weidelanden
Dhr. F. van den Berg
…………………………
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Bijlage 3. Leefbaarheidsactiviteiten GroenWest in 2020
Samen met lokale partners speelt GroenWest in op ontwikkelingen in een wijk of
buurt en dragen we bij aan de leefbaarheid in en rondom onze complexen. De
leefbaarheidsinterventies van GroenWest in 2020 richten zich op:
-

het schoon, heel en veilig houden van onze wooncomplexen en de directe
omgeving;

-

aanwezig en aanspreekbaar zijn in de kernen en wijken waar wij woningen
hebben zodat we proactief in kunnen spelen op leefbaarheidsvraagstukken
die spelen;

-

het vroeg signaleren van individuele en sociale problemen bij huurders,
waarbij we kiezen voor een proactieve aanpak in het voorkomen en
oplossen van overlast en onrechtmatige bewoning, huurschulden en
huisuitzettingen. Hierbij trekken we samen op met lokale maatschappelijke
partners waaronder gemeente, politie, BOA’s, zorg- en
welzijnsorganisaties, schuldhulpverlening en huurdersorganisaties;

-

het bevorderen van huurdersbetrokkenheid bij het (sociaal) beheer van hun
woonomgeving. Hiervoor zetten we een breed scala aan instrumenten in,
zodat we aansluiten bij de wensen en behoeften van onze huurders op dit
vlak. Zo ondersteunen we mogelijk financieel initiatieven van huurders die
binnen de wettelijke kaders vallen. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten
waarbij het ontmoeten en samenwerken van huurders centraal staat. Zoals
een schoonmaakactie in de buurt of het aanleggen en onderhouden van
groen.

De leefbaarheidsuitgaven van GroenWest zullen in 2020 liggen tussen €90,- en
€100, - per verhuureenheid (VHE).

15

GROENWEST
Tabel 1a Ontwikkeling sociale (kern)voorraad zelfstandige woningen, bezit Utrecht
Voorraad sociale huur* per 1-1
waarvan kernvoorraad** per 1-1
nieuwbouw sociaal in definitiefase of verder (geplande oplevering, zie 1c)
nieuwbouw sociaal in (pre-)initiatieffase (geplande oplevering, zie 1c)
sloop sociaal
verkoop*** sociaal
aankoop sociaal
liberalisatie
socialisatie
Voorraad sociale huur per 31-12
waarvan kernvoorraad per 31-12

2020
1891
1565
71
0
0
-6
0
0
0
1956
1587

2021
1956
1587
32
0
0
0
0
0
0
1988
1589

2022
1988
1589
0
120
0
0
3
0
1
2109
1575

2023
2109
1575
0
0
0
0
0
0
1
2110
1578

2024
2110
1578
0
0
0
0
0
0
2
2112
1573

* a) Een huurwoning met een kale huurprijs van ten hoogste het in artikel 13, eerste lid onderdeel a, van de Wet op de huurtoeslag
genoemde bedrag (de liberalisatiegrens per 1-1), of:
b) Een huurwoning die, als gevolg van een of meer jaarlijkse huurverhogingen, thans een huurprijs boven het onder a) genoemde
bedrag, maar die na mutatie weer een huurprijs onder het onder het onder a) genoemde bedrag zal krijgen.
** alle zelfstandige huurwoningen onder de 2e aftoppingsgrens
*** alle verkoop, dus zowel aan verhuurders alsmede complexgewijze verkoop aan markt/corporaties
Tabel 1b Ontwikkeling sociale voorraad onzelfstandige woningen, bezit Utrecht
2020
107
Voorraad sociale huur onzelfstandig per 1-1
0
nieuwbouw onzelfstandig sociaal in definitiefase of verder (oplevering)
0
nieuwbouw onzelfstandig sociaal in (pre-)initiatieffase (oplevering)
0
saldo overige mutaties onzelfstandig
Voorraad sociale huur onzelfstandig per 31-12
107

2021
107
27
0
-35
99

2022
99
0
0
0
99

2023
99
0
0
0
99

2023
99
0
0
0
33

Tabel 1c Definities van plannen in de definitiefase of verder en (pre-)initiatieffase
Plannen in definitiefase of verder:
nieuwbouw op eigen locatie corporatie: vóór 1-1-2020 ligt een startdocument en/of intentieovereenkomst met gemeente Utrecht
nieuwbouw op gemeentelijke locatie: vóór 1-1-2020 gunning tender of onderlinge verdeling LR met gemeente Utrecht afgesproken
nieuwbouw op locatie van particuliere ontwikkelaar: vóór 1-1-2020 ligt een contract met eigenaar over ontwikkeling
Plannen in (pre-)initiatieffase
alle plannen die niet hard zijn, maar al wel gekoppeld zijn aan specifieke locatie

sloop/nieuwbouw
uitbreidingsnieuwbouw
uitbreidingsnieuwbouw
uitbreidingsnieuwbouw
uitbreidingsnieuwbouw
renovatie in onbewoonde staat
uitbreidingsnieuwbouw
uitbreidingsnieuwbouw

Uitvoering
Uitvoering
Voorbereiding
Uitvoering
Uitvoering
Definitie
Ontwerp
Definitie

14
21
58
39
10
32
25
120

12

10

4

35
11
5

10
21
23
28
5

32
25

35

18

Fase:
Initiatieffase: start startdoc t/m startdocument vastgesteld door B&W
Definitiefase: t/m bouwenvelop vastgesteld door B&W of SPvE vastgesteld door Raad
Ontwerpfase: t/m definitief ontwerp gereed
Voorbereidingsfase: t/m omgevingsvergunning verleend door B&W
Realisatiefase: vanaf start bouw.

120

120

Energie

2018
2018
2019
2018
2018
2020
2020
2021

2019
2019
2020
2019
2020
2021
2021
2022

epc <-0,1 / epc <0,3)
Ja
Ja
epc < -0,3
Ja
epc < 0
Ja
epc < 0
Ja
epc < 0
Ja
Ja
epc < 0,4
Ja
epc < 0,4

NOM (ja/nee)

Gasloos (ja/nee)

Energie index (schatting!)

Jaar oplevering gereed

Geplande start bouw/renovatie

Huisvesting gereed

energie index is nog
niet bekend. wordt
pas afgegeven na
oplevering van de

Vaststelling best.plan

Indienen omgevingsvergunning bouw

Start en oplevering

Uitvoeren draagvlakmeting

Ontwikkelbesluit corporatie

Vaststelling SP / Beeldkwaliteitsplan

Vaststelling SPvE / BE/ IPvE

Vaststelling Gebiedsvisie/haalbaarheidsonderzoek

Vaststelling startdocument

Mijlpalen

app 70 tot 85 m2 gbo
4
21
23
39
10

14
25

IN GEVAL VAN NIEUWBOUW:
ALS DE OPLEVERING VAN 1 PROJECT VERDEELD IS OVER MEERDERE JAREN, DAN IN BOVENSTAAND OVERZICHT GRAAG HET BETREFFENDE PROJECT OPDELEN NAAR DE JAARSCHIJVEN VAN DE GEPLANDE OPLEVERING.
VOORBEELD: ALS PROJECT 'DAPPERSTRAAT' VAN IN TOTAAL 100 WONINGEN START IN 2018 EN IN 2019 50 WONINGEN OPLEVERT EN IN 2020 DE RESTERENDE 50 WONINGEN,
DAN VOOR DIT PROJECT TWEE REGELS OPNEMEN, MET IN DE PROJECTNAAM: 'DAPPERSTRAAT - REALISATIE 2019' EN EEN TWEEDE REGEL ALS PROJECTNAAM 'DAPPERSTRAAT - REALISATIE 2020'
Aanpak:
sloop/nieuwbouw
uitbreidingsnieuwbouw
renovatie in bewoonde staat
renovatie in onbewoonde staat
groot onderhoud met woningverbetering

3 slaapkamers of meer

2 slaapkamers

1 slaapkamer

aantal woonlagen

Huur > 710 (egw)

Soc huur 640 tot 710 egw

Kernvoorraad tot 640 (egw)

Huur > 710 (app)

0 (studio/studentenkamer)

Omvang (aantal slaapkamers naast
woonkamer)

Huur egw

Soc huur 640 tot 710 (app)

GroenWest
GroenWest
GroenWest
GroenWest
GroenWest
GroenWest
GroenWest
GroenWest

Kernvooraad tot 640 (app)

Wijk achter 't Spoor
Leeuwesteyn 4A
Leeuwesteyn 12A
Haarzicht
Haarzicht
Nijevelt
Park Hoge Woerd
Haarrijn

Fase

Studenten onzelfstandig

VdM
Leidsche Rijn
Leidsche Rijn
VdM
VdM
VdM
Leidsche Rijn
VdM

Aanpak

Studenten zelfstandig

corporatie

Huur app

Aantal sloop (woningen)

Projectnaam

Totaal aantal (ver)nieuw(d)e woningen

Wijk

Is/Wordt investeringsbesluit voor 1-1-2019 genomen? (ja/nee)

PRODUCTIEPROGRAMMA Groenwest
Projecten die (deels) gaan opleveren in de periode 2020 t/m 2024

Ja
Ja
nee
nee
nee
nee
nee
nee

De gerenoveerde ACA – 10hoogflats in Overvecht

Prestatieafspraken 2020~2024
0

Gemeente Utrecht, Mitros, Huurders Netwerk Mitros
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BIJLAGE APPENDIX STEDELIJKE PRESTATIEAFSPRAKEN 2020

2

Bij zowel de individuele afspraken als de stedelijke afspraken zijn de

1 Inleiding

huurdersorganisaties nadrukkelijk ook een partij: het betreft tripartiete afspraken. Dit
is vastgelegd in de herziene Woningwet 2015. Bij Mitros is dat “Huurders Netwerk

In 2019 zijn de nieuwe Woonvisie “Utrecht beter in balans”, het Stadsakkoord

Mitros”.

Wonen, en de stedelijke prestatieafspraken 2020-2022 ondertekend en/of
vastgesteld. Dit zijn drie mijlpalen die zorgen voor heldere ambities en sterke

* STUW is een samenwerkingsverband tussen Mitros, Portaal, Bo-Ex, SSH en GroenWest

allianties om samen de woonopgaven van Utrecht te realiseren. De individuele
Bezit sociale huurwoningen
De STUW-corporaties hebben bijna 45 duizend zelfstandige sociale huurwoningen

prestatieafspraken die de woningcorporaties (verenigd in de STUW*), gemeente
Utrecht en huurders samen maken, bouwen voort op deze mijlpalen. Het laat zien

in hun bezit in de gemeente Utrecht. Van alle sociale huurwoningen in Utrecht die in

wat de bijdrage is van al deze partijen aan de woonopgaven en -ambities waar

het bezit zijn van een corporatie, maakt de STUW ongeveer 98% van dat deel van

Utrecht voor staat.

het bezit uit.

De opgaven waar partijen prestatieafspraken over maken zijn: het vergroten van de

Woningcorporatie Mitros heeft ongeveer 20.400 zelfstandige sociale woningen in de

sociale voorraad, het werken aan gemengde wijken, het betaalbaar houden van de

gemeente Utrecht. Deze woningen zijn verspreid over heel Utrecht.

voorraad (gematigd huurprijsbeleid) en verduurzaming van de woningvoorraad.
Deze opgaven staan ook beschreven als thema’s in de stedelijke
prestatieafspraken. De thema’s die beschreven staan in de stedelijke
prestatieafspraken zijn ook de thema’s die in dit document als indeling worden
gebruikt.
Kader van de afspraken
De prestatieafspraken worden jaarlijks vastgesteld voor een periode van 5 jaar,
waarbij de prestaties in het eerste jaar (2020) zo concreet mogelijk zijn omschreven
en in de periode van 4 jaar daarna (2021 t/m 2024) meer het karakter hebben van
een doorkijk. Hiermee wordt aangesloten bij de werkwijzen zoals beschreven in de
Woningwet 2015. De eerder gemaakte afspraken blijven staan, voor zover deze niet
in deze nieuwe afspraken geactualiseerd zijn.
De afspraken in dit document worden gemonitord en geëvalueerd. Jaarlijks worden
de afspraken herijkt. Hierbij wordt rekening gehouden met de vastgelegde koers in
de woonvisie en de stedelijke afspraken.

3

huurgrens. Halverwege 2020 wordt ook bekeken in hoeverre dit al verder

2 Wijken voor iedereen

uitgewerkt kan worden voor de stad.

Het meegroeien van de sociale huurwoningvoorraad met de groei van de stad is

3.

een belangrijk gedeeld speerpunt waar we ons gezamenlijk voor inzetten. Daarbij is

De verkoopstrategie van Mitros is erop gericht om gemengde wijken in
Utrecht te realiseren en om daarmee mede de productie van nieuwbouw te

het streven de komende jaren een groot deel van de nieuwe sociale huurwoningen

financieren. Deze focus is met de vaststelling van de Woonvisie in 2019

te realiseren in wijken waar het aandeel sociale huur op dit moment relatief laag is.

versterkt en heeft er toe geleid dat nog onaangebroken woningcomplexen

In wijken waar het aandeel sociaal juist relatief hoog is, wordt gestreefd naar het

met een verkooplabel in de wijken met een laag aandeel sociale

mengen van woningtypen primair door verdichting. Dit moet zorgen voor inclusieve,

huurwoningen (bijv. West, Oost) van de verkooplijst zijn gehaald. Het

leefbare wijken en buurten, waar voor iedereen plek is, ook als je een laag inkomen

accent van de verkopen ligt nu in de wijken met een hoog aandeel sociale

of een zorgvraag hebt.

huur (Zuidwest, Overvecht). Uitgangspunt bij verkoop en
nieuwbouw/verdichting is dat de sociale woningvoorraad op

Binnen het thema ‘Wijken voor Iedereen’ maken we afspraken over:

portefeuilleniveau altijd groeit. Mitros verwacht in 2020 maximaal 185
De inzet van het huurprijsbeleid om te zorgen voor differentiatie binnen het

woningen te verkopen (dit is inclusief de nog over te dragen monumenten,

sociale segment

waar in 2018 al afspraken over zijn gemaakt). De verkoop van woningen

•

Verkoop, liberalisatie en sloop

wordt alleen gedaan als dit leidt tot een positief saldo van de sociale

•

Ruilconstructies voor een meer gemengde woningvoorraad

woningvoorraad die in het bezit zijn van de STUW-corporaties, mede in het

•

Inzicht in de woningvoorraad valt onder het thema ‘Beschikbaarheid’

licht van de navolgende afspraak.

•

4.
Afspraken
1.

2.

In de stedelijke prestatieafspraken wordt een appendix opgenomen over
een gezamenlijke wijkenstrategie die past bij de ambities die zijn gesteld in

Mitros hanteert in 2020 een huurbeleid waarbij minimaal 70% van de

de stedelijke prestatieafspraken en de Woonvisie. Dit is een

vrijkomende woningen onder de tweede aftoppingsgrens wordt

procesafspraak die in STUW-verband is gemaakt. De wijkenstrategie moet

aangeboden. Beide partijen monitoren of dit aandeel passend is bij de

een antwoord geven op de vraag wat de sociale voorraadontwikkeling

behoefte.

(productie, verkoop en liberalisatie/socialisatie ) per wijk gaat zijn voor de

Mitros past haar huurprijsbeleid in Overvecht aan zodat er meer woningen

komende vier jaar en met een perspectief voor de jaren daarna.

beschikbaar komen voor de secundaire doelgroep en minder voor de

5.

Alle huurders bij Mitros hebben de mogelijkheid op koopvoorrang. Hierbij

primaire doelgroep. In januari 2020 wordt hier mee begonnen. Als tweede

wordt een huurder in staat gesteld om met voorrang een voormalige

stap gaat Mitros naar verwachting halverwege 2020 een deel van de

sociale huurwoning te kopen. Dit doet Mitros in samenwerking met Portaal

vrijkomende woningen in Overvecht aanbieden in de middenhuur om

zodat ook huurders van Portaal van die voorrang gebruik kunnen maken bij

daarmee huishoudens te trekken met een inkomen boven de sociale

verkoop van Mitros-woningen en visa versa.

4

6.

Door onder andere de samenwerking met ontwikkelaar BPD zet Mitros in
op gemengde en inclusieve wijken. Concreet loopt er een traject waarbij er
ruiling plaatsvindt op de locaties Camera Obscuradreef met Oudenoord,
extra nieuwbouw Defensieterrein en de locatie Squashbaan Overvecht
(Project De Mix). De gemeente zet zich in om via een verbindende rol voor
meer mogelijkheden op ruiling te zorgen.

5

binnen haar organisatie met een nieuw Team Bijzondere woonconcepten

3 Inzet voor bijzondere doelgroepen

om haar doelen te realiseren.
3.

Gemeente, woningcorporaties en zorginstellingen hebben een gezamenlijk plan van

Mitros onderzoekt in 2020 hoe zij bij toewijzing van kwetsbare doelgroepen
kan differentiëren naar wijk. Bijvoorbeeld geen toewijzing van kwetsbare in

aanpak voor de huisvesting en ondersteuning van kwetsbare doelgroepen opgesteld

bepaalde portieken.

en vastgelegd. In het plan van aanpak ‘Huisvesting en ondersteuning kwetsbare
4.

doelgroepen’ hebben de drie partijen gezamenlijke afspraken gemaakt over de inzet

Mitros, de andere STUW corporaties en de gemeente willen in 2020 een
tweede tijdelijke Place2BU in Utrecht waarmaken. De gemeente heeft

die zij in 2019 en volgende jaren leveren om het gestelde doel te bereiken. De

toegezegd in januari 2020 met een geschikte locatie hiervoor te komen,

afspraken betreffen de aantallen woningen die voor de doelgroepen beschikbaar

zodat realisatie van een tweede Place2BU uiterlijk begin 2021 gereed is.

worden gesteld, de zorginfrastructuur die aanwezig moet zijn, de spreiding over de

Ook zal zij ambtelijke capaciteit beschikbaar stellen en zet zij in op

stad en de zorg voor draagvlak in de samenleving.

benutting van de impuls Flexibele Woonconcepten van het ministerie van
Binnen het thema ‘Inzet voor bijzondere doelgroepen’ maken we afspraken over:
•
•

Binnenlandse Zaken. Parallel werken de STUW corporaties en de

Medewerking aan het Plan van Aanpak huisvesting en ondersteuning

gemeente aan het vinden van een permanente locatie om een Place2BU te

kwetsbare doelgroepen

vestigen.

Initiatieven voor meer aanbod bijzondere doelgroepen

5.

De STUW corporaties hebben uitgesproken dat zij de taakstelling ten
aanzien van statushouders, die de gemeente Utrecht van het rijk krijgt

Afspraken
1.

opgelegd, ook als hun taakstelling zien. Daarom zal er in de periode 2020

Conform het ‘Plan van Aanpak huisvesting en ondersteuning kwetsbare

t/m 2022 (net als in voorgaande jaren) voldoende woonruimte ter

doelgroepen‘ stelt Mitros woningen beschikbaar voor:

beschikking worden gesteld, om deze doelgroep te huisvesten. Deze

- verhuur aan zorginstellingen ten behoeve van mensen die zijn

opgave zal in STUW-verband onderling verdeeld worden. De begeleiding

aangewezen op professionele woonbegeleiding;

en integratie van statushouders is een verantwoordelijkheid van de

- verhuur aan mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang /

gemeente.

beschermd wonen en vrouwenopvang. Dit verloopt via Beter Wonen.

6.

kwetsbare doelgroepen‘ (hierna: PvA), onderzoeken of de uitstroom uit de

zorgpartijen en levert informatie betreffende de aantallen van de uitstroom

zogenaamde NIDOS-woningen (waar statushouders jonger dan 18 zijn

en welke woningen nodig zijn. De gemeente garandeert ook de benodigde

gehuisvest), onderdeel van het PvA kan gaan uitmaken.

zorg en begeleiding aan deze mensen.
2.

Partijen betrokken bij het ‘Plan van Aanpak huisvesting en ondersteuning

Conform genoemde plan is de gemeente het aanspreekpunt voor

7.

De gemeente Utrecht heeft een kwartiermaker vernieuwende woonvormen

Mitros werkt in 2020 verder aan concrete projecten voor bijzondere

ingesteld, die beschikbaar is om Mitros in 2020 daar waar nodig bij te staan

doelgroepen. Zo is de inzet om bij nieuwbouw locatie Lauwerecht circa

bij de vorming van nieuwe initiatieven.

15% te bestemmen voor bijzondere doelgroepen. In 2020 werkt Mitros
6

3.

4 Leefbaarheid

en veiligheid van de openbare ruimte.
4.

Om de leefbaarheid in de wijken en buurten op het gewenste peil te houden

2019-2022’ vastgesteld, door de STUW, de gemeente, zorgpartijen, politie,

houden van de openbare ruimte en wooncomplexen. De gemeente heeft de

Buurtteams, U-Centraal, Lokalis en Het Vierde Huis. Hierin staan afspraken

primaire verantwoordelijkheid voor een goed beheer en veiligheid van de openbare

en werkwijzen (incl. uitwisseling gegevens) beschreven op het terrein van

ruimte. De corporaties zorgen voor het schoon, heel en veilig houden van hun

buurtbemiddeling, aanpak extreme woonoverlast, Laatste kansbeleid,

wooncomplexen en de directe omgeving. Dit is niet alleen een financiële investering

voorkomen van huisuitzetting, woonhygiëne, vroegsignalering en aanpak

maar ook het aanwezig en aanspreekbaar zijn in wijken om proactief in te kunnen

ernstig overlastgevende gezinnen.

spelen op leefbaarheidsvraagstukken. Dit draagt ook bij aan het vroeg signaleren
van individuele en sociale problemen in de wijk om de leefbaarheid te bevorderen.
Binnen het thema Leefbaarheid maken we afspraken over:
De hoogte en inzet van leefbaarheidsuitgaven in de wijken waar de
corporatie actief is
-

Nieuwe initiatieven die de leefbaarheid in de wijk bevorderen

Afspraken
1.

Ten behoeve van de leefomgeving investeert Mitros met
leefbaarheidsuitgaven in haar complexen. Deze uitgaven worden aan
leefbaarheidsinterventies besteed die passen binnen de wettelijke kaders.
Mitros en de gemeente Utrecht spreken af dat Mitros meer dan de
wettelijke leefbaarheidsnorm besteedt. In bijlage 3 staat een overzicht van
activiteiten waaraan de leefbaarheidsuitgaven worden besteed.

2.

We werken samen bij de aanpak van woonproblematiek, hiervoor is in mei
2019 het convenant ‘Samenwerkingsovereenkomst woonproblematiek

investeren gemeente en corporaties in goed beheer en het schoon, heel en veilig

-

De gemeente heeft de primaire verantwoordelijkheid voor een goed beheer

Met de gemeente en andere corporaties wordt een convenant woonfraude
opgesteld, waarin onder andere afspraken zijn opgenomen voor het delen
van gegevens. Voor de huurdersorganisaties zal een bijeenkomst worden
georganiseerd waarin dit convenant wordt toegelicht.
7

harde planvoorraad kunnen worden aangemerkt. En daarnaast is er een

5

Beschikbaarheid

zachte planvoorraad die uit gaat van meer dan 1.000 woningen. Daarnaast
wordt vanuit het oogpunt ‘verbeteren balans in de stad’ gewerkt aan de

De behoefte aan sociale huurwoningen is groot. Voor de periode van 2017 tot 2040

realisering van ongeveer 400 middenhuurwoningen.

moeten er 60.000 woningen in de stad Utrecht bijkomen. Het gezamenlijke
3.

uitgangspunt is dat de omvang van de sociale huurvoorraad moet toenemen en dat

De middenhuurwoningen op door Mitros ingebrachte verdichtingslocaties
dragen bij aan het realiseren van gemengde wijken en projecten, maar

in 2040 35% van de woningvoorraad uit sociale huurwoningen bestaat. Concreet

drukken logischerwijs het potentiele aantal te realiseren sociale

voor de jaren 2020-2024 betekent dit dat de sociale woningvoorraad met 1.000

huurwoningen. Naast de inzet op extra locaties voor nieuwe sociale

sociale huurwoningen per jaar moet groeien Om dit te bereiken is extra inzet nodig

huurwoningen onderzoeken de gemeente Utrecht en Mitros of een deel

van alle betrokken partijen. In 2040 bedraagt de omvang van de kernvoorraad (tot

van de geplande middenhuurwoningen alsnog in de DAEB gerealiseerd

de tweede aftoppingsgrens) tenminste 70% van de sociale voorraad

kan worden, maar wel wordt ingezet voor middeninkomens. De woningen
worden (zowel bij aanvang als bij mutatie) aan middeninkomens verhuurd

Binnen het thema Beschikbaarheid maken we afspraken over:

met een huur tot aan de liberalisatiegrens. Hiervoor wordt onderzocht of er
•

Huidige voorraadbeleid

gebruik gemaakt kan worden van de 10% vrije ruimte in de toewijzing van

•

Harde planvoorraad tot 2024

woningen. Gemeente en Mitros werken separaat een voorstel hiervoor uit.

•

Zachte planvoorraad tot 2024

•

Woningtoewijzing en doorstroming

•

Woningtoewijzing via loting

•

Omzetten niet-DAEB wonen naar middenhuur (bijv. initiatieven / aantallen)

•

Nieuwbouw ontwikkelen voor mixed zone (bijv. initiatieven / aantallen)

4.

Zoals is opgenomen in de regionale huisvestingsverordening en het lokale
deel, zullen de STUW corporaties gezamenlijk, op jaarbasis minimaal 10%
en maximaal 20% van alle vrijkomende woningen via loting verdelen.

5.

Alle partijen zetten zich maximaal in om de sociale voorraad in Utrecht mee
te laten groeien met de stad. De gemeente levert een uiterste inspanning

-

De ontwikkeling van de voorraad tot en met 2024 is weergegeven in bijlage 1

om de groeiambitie van Mitros en de andere STUW-corporaties te

-

Het geactualiseerde productieprogramma tot en met 2024 is weergegeven in

faciliteren. Om aan deze groei te voldoen is Mitros afhankelijk van

bijlage 2

aanvullende locaties. De gemeente Utrecht zet in 2020 in op het realiseren
van extra locaties voor 600 - 725 betaalbare woningen, waaronder een

Afspraken
1.
2.

aanzienlijk deel sociale huurwoningen waarvoor STUW corporaties in

Mitros hanteert een voorraadbeleid waarbij bij mutatie tenminste 70% van

positie worden gebracht en kijkt daarvoor bijvoorbeeld naar de Zuilense

de aangeboden woningen in de kernvoorraad sociale huurwoningen zit.

Vecht (sportvelden) het Beurskwartier en Lombokplein. In de

In de periode 2020-2024 heeft Mitros verschillende nieuwbouwprojecten in

wijkenstrategie kunnen kansrijke locaties hiervoor in beeld worden

de gemeente Utrecht in voorbereiding. In Bijlage 1 laat Mitros zien dat het

gebracht. Ook onderzoekt de gemeente bij de uitgifte van gronden hoe het

daarbij in totaal om 934 zelfstandige sociale huurwoningen gaat die als

primaat in projecten bij de STUW corporaties kan worden gelegd, zeker
8

daar waar het de kernvoorraad betreft. Dit in lijn met de uitgangspunten in
de Woonvisie.
6.

In de stedelijke prestatieafspraken is verder opgenomen dat bij de laatste
gemeentelijke Voorjaarsnota is besloten dat er vanuit de erfpachtconversie
13 miljoen beschikbaar komt voor betaalbaar wonen (motie 191). Het gaat
hierbij onder meer om sociale huurwoningen.

7.

Aanvullend op voorgaande afspraak blijven Mitros en de gemeente Utrecht
in nauw contact met grondbezitters om nieuwe locaties voor sociale
huurwoningen te verwerven.

8.

De gemeente rekent sociale grondprijzen. Zij verleent tijdig planologische
medewerking, stelt voldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar.

9.

Per project wordt bekeken wat de aanvullende gemeentelijke wensen zijn.
De gemeente is er zich van bewust dat een te grote stapeling van wensen,
in combinatie met lage huren, invloed kan hebben op de financiële
haalbaarheid van het project. Ter vermijding van vertraging op
projectniveau streven we in lijn met het Stadsakkoord Wonen naar
afspraken die hier (in een vroegtijdig stadium) meer eenduidigheid in
brengen, en dwingt de gemeente na politieke besluitvorming geen nieuwe
wensen meer af.
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6.

6 Betaalbaarheid

Partijen bekijken in afwachting van de verdere ontwikkeling van landelijke
wetgeving die per 1 juli 2020 zal ingaan, hoe de U-pas regeling (pilot
huurkorting) kan worden omgezet in een definitieve regeling, passend

Betaalbaarheid en een gematigde huurontwikkeling zijn voor partijen een belangrijke

binnen deze landelijke regelgeving. Verdere uitwerking hiervan zal worden

doelstelling. Daarom sluiten partijen aan bij het Sociaal Huurakkoord 2018-2021 dat

afgestemd via de Stuurgroep Huren.

Aedes en de Woonbond onlangs hebben gesloten. Afspraken over betaalbaarheid
7.

moeten vanzelfsprekend binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders vallen.

De gemeente Utrecht realiseert zich dat de verhuurdersheffing zwaar drukt
op de financiële draagkracht van enkele STUW corporaties. Los daarvan
kunnen er ook principiële vraagtekens worden gezet bij de

Binnen het thema Betaalbaarheid maken we afspraken over:

verhuurdersheffing en de ATAD. De gemeente en Mitros zullen zich
•

Huurprijsbeleid voor de volledige portefeuille (percentages en principes)

daarom ook inzetten om de wetgeving rond de verhuurdersheffing en de

•

Huurverhoging voor 2020

ATAD bijgesteld te krijgen.

•

Het huurprijsbeleid over wijken valt onder het thema ‘Wijken voor Iedereen’

Afspraken
1.

2.

In 2020 past Mitros de huursombenadering toe. De jaarlijkse
huurverhoging voor de sociale huurwoningen (woningen met een
aanvangshuur onder de liberalisatiegrens) is gemiddeld inflatievolgend.
Mitros is voornemens een inkomensafhankelijke huurverhoging toe te
passen binnen de daarvoor geldende regelgeving voor de groep met een
huur onder de liberalisatiegrens (€720,46) en een inkomen boven de €
42.436 (prijspeil 2019), maar kan hier van afwijken als de aankomende
woningwetwijziging hier aanleiding toe geeft. De opbrengsten hiervan
worden ingezet ten behoeve van investeringen door Mitros in de sociale
woningvoorraad.

3.

Bij nieuwbouwprojecten wordt telkens per project bekeken en afgestemd
met de gemeente Utrecht of deze al dan niet onder de aftoppingsgrenzen
wordt gerealiseerd.

4.

De gemeente blijft zich inzetten op de preventie van armoede en schulden.

5.

Mitros levert maatwerk voor huishoudens die financieel in de knel komen te
zitten via de coulanceregeling.
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7 Huurdersparticipatie
Om aan de opgaven van de stad te werken is een goede huurdersparticipatie van
essentieel belang. Er is een Algemeen Sociaal Plan die de rechten en plichten van
huurders in Utrecht regel bij sloop, nieuwbouw en renovatie. Elke woningcorporatie
heeft ook met haar huurdersvertegenwoordiging afspraken gemaakt over zaken
waar zij recht op hebben en wat hun plichten zijn.
Binnen het thema Huurdersparticipatie maken we afspraken over:
•

Evaluatie van het Utrechts Participatieprotocol inclusief Algemeen Sociaal
Plan

Afspraken
1.

In 2020 wordt het Utrechts Participatieprotocol inclusief Algemeen Sociaal
Plan geëvalueerd in samenwerking met de gemeente Utrecht, de STUWcorporaties en de huurdersvertegenwoordigingen, waaronder Huurders
Netwerk Mitros. De uitkomsten en verbeteringen uit de evaluatie worden
verwerkt in een actualisatie van het Utrechts Participatieprotocol inclusief
het Algemeen Sociaal Plan.
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zonnepanelen op daken van appartementencomplexen, waarmee ze veel

8 Duurzaamheid

dakoppervlak benutten. Mitros biedt bij de groot onderhoudsprojecten met
woningverbetering (dus naast de eerder genoemde 300-350), die starten

Verduurzaming van de sociale woningvoorraad draagt bij aan een gezonde

in 2020 ook zonnepanelen aan, bij de volgende projecten:

leefomgeving en kan bijdragen aan betaalbare woonlasten. Het thema
duurzaamheid bevat meerdere onderdelen. Zo gaat het over opwek van duurzame

-Kanaleneiland Noord - Adenauerlaan 14-150 (blok 3), 60 woningen

energie met zonnepanelen, de energietransitie en de route naar een aardgasvrije

-Kanaleneiland Noord - Trumanlaan 13-167 (blok 8), 60 woningen

stad en het nemen van maatregelen om te komen tot CO2 reductie. Het gaat bij

-rand Queeckhovenplein eengezinswoningen, 80 woningen

duurzaamheid ook om klimaatadaptatie, circulariteit en natuurinclusief bouwen.

-van Brammendreef, 80 woningen
Binnen het thema Duurzaamheid maken we afspraken over:
•

Zon op daken (aantallen / initiatieven)

•

Afspraken over aardgasvrij en de warmtetransitie

•

CO2 besparing

•

Verduurzaming bij renovaties: aantallen incl. methode/initiatieven

•

Initiatieven op het gebied van circulariteit, klimaatadaptatie, groen,

Daarnaast zijn de volgende renovaties in 2019 gestart waar ook
zonnepanelen worden aangelegd, te weten:
-Kanaleneiland Midden - Marshalllaan 157-275 (start 2019)
-Kanaleneiland Midden - Marshalllaan 158-276 (start 2019)
-Nansen-Gasperilaan (start 2019)

natuurinclusief en duurzame mobiliteit

3.

Afspraken
1.

2030 en levert hier binnen haar mogelijkheden een bijdrage aan. Samen

Mitros had de afspraak om in 2024 haar voorraad gemiddeld op label B te

met de andere betrokken partijen aan de Regietafel Energietransitie

hebben. Door de extra inzet die Mitros de afgelopen jaren heeft gepleegd

Utrecht werkt Mitros aan twee sporen. Spoor 1 gaat over elektrisch koken

kan deze afspraak naar voren worden getrokken. De energie-index van

en dat dit een standaard onderdeel is bij groot onderhoud, renovaties en

Mitros komt eind 2020 uit op gemiddeld label B.
2.

Mitros heeft zich verbonden aan de ambitie Overvecht Noord aardgasvrij in

mutaties in Overvecht Noord. Spoor 2 gaat over het ontwikkelen van een

Eind 2019 is in Utrecht 10% van de daken van Mitros belegd met

goede aanbieding van inductie koken voor bewoners van woningen waar

zonnepanelen. Mitros schrijft jaarlijks 1.000 huishoudens aan voor het

tot 2025 geen groot onderhoud uitgevoerd wordt.

plaatsen van zonnepanelen; veelal eengezinswoningen. De verwachting is

4.

dat eind 2020 er via die weg zo’n 300 tot 350 huishoudens voorzien zijn

Om te komen tot meer duurzame manieren van verwarmen en koken, stelt
de Gemeente Utrecht een transitievisie warmte op. Dat gebeurt in overleg

van stroom via zonnepanelen. De gemeente zet zich samen met Mitros in

met partners als vastgoedeigenaren, bewoners (waaronder de huurders),

op de communicatie rondom zonnepanelen om meer huurders te activeren

netbeheerders en medeoverheden. Deze visie, die eind 2021 klaar moet

en informeren. Daarnaast richt Mitros zich op het plaatsen van
12

zijn, geeft een planning voor een wijk-voor-wijk aanpak en geeft voor de

8.

eenduidige norm voor circulariteit wordt afgesproken die ook in het

partner in dit proces zijn de woningcorporaties, aangezien zij in Utrecht

bouwbesluit wordt gehanteerd. Dit is de MPG norm.
9.

samen ruim een derde van de woningen in bezit hebben. Eén van de
eerste stappen is per buurt in kaart brengen welke investeringsplannen

10. Er is periodiek overleg (minimaal 2 maal per jaar) over de vormgeving en

De nieuwbouw van Mitros is BENG 1 t/m 3 en aardgasvrij. Mitros renoveert

voortgang van de samenwerking op de thema’s klimaatadaptatief, natuur-

naar minimaal label A en hanteert daarbij het uitgangspunt dat de

inclusief en circulair bouwen,
11. Mitros zet in op de volgende initiatieven:

gemiddelde besparing op energielasten hoger is dan de huurverhoging.

a.

Ook zijn de ingrepen no-regret richting toekomstige aardgasvrij-plannen.
6.

Circulaire bouw: Gebruik maken van circulaire materialen bij

Voor de thema’s klimaatadaptatie en natuur-inclusief bouwen onderzoeken

renovatie van 10-hoogflats in Overvecht zoals de Cleopatra-

Mitros en de gemeente de aanknopingspunten die recente projecten en

/Jeanne D’Arcdreef,en de Themadreven.

experimenten bieden. Zo komen we tot concrete afspraken over

b.

Natuurinclusief: Mitros renoveert en bouwt natuurinclusief. Dat

oplossingen en tot een sterkere samenwerking op deze thema’s. De

betekent dat er in het ontwerp en bij de bouw al direct

gemeente is hierbij verantwoordelijk voor het openbare groen. Voorbeelden

voorzieningen worden opgenomen om de biodiversiteit te

van mogelijke concrete oplossingen waar we de afspraak maken hierover

versterken zoals bijvoorbeeld vleermuizenkasten.
c.

in gesprek te gaan zijn: tuinen onttegelen, binnentuinen toegankelijk

Op initiatief van Mitros trekt de gemeente samen met Mitros op,

maken, aanleggen van wandelroutes voor buurten met weinig groen,

om te komen tot een soortenmanagement plan in het kader van

opwaarderen van grasstroken naar gebieden met struiken en bomen,

de wet Milieubeheer.

waterdoorlatende tegels, nestgelegenheid voor dieren in bebouwing,

7.

De gemeente Utrecht faciliteert en ondersteunt de corporaties waar dat kan
en nodig is met kennis/expertise, vergunningen en beschikbare subsidies.

corporaties met hun bezit hebben.
5.

In aanvulling op voorgaande afspraak spreken partijen af dat in 2020 een

eerste wijken, het meest logische alternatief voor aardgas. Een belangrijke

d.

Mitros heeft de afgelopen jaren fors meer energieboxen

groene daken en gevels, groen bij mutatie en groen beheer bij bestaande

aangeboden dan afgesproken. Komend jaar biedt Mitros er in

tuinen.

ieder geval 125 aan. Bij voldoende animo kan dit aantal met 20%

Voor het thema circulair bouwen versterken Mitros en de gemeente de

worden verhoogd.
e.

huidige samenwerking, door in 2020 een tweetal experimenten op te

Onderzoek naar mogelijke toepassing van thermische
zonnepanelen (PVT). Dit zijn panelen die naast elektriciteit ook

zetten. Op basis van de ervaringen en geleerde lessen met deze

warmte leveren.

experimenten bezien we of, en waar versnelling in 2023 mogelijk is. De
f.

experimenten waaraan gewerkt wordt zijn de sloop/nieuwbouw projecten

Onderzoek naar het uitvoeren van een pilot voor mogelijke
toepassing van biogas in haar bezit waarmee het gebruik van

Lomanlaan en De Omloop. Beide zijn opgenomen in bijlage 2.

aardgas direct wordt verminderd.
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g.

Mitros implementeert in 2020 in een pilotwoning één van de drie
winnende oplossingen van de Isolatie-Uitdaging.

12. Partijen spreken af dat naast de in dit hoofdstuk genoemde onderzoeken
en experimenten voor de overige projecten op de investeringslijst (zie
bijlage 2) de uitgangspunten gelden zoals genoemd onder afspraak 5 van
dit hoofdstuk. Hiermee wordt door beide partijen een vlotte ontwikkeling
van deze projecten geborgd waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de
ambitie van het laten meegroeien van de sociale huur met de groei van de
stad.
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9 Kwaliteit
Partijen streven gezamenlijk naar een goede prijs-kwaliteitverhouding van
woningen, zodat er meer (kwalitatief) passend aanbod beschikbaar is voor
woningzoekenden, ook voor mensen met een fysieke beperking.
Binnen het thema Kwaliteit maken we afspraken over:
•

Nul-tredenwoningen op het totaal van nieuwbouw (aantallen/%)

•

Verhoging van fysieke woningkwaliteit bestaande voorraad (welke
initiatieven en aanpak schimmeloverlast in woningen)

Afspraken

1.

Nieuwbouwappartementen worden als nul-tredenwoningen uitgevoerd en
zijn daarmee bewoonbaar1 of gemakkelijk bewoonbaar2 te maken.

2.

Woningen die nieuw worden gebouwd zijn rolstoelbezoekbaar3.

1

Een woning is woonbaar wanneer een bewoner (in een rolstoel, slecht ter been)
zonder specifieke voorzieningen van alle voorkomende functies gebruik kan maken
en zelfstandig kan wonen. Het betreft de volgende functies: toegang tot het
woongebouw, verkeersruimten, lift, sanitaire voorzieningen, woon- en eetkamer,
slaapkamer en buitenruimte.
2
Soms zijn de douche en het toilet in een nultreden woning niet-toegankelijk. Dan
moeten deze ruimten altijd naast elkaar liggen met een leidingloze niet-dragende
tussenmuur. Als het nodig is kan deze muur eenvoudig worden verwijderd, zodat er
een toegankelijke douche/toiletruimte ontstaat (zie filmpje).
3 iedereen -ook als hij of zij gebruik maakt van een rolstoel- alle nieuwe of
verbouwde woningen kan bezoeken. Iedereen kan vanaf de openbare weg bij de
voordeur komen, een brief in de bus doen, aanbellen, binnengaan, in de woonkamer
komen en bij het toilet. Dit houdt bijvoorbeeld in dat er geen trappetjes of opstapjes
zijn, binnen of buiten de woning. Dit is een woning die bezoekbaar is.
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10 Financiële afspraken en investeringsruimte
•

De Gemeente Utrecht en Mitros besluiten om bij de WSW-borging gebruik
te maken van een gelimiteerde generieke bilaterale
achtervangovereenkomst.
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11 Ondertekening
Namens de gemeente Utrecht
De wethouder Wonen, de heer K. Diepeveen
…………………………

Namens Stichting Mitros
Dr. B. Staffhorst
…………………………

Namens Huurders Netwerk Mitros
Dhr. J. Zwarts
…………………………
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Bijlage 3. Leefbaarheidsactiviteiten Mitros in 2020
Samen met lokale partners speelt Mitros in op ontwikkelingen in een wijk of buurt en
dragen we bij aan de leefbaarheid in en rondom onze complexen. De
leefbaarheidsinterventies van Mitros in 2020 richten zich op:
-

het schoon, heel en veilig houden van onze wooncomplexen en de directe
omgeving. Gemiddelde bijdrage Mitros is € 32 per woning;

-

aanwezig en aanspreekbaar zijn in de kernen en wijken waar wij woningen
hebben zodat we proactief in kunnen spelen op leefbaarheidsvraagstukken
die spelen. Gemiddelde bijdrage Mitros is € 74 per woning;

-

het vroeg signaleren van individuele en sociale problemen bij huurders,
waarbij we kiezen voor een proactieve aanpak in het voorkomen en
oplossen van overlast en onrechtmatige bewoning, huurschulden en
huisuitzettingen. Hierbij trekken we samen op met lokale maatschappelijke
partners waaronder gemeente, politie, BOA’s, zorg- en
welzijnsorganisaties, schuldhulpverlening en huurdersorganisaties.
Gemiddelde bijdrage Mitros is € 13 per woning;

-

het bevorderen van huurdersbetrokkenheid bij het (sociaal) beheer van hun
woonomgeving. Hiervoor zetten we een breed scala aan instrumenten in,
zodat we aansluiten bij de wensen en behoeften van onze huurders op dit
vlak. Zo ondersteunen we mogelijk financieel initiatieven van huurders die
binnen de wettelijke kaders vallen. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten
waarbij het ontmoeten en samenwerken van huurders centraal staat. Zoals
een schoonmaakactie in de buurt of het aanleggen en onderhouden van
groen. Gemiddelde bijdrage Mitros is € 49 per woning

De leefbaarheidsuitgaven van Mitros zullen in 2020 gemiddeld circa €169,- per
woning zijn.
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MITROS
Tabel 1a Ontwikkeling sociale voorraad zelfstandige woningen, bezit Utrecht
Voorraad sociale huur* per 1-1
nieuwbouw sociaal in definitiefase of verder (geplande oplevering, zie 1c)
nieuwbouw sociaal in (pre-)initiatieffase (geplande oplevering, zie 1c)
resterende nieuwbouwambitie
van onzelfstandig naar zelfstandig
sloop sociaal
verkoop*** sociaal
aankoop sociaal
liberalisatie
socialisatie
Voorraad sociale huur per 31-12
tijdelijk sociale voorraad
Voorraad sociale huur per 31-12 incl. tijdelijk
Prestatieafspraak aantal sociale huur per 31-12

2020
20.189
390

2021
20.371
143

2022
20.191
361

-28
-185

-128
-200

-131
-200

-5
10
20.371
259
20.630
20.450

-5
10
20.191
259
20.450
20.550

-5
10
20.226
259
20.485
20.700

2023
20.226
40
379
-63
-200
-5
10
20.387
259
20.646
20.850

2024
20.387
689

-200
-5
10
20.881
259
21.140
21.000

realisatie middenhuur
22
70
50
242
** Mitros stuurt bij op realisering van nieuwbouw en temperen verkoop om de afspraak van 20.550 sociale huurwoningen in 2021 te garandere
* a) Een huurwoning met een kale huurprijs van ten hoogste het in artikel 13, eerste lid onderdeel a, van de Wet op de huurtoeslag genoemde
bedrag (de liberalisatiegrens per 1-1), of:
b) Een huurwoning die, als gevolg van een of meer jaarlijkse huurverhogingen, thans een huurprijs boven het onder a) genoemde bedrag,
maar die na mutatie weer een huurprijs onder het onder het onder a) genoemde bedrag zal krijgen.
** alle zelfstandige huurwoningen onder de 2e aftoppingsgrens (de woningen met huurkorting a.g.v. de pilot
tellen hier niet mee en worden apart gevraagd in tabel 1b)
*** individuele verkoop exclusief complexgewijze verkoop aan markt/corporaties vanwege uitruil

Tabel 1c Definities van plannen in de definitiefase of verder en (pre-)initiatieffase

Plannen in definitiefase of verder:

-nieuwbouw op eigen locatie corporatie: vóór 1-1-2020 ligt een startdocument en/of intentieovereenkomst met gemeente Utrecht
-nieuwbouw op gemeentelijke locatie: vóór 1-1-2020 gunning tender of onderlinge verdeling LR met gemeente Utrecht afgesproken
-nieuwbouw op locatie van particuliere ontwikkelaar: vóór 1-1-2020 ligt een contract met eigenaar over ontwikkeling

plannen in (pre-)initiatieffase:

-alle plannen die niet hard zijn, maar al wel gekoppeld zijn aan specifieke locatie

sloop/nieuwbouw
sloop/nieuwbouw
uitbreidingsnieuwbouw
uitbreidingsnieuwbouw
groot onderhoud met woningverbetering
groot onderhoud met woningverbetering
uitbreidingsnieuwbouw
groot onderhoud met woningverbetering
uitbreidingsnieuwbouw
groot onderhoud met woningverbetering
uitbreidingsnieuwbouw
groot onderhoud met woningverbetering
uitbreidingsnieuwbouw
groot onderhoud met woningverbetering
groot onderhoud met woningverbetering
groot onderhoud met woningverbetering
groot onderhoud met woningverbetering
uitbreidingsnieuwbouw
groot onderhoud met woningverbetering
groot onderhoud met woningverbetering
groot onderhoud met woningverbetering
uitbreidingsnieuwbouw
uitbreidingsnieuwbouw
uitbreidingsnieuwbouw
sloop/nieuwbouw
uitbreidingsnieuwbouw
uitbreidingsnieuwbouw
uitbreidingsnieuwbouw
sloop/nieuwbouw
sloop/nieuwbouw
sloop/nieuwbouw
sloop/nieuwbouw
groot onderhoud met woningverbetering
groot onderhoud met woningverbetering
sloop/nieuwbouw
uitbreidingsnieuwbouw
sloop/nieuwbouw
uitbreidingsnieuwbouw
groot onderhoud met woningverbetering
groot onderhoud met woningverbetering
sloop/nieuwbouw
sloop/nieuwbouw/uitruil
sloop/nieuwbouw/uitruil
sloop/nieuwbouw/uitruil
sloop/nieuwbouw/uitruil

BENG + gasloos
BENG + gasloos
BENG + gasloos
NOM/BENG + gasloos
Label A
Label A
Label A
Label A
Label A
Label A
Label A
Label A
Label A
Label A
Label A
Label B
Label A
Label A+ gasloos
Label A+ gasloos
Label A+ gasloos
Label A+ gasloos
BENG + gasloos
BENG + gasloos
BENG + gasloos
BENG + gasloos
BENG + gasloos
BENG + gasloos
plaatsen zonnepanelen
BENG + gasloos
BENG + gasloos
BENG + gasloos

195
87
101
72
174
60
6
60
6
60
6
60
6
16
310
440
80
9
352
80
192
82
121
154
54
80
40
88
48
23
221

Label A+ gasloos
Label A
BENG + gasloos
BENG + gasloos
BENG + gasloos
BENG + gasloos
Label A+ gasloos
Label A+ gasloos
BENG + gasloos

630
130
321
20
200
69
264
98
242

BENG + gasloos
BENG + gasloos
BENG + gasloos

60
40
35

70

120
48

52
31
101
52

73
56

58

2

6
6
6
6

9

82
121
20
22

28
8
8
56
56

23
108

72

80

150

121

120

50

131

41

24

20
150
69

121

63
80

22

99
60
40
35

2021
2021
2018
2019
2020
2020
2020
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2022
2021
2020
2020
2020
2020
2019
2021
2018
2021
2020
2021
2022
2020
2019
2020
2021
2022
2023
2021
2021
2022
2022
2019
2019
2019
2023
2021
2023
2022
2022

Jaar gehele opleverin

Start oplevering

Geplande start uitvoe

Huisvesting gereed

Vaststelling best.plan

Indienen omgevingsv

Uitvoeren draagvlakm

Ontwikkelbesluit corp

Vaststelling SP / Beel

Vaststelling SPvE / BE

Vaststelling Gebiedsv

Vaststelling startdocu

egw groter dan 110 m

egw 95 tot 110 m2 gbo

Mijlpalen
egw 80 tot 95 m2 gbo

app groter dan 85 m2

app 70 tot 85 m2 gbo

app 55 tot 70 m2 gbo

app tot 55 m2 gbo

aantal woonlagen

Omvang
Boven 250.000 (egw)

Van 200.000 tot 250.00

Tot 200.000 (egw)

Beleg huur boven 900
12

18

154
54
80
40
38
24

Koop egw

Beleg huur 710 tot 90

Kernvoorraad tot 635

Soc huur 635 tot 710 (

Huur egw
Boven 250.000 (app)

Tot 200.000 (app)

Beleggers huur 710 to

Beleggers huur boven

Koop app

Soc huur 635 tot 710 (

Kernvoorraad tot 635

Studenten onzelfstand

Studenten zelfstandig

Aantal sloop (woninge

Waarvan middenhuur

Fase
Voorbereiding
Initiatief
Uitvoering
Voorbereiding
Voorbereiding
Voorbereiding
Voorbereiding
Uitvoering
Uitvoering
Uitvoering
Uitvoering
Uitvoering
Uitvoering
Voorbereiding
Initiatief
Initiatief
Voorbereiding
Voorbereiding
Initiatief
Initiatief
Uitvoering
Uitvoering
Uitvoering
Initiatief
Voorbereiding
Voorbereiding
Voorbereiding
Voorbereiding
voorbereiding
Voorbereiding
Initiatief
Initiatief
Initiatief
Initiatief
Initiatief
Voorbereiding
Initiatief
uitvoering
Voorbereiding
Voorbereiding
Initiatief
Initiatief
Initiatief
Initiatief
Initiatief

Totaal aantal (ver)nieu

Projectnaam
Omloop, Laan van Chartroise sloop onzelfstandig
Nijenoord/Omloop
LR Centrum
LR Leeuwesteyn 9
Arkzone
Kanaleneiland Noord - Adenauerlaan 14-150 (blok 3)
Kanaleneiland Noord - Adenauerlaan 14-150 (nb in plint)
Kanaleneiland Midden - Marshalllaan 157-275
Kanaleneiland Midden - Marshalllaan 157-275 toevoeging plint
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BIJLAGE APPENDIX STEDELIJKE PRESTATIEAFSPRAKEN 2020

2

Bij zowel de individuele afspraken als de stedelijke afspraken zijn de

1 Inleiding

huurdersorganisaties nadrukkelijk ook een partij: het betreft tripartiete afspraken. Dit
is vastgelegd in de herziene Woningwet 2015. Bij Portaal is dat “Huurdersraad

In 2019 zijn de nieuwe Woonvisie “Utrecht beter in balans”, het Stadsakkoord

Portaal regio Utrecht”.

Wonen, en de stedelijke prestatieafspraken 2020-2022 ondertekend en/of
vastgesteld. Dit zijn drie mijlpalen die zorgen voor heldere ambities en sterke

* STUW is een samenwerkingsverband tussen Mitros, Portaal, Bo-ex, SSH en GroenWest

allianties om samen de woonopgaven van Utrecht te realiseren. De individuele
Bezit sociale huurwoningen
De STUW-corporaties hebben bijna 45 duizend zelfstandige sociale huurwoningen

prestatieafspraken die de woningcorporaties (verenigd in de STUW*), gemeente
Utrecht en huurders samen maken, bouwen voort op deze mijlpalen. Het laat zien

in hun bezit in de gemeente Utrecht. Van alle sociale huurwoningen in Utrecht die in

wat de bijdrage is van al deze partijen aan de woonopgaven en -ambities waar

het bezit zijn van een corporatie, maakt de STUW ongeveer 98% van dat deel van

Utrecht voor staat.

het bezit uit.

De opgaven waar partijen prestatieafspraken over maken zijn: het vergroten van de

Woningcorporatie Portaal bezit 12.360 woningen in de gemeente Utrecht. Deze

sociale voorraad, het werken aan gemengde wijken, het betaalbaar houden van de

woningen zijn verspreid over heel Utrecht.

voorraad (gematigd huurprijsbeleid) en verduurzaming van de woningvoorraad.
Deze opgaven staan ook beschreven als thema’s in de stedelijke
prestatieafspraken. De thema’s die beschreven staan in de stedelijke
prestatieafspraken zijn ook de thema’s die in dit document als indeling worden
gebruikt.
Kader van de afspraken
De prestatieafspraken worden jaarlijks vastgesteld voor een periode van 5 jaar,
waarbij de prestaties in het eerste jaar (2020) zo concreet mogelijk zijn omschreven
en in de periode van 4 jaar daarna (2020 t/m 2024) meer het karakter hebben van
een doorkijk. Hiermee wordt aangesloten bij de werkwijzen zoals beschreven in de
Woningwet 2015. De eerder gemaakte afspraken blijven staan, voor zover deze niet
in deze nieuwe afspraken geactualiseerd zijn.
De afspraken in dit document worden gemonitord en geëvalueerd. Jaarlijks worden
de afspraken herijkt. Hierbij wordt rekening gehouden met de vastgelegde koers in
de woonvisie en de stedelijke afspraken.
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2 Wijken voor iedereen

eind 2020 uitvoeren bij het project Nigerdreef en Ibisdreef voorafgaand aan

De komende jaren moet een groot deel van de nieuwe sociale huurwoningen

Nijeveldsingel in Hoograven toegewezen aan draagkrachtige bewoners.

gerealiseerd worden in wijken waar het aandeel sociale huur op dit moment relatief

14% van de herontwikkeling gebied Oudegeinlaan is bestemd voor

laag is. In wijken waar het aandeel sociaal juist relatief hoog is, wordt gestreefd naar

middenhuur (36 woningen Vronesteinlaan).

de renovatie. Daarnaast wordt 20% van een het nieuwbouwproject

4.

het mengen van woningtypen primair door verdichting. Dit moet zorgen voor

In 2019 werkt Portaal een voorstel uit hoe, waar en op welke termijn zij de

inclusieve, leefbare wijken en buurten, waar voor iedereen plek is, ook als je een

ruimte om aan middeninkomens toe te wijzen, in 2020 gaat inzetten,

laag inkomen of een zorgvraag hebt.

passend bij de doelstellingen van de Woonvisie. Daarin wordt ook de
mogelijkheid onderzocht om 15% ruimte in te zetten i.p.v. de huidige 10%

Binnen het thema ‘Wijken voor Iedereen’ maken we afspraken over:
•

(landelijke regelgeving stuurt aan op deze mogelijkheid). Het principe van
mengen van dragende en vragende bewoners vormt het

De inzet van het huurprijsbeleid om te zorgen voor differentiatie binnen het

basisuitgangspunt. Ook wordt ook gekeken waar huurders uit de primaire

sociale segment
•

Woningtoewijzing aan woningzoekenden met maatschappelijke urgentie

•

Verkoop, liberalisatie en sloop

•

Ruilconstructies voor een meer gemengde woningvoorraad

•

Inzicht in de woningvoorraad valt onder het thema ‘Beschikbaarheid’

en secundaire doelgroep, die extra aandacht en zorg nodig hebben, in
andere wijken van Utrecht terecht kunnen.
5.

meer differentiatie in de wijken aan te brengen. Dit wordt in een voorstel
waarin de spreiding van urgenties en instroom maatschappelijke opvang is
beschreven.

Afspraken
1.

2.

6.

Portaal past, net als in voorgaande jaren, het tweehurenbeleid toe.

Alle huurders bij Portaal krijgen de mogelijkheid op koopvoorrang. Hierbij

Daardoor verhuurt Portaal minimaal 70% van alle aangeboden sociale

wordt een huurder in staat gesteld om met voorrang een voormalige

huurwoningen onder de tweede aftoppingsgrens. Dit valt binnen de kaders

sociale huurwoning te kopen. Dit doet Portaal in samenwerking met Mitros

die in de Woonvisie gesteld zijn.

zodat huurders ook van Mitros van die voorrang gebruik kunnen maken bij

Portaal wijst sinds 1 januari 2016 passend toe. Op deze manier zorgen we

verkoop van woningen door de andere corporatie en visa versa.
7.

ervoor dat huishoudens met recht op huurtoeslag keuze blijven houden uit
3.

In 2020 werkt Portaal samen met de STUW corporaties een voorstel uit om

Portaal is bereid om in de nabije toekomst mee te werken aan

het totale woningaanbod in de sociale sector van Portaal.

ruilconstructies binnen de wijken waar dit kan leiden tot meer gemengde

In de Bangkokdreef voert Portaal een pilot uit met ‘anders toewijzen’. Een

wijken voor iedereen. Voor 2020 heeft Portaal geen concreet project op het

complex met 116 wooneenheden waarvan 10% van de woningen wordt

oog. Wel doet Portaal in 2020 een scan op mogelijke uitruillocaties.
8.

toegewezen aan bewoners die met extra aandacht en zorg omkijken naar

Portaal is terughoudend met verkoop. Verkoop is en blijft wel noodzakelijk

hun buren. Deze bewoners vallen zowel in de primaire doelgroep,

om de nieuwbouw te kunnen financieren. Voor verkoop komen in

secundaire doelgroep en middeninkomens. Deze aanpak wil Portaal ook

aanmerking woningen die niet goed passen in haar vastgoedportefeuille of
4

wanneer dit de samenstelling in de wijk verbetert (bijvoorbeeld Overvecht).
Het verkoopprogramma past binnen het beleid van de Woonvisie. In het
meerjarenprogramma wordt er rekening gehouden met maximaal 65
woningen die verkocht gaan worden in 2020 in de wijken: Overvecht, Zuid,
Zuidwest, West, Vleuten De Meern en Leidsche Rijn. De nadruk ligt op de
verkoop van woningen in Overvecht, Noordwest en Zuidwest omdat dit ten
goede komt aan de balans in de stad.
9.

In de stedelijke prestatieafspraken wordt een appendix opgenomen over
een gezamenlijke wijkenstrategie die past bij de ambities die zijn gesteld in
de stedelijke prestatieafspraken en de Woonvisie. Dit is een
procesafspraak die in STUW-verband is gemaakt. De wijkenstrategie moet
een antwoord geven op de vraag wat de sociale voorraadontwikkeling
(productie, verkoop en liberalisatie/socialisatie ) per wijk gaat zijn voor de
komende vier jaar en met een perspectief voor de jaren daarna

10. Portaal onderzoekt ook of complexmatige verkoop welke onderdeel moet
gaan uitmaken van een mogelijke ruilconstructie om het streven naar meer
gemengde wijken te verbeteren.
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2.

3 Inzet voor bijzondere doelgroepen

Portaal blijft in 2020 op zoek naar vernieuwende woonvormen die een
andere woonvorm dan regulier wonen wensen en nodig hebben.

Gemeente woningcorporaties en zorginstellingen hebben een gezamenlijk plan van

3.

aanpak voor de huisvesting en ondersteuning van kwetsbare doelgroepen opgesteld

Portaal werkt in 2020 verder aan concrete projecten voor bijzondere
doelgroepen, zoals de St. Maartendreef en Theemsdreef. In Overvecht,

en vastgelegd. In het plan van aanpak ‘Huisvesting en ondersteuning kwetsbare

waaronder deze complexen, wonen steeds meer mensen die om welke

doelgroepen’ hebben de drie partijen gezamenlijke afspraken gemaakt over de inzet

reden dan ook zich niet goed staande kunnen houden in onze

die zij in 2019 en volgende jaren leveren om het gestelde doel te bereiken. De

maatschappij. Portaal kijkt samen met gespecialiseerde hulpverlening

afspraken betreffen de aantallen woningen die voor de doelgroepen beschikbaar

(Tussenvoorziening, Lister, Abrona) naar een passende aanpak. Doel is

worden gesteld, de zorginfrastructuur die aanwezig moet zijn, de spreiding over de

dat meer mensen zich wel staande houden en er nieuwe netwerken

stad en de zorg voor draagvlak in de samenleving.

ontstaan. Onze andere huurders in het complex ervaren minder overlast en
krijgen meer begrip voor de situatie. Onderdelen van dit project zijn:

Binnen het thema ‘Inzet voor bijzondere doelgroepen’ maken we afspraken over:

wijkkring, flatcoach en ontwikkelwerkplaats
•

Medewerking aan het Plan van Aanpak huisvesting en ondersteuning

4. De STUW corporaties hebben uitgesproken dat zij de taakstelling ten

kwetsbare doelgroepen

aanzien van statushouders, die de gemeente Utrecht van het rijk krijgt

•

Initiatieven voor meer aanbod bijzondere doelgroepen

opgelegd, ook als hun taakstelling zien. Daarom zal er in de periode 2020

•

Huisvesting van statushouders

t/m 2022 (net als in voorgaande jaren) voldoende woonruimte ter
beschikking worden gesteld, om deze doelgroep te huisvesten. Deze

Afspraken
1.

opgave zal in STUW-verband onderling verdeeld worden. De begeleiding

Conform het ‘Plan van Aanpak huisvesting en ondersteuning kwetsbare

en integratie van statushouders is een verantwoordelijkheid van de

doelgroepen‘ stelt Portaal woningen beschikbaar voor:

gemeente. Het realiseren van de huisvesting, begeleiding en integratie van

- verhuur aan zorginstellingen ten behoeve van mensen die zijn

statushouders is een verantwoordelijkheid van de gemeente.

aangewezen op professionele woonbegeleiding;

5.

- verhuur aan mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang /

De gemeente Utrecht heeft een kwartiermaker vernieuwende woonvormen
ingesteld, die beschikbaar is om Portaal in 2020 daar waar nodig bij te

beschermd wonen en vrouwenopvang. Dit proces verloopt via Beter

staan bij de vorming van nieuwe initiatieven.

Wonen.

6.

Conform het genoemde plan is de gemeente het aanspreekpunt voor

Partijen betrokken bij het ‘Plan van Aanpak huisvesting en ondersteuning
kwetsbare doelgroepen‘ (hierna: PvA), onderzoeken of de uitstroom uit de

zorgpartijen en levert informatie betreffende de aantallen van de uitstroom

zogenaamde NIDOS-woningen (waar statushouders jonger dan 18 zijn

en welke woningen nodig zijn. De gemeente garandeert ook de benodigde

gehuisvest), onderdeel van het PvA kan gaan uitmaken.

zorg en begeleiding aan deze mensen.

7.

De Huurdersraad pleit voor meer aandacht voor de problematiek van
ouderen in relatie tot het langer zelfstandig thuis wonen. Partijen spreken

6

af in 2020 te onderzoeken wat het vraagstuk is en waar we dit een plek
kunnen geven. Levensloopbestendig bouwen, kwaliteit en aantrekkelijke
woningen bevordert de doorstroming.
8.

Portaal, de andere STUW corporaties en de gemeente willen in 2020 een
tweede Place2BU in Utrecht waarmaken. De gemeente zal zich inspannen
om samen met de corporaties een locatie te vinden om dit te realiseren.
Ook zal zij ambtelijke capaciteit beschikbaar stellen en de impuls Flexibele
Woonconcepten van het ministerie van Binnenlandse Zaken daarbij
proberen te benutten.
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4.

4 Leefbaarheid

een schone en veilige openbare ruimte.

Om de leefbaarheid in de wijken en buurten op het gewenste peil te houden

5.

investeren gemeente en corporaties in goed beheer en het schoon, heel en veilig

2019-2022’ vastgesteld, door de STUW, de gemeente, zorgpartijen, politie,

primaire verantwoordelijkheid voor een goed beheer en veiligheid van de openbare

Buurtteams, U-Centraal, Lokalis en Het Vierde Huis. Hierin staan afspraken

ruimte. De corporaties zorgen voor het schoon, heel en veilig houden van hun

en werkwijzen (incl. uitwisseling gegevens) beschreven op het terrein van

wooncomplexen en de directe omgeving. Dit is niet alleen een financiële investering

buurtbemiddeling, aanpak extreme woonoverlast, Laatste kansbeleid,

maar ook het aanwezig en aanspreekbaar zijn in wijken om proactief in te kunnen

voorkomen van huisuitzetting, woonhygiëne, vroegsignalering en aanpak

spelen op leefbaarheidsvraagstukken. Dit draagt ook bij aan het vroeg signaleren

ernstig overlastgevende gezinnen.

van individuele en sociale problemen in de wijk om de leefbaarheid te bevorderen.
Binnen het thema Leefbaarheid maken we afspraken over:
De hoogte en inzet van leefbaarheidsuitgaven in de wijken waar de
corporatie actief is
-

Nieuwe initiatieven die de leefbaarheid in de wijk bevorderen

Afspraken
1.

Ten behoeve van de leefomgeving investeert Portaal met
leefbaarheidsuitgaven in haar complexen. Deze uitgaven worden aan
leefbaarheidsinterventies besteedt die passen binnen de wettelijke kaders
en zijn beschreven in bijlage 3. Zo wil Portaal zorgen voor Inclusieve
Buurten die de leefbaarheid versterken.

2.

Met de gemeente en andere corporaties wordt een convenant woonfraude
opgesteld, waarin onder andere afspraken zijn opgenomen voor het delen
van gegevens.

3.

We werken samen bij de aanpak van woonproblematiek, hiervoor is in mei
2019 het convenant ‘Samenwerkingsovereenkomst woonproblematiek

houden van de openbare ruimte en wooncomplexen. De gemeente heeft de

-

De gemeente heeft de primaire verantwoordelijkheid voor goed beheer en

De Gemeente Utrecht ontwikkelt een leefbaarheidsmonitor voor Utrecht. Er
zal gekeken worden hoe Portaal hier optimaal gebruik van kan maken bij
het uitvoeren van leefbaarheidsmaatregelen.
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Leidsche maan 5.7 (60), Oudegeinlaan (43), Cartesiusdriehoek fase 2

5

Beschikbaarheid

(171), Kavel G8 Leidsche Rijn (96) en Kavel F1/G1 Leidsche Rijn (106).
Recent opgeleverd is de Nijeveldsingel (79).

De behoefte aan sociale huurwoningen is groot. Voor de periode van 2017 tot 2040
3.

moeten er 60.000 woningen in de stad Utrecht bijkomen. Het gezamenlijke

Zoals is opgenomen in de regionale huisvestingsverordening en het lokale
deel, zullen de STUW corporaties gezamenlijk, op jaarbasis minimaal 10%

uitgangspunt is dat de omvang van de sociale huurvoorraad moet toenemen en dat

en maximaal 20% van alle vrijkomende woningen via loting verdelen.

in 2040 35% van de woningvoorraad uit sociale huurwoningen bestaat. Om dit te
4.

bereiken is extra inzet nodig van alle betrokken partijen. In 2040 bedraagt de

De STUW corporaties hebben het initiatief genomen om een aanjaagteam
nieuwbouwprojecten in het leven te roepen. Ook de Huurdersorganisaties

omvang van de kernvoorraad (tot de tweede aftoppingsgrens) tenminste 70% van

zijn hierin vertegenwoordigd. Ook in 2020 zal het aanjaagteam de formele

de sociale voorraad

inspraakmomenten benutten om het te streven naar voldoende aandeel
sociale huurwoningen op nieuwbouwlocaties. De STUW corporaties en de

Binnen het thema Beschikbaarheid maken we afspraken over:

gemeente stellen een productieoverleg in ten behoeve van de monitoring

-

•

Huidige voorraadbeleid

van de productie en bespreken van de locaties voor nieuwbouw en de

•

Harde planvoorraad tot 2024

positie van sociale huur hierin.

•

Zachte planvoorraad tot 2024

•

Woningtoewijzing en doorstroming

•

Woningtoewijzing via loting

•

Omzetten niet-DAEB wonen naar middenhuur (bijv. initiatieven / aantallen)

voor de jaren 2021-2024 afhankelijk van voldoende bouwlocaties. Portaal

•

Nieuwbouw ontwikkelen voor mixed zone (bijv. initiatieven / aantallen)

is in nauw contact met de gemeente en andere grondbezitters om nieuwe

5.

gemeente te sturen op 35% sociale huur.
6.

De ontwikkeling van de voorraad tot en met 2024 is weergegeven in bijlage 1.

Om alle geplande nieuwbouwactiviteiten te kunnen uitvoeren is Portaal

locaties te verwerven.

Hierin is ook de definitie van harde en zachte plannen terug te vinden.
-

Portaal heeft zachte plannen op locaties Beurskwartier en verzoekt de

7.

De gemeente Utrecht blijft zich inspannen om voldoende bouwlocaties

Het geactualiseerde productieprogramma tot en met 2024 is weergegeven in

beschikbaar te krijgen voor (sociale) woningbouw, zoals ook is vastgelegd

bijlage 2

in de stedelijke prestatie afspraken en Stadsakkoord Wonen. Dat doet zij
via een aantal lijnen. Zo stelt de gemeente bij de realisatie van sociale huur

Afspraken

(zoals vastgelegd in de recente Woonvisie), zodanige voorwaarden dat het

1.

Voor de periode tot en met 2023 voorziet Portaal dat 70% van de woningen

primaat voor deze projecten, zeker daar waar het de kernvoorraad betreft,

in de kernvoorraad tot de kernvoorraad behoort.

bij de corporaties ligt. Daarnaast worden er een aantal lopende projecten

In 2020 heeft Portaal verschillende nieuwbouwprojecten in de gemeente

tegen het licht gehouden om te kijken of daar extra betaalbare woningen

Utrecht in aanbouw of voorbereiding. In totaal gaat het om 546 sociale

(600-725 extra woningen) gerealiseerd kunnen worden. Tot slot is bij de

huurwoningen over de periode 2020-2024: Leidsche maan 5.1 (70),

laatste gemeentelijke Voorjaarsnota opgenomen dat er vanuit de

2.

9

erfpachtconversie 13 miljoen beschikbaar komt voor betaalbaar wonen
(motie 191). De daadwerkelijke inzet daarvan bij een project wordt apart
voorgelegd aan de raad (bv. bij vaststellen SPvE/opening
grondexploitaties).
8.

Portaal is aan het onderzoeken of zij bij de realisatie van de
sloop/nieuwbouw van het kantoor Brennerbaan wil verdichten zodat er
meer woningen gerealiseerd kunnen worden. In 2020 wordt hier een
besluit over genomen.

9.

Portaal benut maximaal 10% bij woningtoewijzing in de sociale huur voor
huishoudens met een inkomen tussen € 38.035 en € 42.436. Portaal, de
Huurdersraad en de gemeente spreken af de mogelijke 15% extra ruimte
te benutten als daar een wettelijke basis voor is. Hiermee wordt gewerkt
aan het verminderen van scheefhuur.

10. Portaal zet haar vrije sector huurwoningen grotendeels in voor
middeninkomens en past hier de streefhuren op aan. Ze handelt hierbij
grotendeels conform het actieplan middenhuur (2017).
11. De gemeente rekent sociale grondprijzen, verleent tijdig planologische
medewerking en stelt voldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar.
12. Per project wordt bekeken wat de aanvullende gemeentelijke wensen zijn.
De gemeente is er zich van bewust dat een te grote stapeling van wensen,
in combinatie met lage huren, invloed kan hebben op de financiële
haalbaarheid van het project. Ter vermijding van vertraging op
projectniveau streven we in lijn met het Stadsakkoord Wonen naar
afspraken die hier (in een vroegtijdig stadium) meer eenduidigheid in
brengen, en dwingt de gemeente na politieke besluitvorming geen nieuwe
wensen meer af.
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6 Betaalbaarheid
Betaalbaarheid en een gematigde huurontwikkeling zijn voor partijen een belangrijke
doelstelling. Daarom sluiten partijen aan bij het Sociaal Huurakkoord 2018-2021 dat
Aedes en de Woonbond onlangs hebben gesloten. Afspraken over betaalbaarheid
moeten vanzelfsprekend binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders vallen.
Binnen het thema Betaalbaarheid maken we afspraken over:
•

Huurprijsbeleid voor de volledige portefeuille (percentages en principes)

•

Huurverhoging voor 2020

•

Het huurprijsbeleid valt onder het thema ‘Wijken voor Iedereen’

Afspraken
1.

Ook in 2020 zet Portaal in op gematigde huurverhoging. De huurverhoging
voor de sociale doelgroep tot en met inkomensgrens € 42.436, - (peil 2019)
is maximaal inflatievolgend. Over de exacte hoogte van de huurverhoging
voor alle doelgroepen vraagt Portaal advies aan alle huurdersorganisaties,
waaronder de Huurdersraad. Portaal past inkomensafhankelijke
huurverhogingen toe binnen de daarvoor geldende regelgeving. De
opbrengsten daarvoor zullen worden geïnvesteerd in het
productieprogramma.

2.

Portaal voert in 2020 geen huuraanpassing door voor een groep huurders,
van wie de huur hoger dan € 720,42 is en hun inkomen lager dan € 42.436.
Huurders die te maken krijgen met een plotselinge daling van hun inkomen
kunnen een verzoek tot huurverlaging indienen bij de commissie
huurmaatwerk.

3.

Bij nieuwbouwprojecten wordt telkens per project bekeken en afgestemd
met de Gemeente Utrecht of deze al dan niet onder de aftoppingsgrenzen
wordt gerealiseerd.

4.

De gemeente blijft zich inzetten op de preventie van armoede en schulden.
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7 Huurdersparticipatie
Om aan de opgaven van de stad te werken is een goede huurdersparticipatie van
essentieel belang. Er is een Algemeen Sociaal Plan die de rechten en plichten van
huurders in Utrecht regel bij sloop, nieuwbouw en renovatie. Elke woningcorporatie
heeft ook met haar huurdersvertegenwoordiging afspraken gemaakt over zaken
waar zij recht op hebben en wat hun plichten zijn.
Binnen het thema Huurdersparticipatie maken we afspraken over:
•

Evaluatie van het Algemeen Sociaal Plan

Afspraken
1.

In 2020 wordt het Algemeen Sociaal Plan geëvalueerd in samenwerking
met de gemeente Utrecht, de STUW-corporaties en de
huurdersvertegenwoordigingen, waaronder Huurdersraad Portaal Regio
Utrecht. De uitkomsten en verbeteringen uit de evaluatie worden verwerkt
in een actualisatie van het Algemeen Sociaal Plan.
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4.

8 Duurzaamheid

Om te komen tot meer duurzame manieren van verwarmen en koken, stelt
de Gemeente Utrecht een transitievisie warmte op. Dat gebeurt in overleg
met partners als vastgoedeigenaren, bewoners, netbeheerders en

Verduurzaming van de sociale woningvoorraad draagt bij aan een gezonde

medeoverheden. Deze visie, die eind 2021 klaar moet zijn, geeft een

leefomgeving en kan bijdragen aan betaalbare woonlasten. Het thema

planning voor een wijk-voor-wijk aanpak en geeft voor de eerste wijken, het

duurzaamheid bevat meerdere onderdelen. Zo gaat het over opwek van duurzame

meest logische alternatief voor aardgas. Een belangrijke partner in dit

energie met zonnepanelen, de energietransitie en de route naar een aardgasvrije

proces zijn de woningcorporaties, aangezien zij in Utrecht samen ruim een

stad en het nemen van maatregelen om te komen tot CO2 reductie. Het gaat bij

derde van de woningen in bezit hebben. Eén van de eerste stappen is per

duurzaamheid ook om klimaatadaptatie, circulariteit en natuurinclusief bouwen.

buurt in kaart brengen welke investeringsplannen corporaties met hun bezit
Binnen het thema Duurzaamheid maken we afspraken over:
•

Zon op daken (aantallen / initiatieven)

•

Afspraken over aardgasvrij en de warmtetransitie

•

CO2 besparing

•

Verduurzaming bij renovaties: aantallen incl. methode/initiatieven

•

Initiatieven op het gebied van circulariteit, klimaatadaptatie, groen,

hebben.
5.

reduceren van de energievraag van de woning met een isolatieaanpak,
door de CO2 voetafdruk te verkleinen door gebruik te maken van
duurzame warmtebronnen en door huurders bewust te laten worden van
hun energiegedrag. Concreet is Portaal in 2020 voornemens:
a.

natuurinclusief en duurzame mobiliteit

b.

In dit project wordt een woningcomplex voorzien van duurzame
warmte. Dit vormt een pilot project om te onderzoeken of middels

de stappen die Portaal zet op het gebied van duurzame woningen.

(tijdelijke) gealloceerde warmte stapsgewijs middels het

Draagvlak onder huurders bij renovatie en sloop/nieuwbouw is van groot

warmtenet tot een volledig CO2 neutrale aanpak in de bestaande

belang bij het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen

voorraad kan komen.

Portaal is een monitoringssystematiek aan het opzetten voor het monitoren

c.

van de CO2-uitstoot.
3.

Het gasloos koken in Overvecht wordt verder uitontwikkeld in
Overvecht. Portaal voert in 2020 een pilot uit op de Kwangodreef.

Portaal stuurt aan op een gemiddeld label B (Ei van 1,36 of lager) per
2020. De renovaties en de nieuwbouw dragen in belangrijke mate bij aan

2.

De isolatie uitdaging wordt doorontwikkeld middels proefwoningen
en het testen van de resultaten.

Afspraken
1.

De duurzaamheidsaanpak van Portaal kenmerkt zich door te sturen op: het

Portaal voert in 2020 een all-electric aanpak uit bij 72 woningen
van Centraal Wonen Klopvaart. Dit vormt een pilot project met als

In 2020 continueert Portaal haar Zonnepanelenprogramma. Bij aanvang

doel te onderzoeken of we stapsgewijs tot een volledig CO2

zijn er 38 woningcomplexen aangedragen met in totaal 1.552 woningen.

neutrale all-electric aanpak kunnen komen binnen de bestaande

Op basis van bewonersdraagvlak zijn er medio 2019 162 woningen

voorraad.

voorzien van zonnepanelen. De prognose is dat uiteindelijk 30% van de
1.552 woningen gaan deelnemen.
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6.

9.

Portaal en de Huurdersraad hebben recent een onderzoek (pilot) laten

voortgang van de samenwerking op de thema’s klimaatadaptatief, natuur-

isolatiewerkzaamheden wordt het opgestelde verwarmingsvermogen

inclusief en circulair bouwen,

aanzienlijk verlaagd. Omdat het vastrecht gebaseerd is op het opgestelde

10. Portaal zet in op de volgende initiatieven:

warmtevermogen kan het vastrecht worden verlaagd, wat een besparing

a.

nieuwbouwproject Leidsche Maan realiseren we een

gaat hierover in onderhandeling met Eneco. In 2020 zal Portaal samen met

klimaatadaptieve binnentuin en nemen we natuurinclusieve

de huurdersraad onderzoeken in hoeverre ook andere woningen c.q.

maatregelen.
b.

Circulair bouwen: In het project Oude Geinlaan worden 5 of 6

vastrechttarief. Hiervoor zal een plan van aanpak worden gemaakt. Portaal

prototype circulaire keukens geplaatst. Deze keukens zijn

zet zich in voor het optimaliseren van de regelinstallaties ten behoeve van

ontwikkeld door de TU Delft en Bribus. Doelstelling is het testen

de c.v. installaties in complexen. Dit levert een besparing op in de

van de circulaire keukens om zo praktijkervaring op te doen met

warmtekosten. Voor de thema’s klimaatadaptatie en natuur-inclusief

het nieuwe keuken concept. In het Brennerbaan worden 200

bouwen onderzoekt Portaal en de gemeente de aanknopingspunten die

woningen gerealiseerd. Portaal onderzoekt de mogelijkheden tot

recente projecten en experimenten bieden. Zo komen we tot concrete

circulair slopen en -nieuwbouwen om zo de CO2-footprint te

afspraken over oplossingen en tot een sterkere samenwerking op deze

minimaliseren en materialen in de cyclus te behouden.

thema’s. Voorbeelden van concrete oplossingen waar we afspraken over

11. Portaal zal in 2020 doorgaan met het aanbieden van energieboxen aan

maken zijn: tuinen onttegelen, binnentuinen toegankelijk maken, aanleggen

haar huurders. Zij zal dezelfde bijdrage leveren als in 2019.

van wandelroutes voor buurten met weinig groen, opwaarderen van
grasstroken naar gebieden met struiken en bomen, waterdoorlatende
tegels, nestgelegenheid voor dieren in bebouwing, groene daken en
gevels, groen bij mutatie en groen beheer bij bestaande tuinen.
Voor het thema circulair bouwen versterken Portaal en de gemeente de
huidige samenwerking, door het aantal voorbeeldprojecten en
experimenten te intensiveren. Dit zien we als opmaat naar een versnelling
in 2023.
8.

Klimaatadaptatie en natuur-inclusief bouwen: Bij het

oplevert in de verwarmingskosten=servicekosten van de bewoners. Portaal

complexen in aanmerking komen voor een verlaging van het

7.

Er is periodiek overleg (minimaal 2 maal per jaar) over de vormgeving en

uitvoeren naar de aansluitwaarden van een 10-hoogflat in Overvecht. Door

De gemeente Utrecht faciliteert de corporaties waar dat kan en nodig is
met kennis/expertise, vergunningen en beschikbare subsidies.
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9 Kwaliteit
Partijen streven gezamenlijk naar een goede prijs-kwaliteitverhouding van
woningen, zodat er meer (kwalitatief) passend aanbod beschikbaar is voor
woningzoekenden, ook voor mensen met een fysieke beperking.
Binnen het thema Kwaliteit maken we afspraken over:
•

Nul-tredenwoningen op het totaal van nieuwbouw (aantallen/%)

•

Verhoging van fysieke woningkwaliteit bestaande voorraad (welke
initiatieven en aanpak schimmeloverlast in woningen)

Afspraken
1.

Portaal houdt het aantal nultredenwoningen bij wanneer er sprake is van
mutatie. Verder heeft Portaal het aandeel nul-treden woningen in haar
huidige bezit inzichtelijk gemaakt.

2.

Nieuwbouwappartementen worden zoveel mogelijk als nul-tredenwoningen
uitgevoerd en zijn daarmee bewoonbaar1 of gemakkelijk bewoonbaar2 te
maken.

3.

Woningen die nieuw worden gebouwd zijn rolstoelbezoekbaar3.

1

Een woning is woonbaar wanneer een bewoner (in een rolstoel, slecht ter been)
zonder specifieke voorzieningen van alle voorkomende functies gebruik kan maken
en zelfstandig kan wonen. Het betreft de volgende functies: toegang tot het
woongebouw, verkeersruimten, lift, sanitaire voorzieningen, woon- en eetkamer,
slaapkamer en buitenruimte.
2
Soms zijn de douche en het toilet in een nultreden woning niet-toegankelijk. Dan
moeten deze ruimten altijd naast elkaar liggen met een leidingloze niet-dragende
tussenmuur. Als het nodig is kan deze muur eenvoudig worden verwijderd, zodat er
een toegankelijke douche/toiletruimte ontstaat (zie filmpje).
3 iedereen -ook als hij of zij gebruik maakt van een rolstoel- alle nieuwe of
verbouwde woningen kan bezoeken. Iedereen kan vanaf de openbare weg bij de
voordeur komen, een brief in de bus doen, aanbellen, binnengaan, in de woonkamer

komen en bij het toilet. Dit houdt bijvoorbeeld in dat er geen trappetjes of opstapjes
zijn, binnen of buiten de woning. Dit is een woning die bezoekbaar is.
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10 Financiële afspraken en investeringsruimte
1.

De Gemeente Utrecht en Portaal besluiten om bij de WSW-borging gebruik
te maken van een gelimiteerde generieke bilaterale
achtervangovereenkomst.
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11 Ondertekening
Namens de gemeente Utrecht
De wethouder Wonen, de heer K. Diepeveen
…………………………

Namens Stichting Portaal
Dhr. R.J. Spits
…………………………

Namens Huurdersraad Portaal Regio Utrecht
Dhr. C.P. Werner
…………………………
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Bijlage 3. Leefbaarheidsactiviteiten Portaal in 2020

Samen met lokale partners speelt Portaal in op ontwikkelingen in een wijk of buurt
en dragen we bij aan de leefbaarheid in en rondom onze complexen. De
leefbaarheidsinterventies van Portaal in 2020 richten zich op:
-

het schoon, heel en veilig houden van onze wooncomplexen en de directe
omgeving;

-

aanwezig en aanspreekbaar zijn in de kernen en wijken waar wij woningen
hebben zodat we proactief in kunnen spelen op leefbaarheidsvraagstukken
die spelen;

-

het vroeg signaleren van individuele en sociale problemen bij huurders,
waarbij we kiezen voor een proactieve aanpak in het voorkomen en
oplossen van overlast en onrechtmatige bewoning, huurschulden en
huisuitzettingen. Hierbij trekken we samen op met lokale maatschappelijke
partners waaronder gemeente, politie, BOA’s, zorg- en
welzijnsorganisaties, schuldhulpverlening en huurdersorganisaties;

-

het bevorderen van huurdersbetrokkenheid bij het (sociaal) beheer van hun
woonomgeving. Hiervoor zetten we een breed scala aan instrumenten in,
zodat we aansluiten bij de wensen en behoeften van onze huurders op dit
vlak. Zo ondersteunen we mogelijk financieel initiatieven van huurders die
binnen de wettelijke kaders vallen. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten
waarbij het ontmoeten en samenwerken van huurders centraal staat. Zoals
een schoonmaakactie in de buurt of het aanleggen en onderhouden van
groen.

De leefbaarheidsuitgaven van Portaal blijven in 2020 binnen het wettelijke maximum
met van € 129,17 (prijspeil 1-1-2019).
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PORTAAL
Tabel 1a Ontwikkeling sociale (kern)voorraad zelfstandige woningen, bezit Utrecht
Voorraad sociale huur* per 1-1

waarvan kernvoorraad** per 1-1

nieuwbouw sociaal in definitiefase of verder (geplande oplevering, zie 1c)
nieuwbouw sociaal in (pre-)initiatieffase (geplande oplevering, zie 1c)
resterende nieuwbouwambitie, nog geen locatie
sloop sociaal
verkoop*** sociaal
aankoop sociaal
liberalisatie
socialisatie
Voorraad sociale huur per 31-12

waarvan kernvoorraad per 31-12

2020
12.120
10.084
173
-58
-65
4
12.174

9.954

2021
12.174
9954

2022
12.093
9.498
373

2023
12.414

2024
12368
9265

-72
4
-13

-51
2
-3

-49
4
-1

-50
3

12.093

12.414

12.368

12321

9.498

9.353

9.353

9.265

9243

* a) Een huurwoning met een kale huurprijs van ten hoogste het in artikel 13, eerste lid onderdeel a, van de Wet op de huurtoeslag
genoemde bedrag (de liberalisatiegrens per 1-1), of:
b) Een huurwoning die, als gevolg van een of meer jaarlijkse huurverhogingen, thans een huurprijs boven het onder a) genoemde
bedrag, maar die na mutatie weer een huurprijs onder het onder het onder a) genoemde bedrag zal krijgen.
** alle zelfstandige huurwoningen onder de 2e aftoppingsgrens (de woningen met huurkorting a.g.v. de pilot
tellen hier niet mee en worden apart gevraagd in tabel 1b). Overigens zal de kernvoorraad op bv. 31-12-2018
in de praktijk licht afwijken van kernvoorraad op 1-1-2019 a.g.v. jaarlijkse wijziging huurgrenzen
*** alle verkoop, dus zowel aan verhuurders alsmede complexgewijze verkoop aan markt/corporaties

Tabel 1b Aantal woningen waar bewoners a.g.v. pilot een huurkorting gaan krijgen
tot de aftoppingsgrens
aantal woningen (schatting)

2018
250

2019
250

2020

Tabel 1c Ontwikkeling sociale voorraad onzelfstandige woningen, bezit Utrecht
Voorraad sociale huur onzelfstandig per 1-1
nieuwbouw onzelfstandig sociaal in definitiefase of verder (oplevering)
nieuwbouw onzelfstandig sociaal in (pre-)initiatieffase (oplevering)
saldo overige mutaties onzelfstandig
Voorraad sociale huur onzelfstandig per 31-12

2021

2022

2022
986

2018
986

2019
986

2020
986

2021
986

986

986

986

986

Tabel 1c Definities van plannen in de definitiefase of verder en (pre-)initiatieffase

Plannen in definitiefase of verder:

-nieuwbouw op eigen locatie corporatie: vóór 1-1-2020 ligt een startdocument en/of intentieovereenkomst met gemeente Utrecht
-nieuwbouw op gemeentelijke locatie: vóór 1-1-2020 gunning tender of onderlinge verdeling LR met gemeente Utrecht afgesproken
-nieuwbouw op locatie van particuliere ontwikkelaar: vóór 1-1-2020 ligt een contract met eigenaar over ontwikkeling

plannen in (pre-)initiatieffase:

-alle plannen die niet hard zijn, maar al wel gekoppeld zijn aan specifieke locatie

986

2023
986

2024
986

986

986

70
60
110
174
236
43
288
112
77
93
84
123
171
96
106

Fase:
Initiatieffase: start startdoc t/m startdocument vastgesteld door B&W
Definitiefase: t/m bouwenvelop vastgesteld door B&W of SPvE vastgesteld door Raad
Ontwerpfase: t/m definitief ontwerp gereed
Voorbereidingsfase: t/m omgevingsvergunning verleend door B&W
Realisatiefase: vanaf start bouw.

18
17

80
71

16
35

31
112
77
93
84
123

171
58
64

38
42

2019
2019
2019
2022
2022
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2021
2020
2020
2020

2020
2020
2020
2022
2024
2020
2022
2020
2020
2021
2021
2022
2022
2022
2022

ja
ja
A+/NOM-readyNee
A+/NOM-readyNee
A+/NOM-readyNee
A+
Nee
A
Nee
A/A+
Nee
A/A+
Nee
A/A+
Nee
A/A+
Nee
A/A+
Nee
BENG
Ja
BENG
Ja
BENG
Ja

NOM (ja/nee)

Gasloos (ja/nee)

Energie

Energie index

Geplande start bouw

52
43

Jaar oplevering gereed

Start en oplevering

3 of meer slaapkamers

2 slaapkamers

1 slaapkamer

Huur > 710 (egw)

0 (studio/studentenkamer)

Kernvoorraad tot 640 (egw)

0
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IN GEVAL VAN NIEUWBOUW:
ALS DE OPLEVERING VAN 1 PROJECT VERDEELD IS OVER MEERDERE JAREN, DAN IN BOVENSTAAND OVERZICHT GRAAG HET BETREFFENDE PROJECT OPDELEN NAAR DE JAARSCHIJVEN VAN DE GEPLANDE OPLEVERING.
VOORBEELD: ALS PROJECT 'DAPPERSTRAAT' VAN IN TOTAAL 100 WONINGEN START IN 2018 EN IN 2019 50 WONINGEN OPLEVERT EN IN 2020 DE RESTERENDE 50 WONINGEN,
DAN VOOR DIT PROJECT TWEE REGELS OPNEMEN, MET IN DE PROJECTNAAM: 'DAPPERSTRAAT - REALISATIE 2019' EN EEN TWEEDE REGEL ALS PROJECTNAAM 'DAPPERSTRAAT - REALISATIE 2020'
Aanpak:
sloop/nieuwbouw
uitbreidingsnieuwbouw
renovatie in bewoonde staat
renovatie in onbewoonde staat
groot onderhoud met woningverbetering

Huur > 710 (app)

70
60

58

Omvang (aantal slaapkamers naast
woonkamer)

Huur egw

Soc huur 640 tot 710 (app)

Kernvoorraad tot 640 (app)

Studenten onzelfstandig

Fase
Uitvoering
Uitvoering
Initiatief
Initiatief
Initiatief
Ontwerp
Definitie
Ontwerp
Ontwerp
Initiatief
Initiatief
Initiatief
Voorbereiding
Voorbereiding
Voorbereiding
Initiatief

Studenten zelfstandig

Aanpak
uitbreidingsnieuwbouw
uitbreidingsnieuwbouw
renovatie in bewoonde staat met tijdelijke uitplaatsing
renovatie in bewoonde staat met tijdelijke uitplaatsing
renovatie in bewoonde staat met tijdelijke uitplaatsing
sloop/nieuwbouw
renovatie in bewoonde staat met tijdelijke uitplaatsing
renovatie in bewoonde staat met tijdelijke uitplaatsing
renovatie in bewoonde staat met tijdelijke uitplaatsing
renovatie in bewoonde staat met tijdelijke uitplaatsing
renovatie in bewoonde staat met tijdelijke uitplaatsing
renovatie in bewoonde staat met tijdelijke uitplaatsing
uitbreidingsnieuwbouw
uitbreidingsnieuwbouw
uitbreidingsnieuwbouw
sloop/nieuwbouw

Aantal sloop (woningen)

corporatie
Portaal
Portaal
Portaal
Portaal
Portaal
Portaal
Portaal
Portaal
Portaal
Portaal
Portaal
Portaal
Portaal
Portaal
Portaal
Portaal

Totaal aantal (ver)nieuw(d)e woningen

Projectnaam
Leidsche maan 5.1
Leidsche maan 5.7
Kwangodreef (4036)
Nigerdreef
Ibisdreef (4203)
Oudegeinlaan deel sloop / nieuwbouw OGL realisatie 2020
Aziëlaan e.o. (SV)
Bloemenbuurt
Bloemenbuurt
Bloemenbuurt
Bloemenbuurt
Bloemenbuurt
Cartesiusdriehoek fase 2
G8
F1/G1
Croeselaan

Is/Wordt investeringsbesluit voor 1-1-2019 genomen? (ja/nee)

Wijk
Leidsche Rijn
Leidsche Rijn
overvecht
overvecht
overvecht
Zuid
Zuidwest
Noordwest
Noordwest
Noordwest
Noordwest
Noordwest
Noordwest
Leidsche Rijn
Leidsche Rijn
Binnenstad

Huur app

Soc huur 640 tot 710 (egw)

PRODUCTIEPROGRAMMA PORTAAL - UTRECHT
Projecten die (deels) gaan opleveren in de periode 2020 t/m 2024

ja
ja
Nee
Nee
Nee
Nee, NOM ready
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

mplex de Sterren an in Rijnsweerd

2024

0

Inhoudsopgave
1

INLEIDING

2

2

WIJKEN VOOR IEDEREEN

3

3

INZET VOOR BIJZONDERE DOELGROEPEN

4

4

LEEFBAARHEID

5

5

BESCHIKBAARHEID

6

6

BETAALBAARHEID

8

7

HUURDERSPARTICIPATIE

9

8

DUURZAAMHEID

10

9
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FINANCIËLE AFSPRAKEN EN INVESTERINGSRUIMTE
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11

ONDERTEKENING
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1

BIJLAGE APPENDIX STEDELIJKE PRESTATIEAFSPRAKEN 2020

2

Bij zowel de individuele afspraken als de stedelijke afspraken zijn de

1 Inleiding

huurdersorganisaties nadrukkelijk ook een partij: het betreft tripartiete afspraken. Dit
is vastgelegd in de herziene Woningwet 2015. Bij zowel de individuele afspraken als

In 2019 zijn de nieuwe Woonvisie “Utrecht beter in balans”, het Stadsakkoord

de stedelijke afspraken zijn de huurdersorganisaties nadrukkelijk ook een partij: het

Wonen, en de stedelijke prestatieafspraken 2020-2022 ondertekend en/of

betreft tripartiete afspraken. Dit is vastgelegd in de herziene Woningwet 2015.Bij

vastgesteld. Dit zijn drie mijlpalen die zorgen voor heldere ambities en sterke

SSH is dat “Huurdersvereniging BoKS”.

allianties om samen de woonopgaven van Utrecht te realiseren. De individuele
prestatieafspraken die de woningcorporaties (verenigd in de STUW*), gemeente

* STUW is een samenwerkingsverband tussen Mitros, Portaal, Bo-ex, SSH en GroenWest

Utrecht en huurders samen maken, bouwen voort op deze mijlpalen. Het laat zien
Bezit sociale huurwoningen
De STUW-corporaties hebben bijna 45 duizend zelfstandige sociale huurwoningen

wat de bijdrage is van al deze partijen aan de woonopgaven en -ambities waar
Utrecht voor staat.

in hun bezit in de gemeente Utrecht. Van alle sociale huurwoningen in Utrecht die in
het bezit zijn van een corporatie, is 98% in bezit van de STUW.

De opgaven waar partijen prestatieafspraken over maken zijn: het vergroten van de
sociale voorraad, het werken aan gemengde wijken, het betaalbaar houden van de

Woningcorporatie SSH bezit in totaal 13.029 kamers en woningen in Utrecht. De

voorraad (gematigd huurprijsbeleid) en verduurzaming van de woningvoorraad.

onderverdeling van dit bezit is: 10.262 kamers, 891 short stay kamers en 982

Deze opgaven staan ook beschreven als thema’s in de stedelijke

starterswoningen (Jebber). Deze verhuureenheden zijn verspreid over 8.097

prestatieafspraken. De thema’s die beschreven staan in de stedelijke

woningen in de stad. Deze bevinden zich voor een groot deel in Oost en Noordoost.

prestatieafspraken zijn ook de thema’s die in dit document als indeling worden

Ook heeft SSH bezit in de binnenstad, Zuid en Zuidwest.

gebruikt.
Kader van de afspraken
De prestatieafspraken worden jaarlijks vastgesteld voor een periode van 5 jaar,
waarbij de prestaties in het eerste jaar (2020) zo concreet mogelijk zijn omschreven
en in de periode van 4 jaar daarna (2021 t/m 2024) meer het karakter hebben van
een doorkijk. Hiermee wordt aangesloten bij de werkwijzen zoals beschreven in de
Woningwet 2015. De eerder gemaakte afspraken blijven staan, voor zover deze niet
in deze nieuwe afspraken geactualiseerd zijn.
De afspraken in dit document worden gemonitord en geëvalueerd. Jaarlijks worden
de afspraken herijkt. Hierbij wordt rekening gehouden met de vastgelegde koers in
de woonvisie en de stedelijke afspraken.

3

3.

2 Wijken voor iedereen

De SSH en de gemeente conformeren zich aan de afspraken zoals
vastgelegd in het Convenant Studenthuisvesting Utrecht.

De komende jaren moet een groot deel van de nieuwe sociale huurwoningen

4.

gerealiseerd worden in wijken waar het aandeel sociale huur op dit moment relatief

SSH heeft geen liberalisatie- of sloopplannen voor haar bezit binnen de
Gemeente Utrecht.

laag is. In wijken waar het aandeel sociaal juist relatief hoog is, wordt gestreefd naar

5.

het mengen van woningtypen primair door verdichting. Dit moet zorgen voor

Wanneer de mogelijkheid zich voordoet op ruiling van grondpositie met een
marktpartij, is SSH bereid hierover de gesprekken aan te gaan en neemt

inclusieve, leefbare wijken en buurten, waar voor iedereen plek is, ook als je een

zijn huurdersvereniging BoKS en de gemeente mee in deze verkenning.

laag inkomen of een zorgvraag hebt.

6.

De Gemeente Utrecht zal zich, conform de afspraken in het Stadsakkoord
Wonen, inzetten om met SSH mee te denken hoe zij bij ruiling van

Binnen het thema ‘Wijken voor Iedereen’ maken we afspraken over:

grondposities voortvarend te werk kan gaan en faciliteert waar nodig.
•

De inzet van het huurprijsbeleid om te zorgen voor differentiatie binnen het
sociale segment

•

Woningtoewijzing aan woningzoekenden met maatschappelijke urgentie

•

Verkoop, liberalisatie en sloop

•

Ruilconstructies voor een meer gemengde woningvoorraad

•

Inzicht in de woningvoorraad valt onder het thema ‘Beschikbaarheid’

Afspraken
1.

SSH hanteert een streefhuurbeleid voor de zelfstandige sociale
huurwoningen waarbij minimaal 70% van alle aangeboden sociale
huurwoningen onder de tweede aftoppingsgrens zit. Alle zelfstandige
woningen die SSH zelf toewijst worden aangeboden met een netto
huurprijs van maximaal de eerste aftoppingsgrens.

2.

SSH hanteert in 2020 een zeer beperkte verkoopstrategie. Het deel van
haar portefeuille met eengezinswoningen dat niet uitsluitend geschikt is
voor studentenhuisvesting probeert SSH in 2020 via een ruiltransactie met
een andere woningcorporatie af te stoten. Daarbij ruilt SSH dit bezit voor
woningen die beter bij de woonbehoefte van studenten passen en daarmee
in de portefeuille van SSH
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2.

3 Inzet voor (bijzondere) doelgroepen
Gemeente, woningcorporaties en zorginstellingen hebben een gezamenlijk plan van
aanpak voor de huisvesting en ondersteuning van kwetsbare doelgroepen opgesteld
en vastgelegd. In het plan van aanpak ‘Huisvesting en ondersteuning kwetsbare
doelgroepen’ hebben de drie partijen gezamenlijke afspraken gemaakt over de inzet

3.

De STUW heeft uitgesproken dat zij de taakstelling ten aanzien van
statushouders, die de gemeente Utrecht van het rijk krijgt opgelegd, ook
als hun taakstelling zien. Daarom zal er in de periode 2020 t/m 2022 (net
als in voorgaande jaren) voldoende woonruimte ter beschikking worden
gesteld, om deze doelgroep te huisvesten. Deze opgave zal in STUWverband onderling verdeeld worden. De begeleiding en integratie van
statushouders is een verantwoordelijkheid van de gemeente
De SSH geeft invulling aan het PvA het project ‘Goeie Buur’ en heeft

die zij in 2019 en volgende jaren leveren om het gestelde doel te bereiken. De

daartoe op 11 oktober 2019 nadere afspraken gemaakt. Doel is dat de

afspraken betreffen de aantallen woningen die voor de doelgroepen beschikbaar

jongeren in de vijf jaar dat ze bij SSH een woonruimte huren optimale

worden gesteld, de zorginfrastructuur die aanwezig moet zijn, de spreiding over de

omstandigheden en ondersteuning krijgen om zich te ontwikkelen,

stad en de zorg voor draagvlak in de samenleving.

maatschappelijk te integreren en skills op te bouwen voor een succesvol
zelfstandig leven. Hiertoe werkt SSH samen met zorginstellingen, de

Binnen het thema ‘Inzet voor bijzondere doelgroepen’ maken we afspraken over:
•
•

gemeente en andere partijen zoals de Academie van de stad. Met de

Medewerking aan het Plan van Aanpak huisvesting en ondersteuning

invulling van ‘Goeie Buur’ vervallen de bestaande afspraken rondom de

kwetsbare doelgroepen

huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Alle overige afspraken voor

Initiatieven voor meer aanbod bijzondere doelgroepen

huisvesting van specifieke doelgroepen, vallen binnen het genoemde
aantal van 50. Voor de huisvesting van de groep statushouders gaat de
SSH in overleg met de STUW om een nieuwe verdeling binnen de STUW

Afspraken
1.

te maken.

In het in 2019 afgesloten “Plan van Aanpak huisvesting en ondersteuning
4.

kwetsbare doelgroepen” (hierna: PvA) is de bijdrage van de SSH aan de

In overleg met huurdersvereniging BoKS en de gemeente Utrecht

huisvesting van kwetsbare doelgroepen onder de naam ‘Goeie Buur’

experimenteert SSH in 2020 met andere manieren van het huisvesten van

opgenomen: “De SSH ontwikkelt met organisaties in de (residentiële) zorg

internationale voltijd studenten. Daarbij gaat het om een nieuwe dan wel

een methodiek inclusief planning voor de uitstroom en huisvesting van

aangepaste manier van hospiteren, om op die manier het benodigde

bijzondere jonge doelgroepen (18 tot 27 jaar) en maakt daarvoor samen

draagvlak te creëren bij huidige huurders. Doel is om de kansen van

met de instellingen een plan. De SSH levert jaarlijks gemiddeld 50

internationale studenten te verhogen om reguliere woonruimte te vinden in

(zelfstandige en niet-zelfstandige) wooneenheden aan kwetsbare jongeren

Utrecht. Dit doel en de concrete inzet hierop wordt ook vastgelegd in het

met afspraken over door de zorginstellingen te leveren ondersteuning.

convenant studentenhuisvesting. De SSH betrekt BoKS bij het opzetten en

Huurders stromen na maximaal vijf jaar door naar andere huisvesting

evalueren van dergelijke pilots.

(jongerencontract). Hierdoor ontstaat na vijf jaar een voorraad van ca. 250
wooneenheden voor kwetsbare jongvolwassenen, waarvan jaarlijks ca. 50
wooneenheden voor nieuwe verhuring beschikbaar komen“.
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3.

4 Leefbaarheid

Waar mogelijk zoeken SSH en de gemeente de samenwerking en
integraliteit in aanpak, zodat de leefbaarheid ‘binnen’ en ‘buiten’ een
complex gelijktijdig worden aangepakt.

Om de leefbaarheid in de wijken en buurten op het gewenste peil te houden
4.

investeren gemeente en corporaties in goed beheer en het schoon, heel en veilig

Het beheer van complex City Campus Max is recent overgegaan van de
SSH naar Jebber. Sindsdien is de tevredenheid van huurders van complex

houden van de openbare ruimte en wooncomplexen. De gemeente heeft de

Max afgenomen. SSH zal maatregelen nemen met als doel om de

primaire verantwoordelijkheid voor een goed beheer en veiligheid van de openbare

tevredenheid van de bewoners hierover te verbeteren.

ruimte. De corporaties zorgen voor het schoon, heel en veilig houden van hun
5.

wooncomplexen en de directe omgeving. Dit is niet alleen een financiële investering

We werken samen bij de aanpak van woonproblematiek, hiervoor is in mei
2019 het convenant ‘Samenwerkingsovereenkomst woonproblematiek

maar ook het aanwezig en aanspreekbaar zijn in wijken om proactief in te kunnen

2019-2022’ vastgesteld, door de STUW, de gemeente, zorgpartijen, politie,

spelen op leefbaarheidsvraagstukken. Dit draagt ook bij aan het vroeg signaleren

Buurtteams, U-Centraal, Lokalis en Het Vierde Huis. Hierin staan afspraken

van individuele en sociale problemen in de wijk om de leefbaarheid te bevorderen.

en werkwijzen (incl. uitwisseling gegevens) beschreven op het terrein van
buurtbemiddeling, aanpak extreme woonoverlast, Laatste kansbeleid,

Binnen het thema Leefbaarheid maken we afspraken over:

voorkomen van huisuitzetting, woonhygiëne, vroegsignalering en aanpak
-

De hoogte en inzet van leefbaarheidsuitgaven in de wijken waar de

ernstig overlastgevende gezinnen.

corporatie actief is
-

Nieuwe initiatieven die de leefbaarheid in de wijk bevorderen

Afspraken
1.

Ten behoeve van de leefomgeving investeert SSH met
leefbaarheidsuitgaven in haar complexen om deze schoon, heel, veilig én
gezellig te houden. Deze uitgaven worden aan leefbaarheidsinterventies
besteed die passen binnen de wettelijke kaders en zijn beschreven in
bijlage 3. Het wettelijk maximum wordt hierbij niet overschreden.

2.

De gemeente heeft de primaire verantwoordelijkheid voor een goed beheer
van de openbare orde en veiligheid en de openbare ruimte en spant zich
hier ook in 2020 voor in. De gemeente reageert adequaat op signalen van
studenten.

6

op. Het gaat om 318 zelfstandige sociale huurwoningen voor studenten,

5

Beschikbaarheid

die behoren tot de kernvoorraad. Verder worden tot en met 2024 de
Kwekerij fase 2 (244), de Kwekerij fase 3 (278) en het 5e wooncomplex op

De behoefte aan sociale huurwoningen is groot. Voor de periode van 2017 tot 2040

het USP (minimaal 600) opgeleverd. SSH is met Syntrus Achmea in

moeten er 60.000 woningen in de stad Utrecht bijkomen. Het gezamenlijke

gesprek voor het beheer van 200 onzelfstandige studenteneenheden aan

uitgangspunt is dat de omvang van de sociale huurvoorraad moet toenemen en dat

de Opaalweg.

in 2040 35% van de woningvoorraad uit sociale huurwoningen bestaat. Om dit te
3.

bereiken is extra inzet nodig van alle betrokken partijen. In 2040 bedraagt de

SSH en de gemeente blijven zich inspannen voor de realisatie van
onzelfstandige eenheden. De onzelfstandige voorraad omvat tenminste

omvang van de kernvoorraad tenminste 70% van de sociale voorraad

822 van de bovengenoemde voorraadgroei van 1.640 sociale
huurwoningen. De SSH zal, daar waar mogelijk, het aandeel

Binnen het thema Beschikbaarheid maken we afspraken over:

onzelfstandige woningen in plannen vergroten.
•

Huidige voorraadbeleid

•

Harde planvoorraad tot 2024

deel, zullen de STUW corporaties gezamenlijk, op jaarbasis minimaal 10%

•

Zachte planvoorraad tot 2024

en maximaal 20% van alle vrijkomende woningen via loting verdelen.

•

Woningtoewijzing en doorstroming

•

Woningtoewijzing via loting

studentenhuisvesting, in overleg met het Rijk om te bekijken welke

•

Omzetten niet-DAEB wonen naar middenhuur (bijv. initiatieven / aantallen)

maatregelen kansrijk zijn om het realiseren van onzelfstandige

•

Nieuwbouw ontwikkelen voor mixed zone (bijv. initiatieven / aantallen)

studentenhuisvesting te stimuleren. Huurtoeslag voor onzelfstandige

•

Starterswoningen

eenheden is één van die maatregelen.

4.

5.

Zoals is opgenomen in de regionale huisvestingsverordening en het lokale

De gemeente is, samen met andere partners van het landelijk overleg

-

De ontwikkeling van de voorraad tot en met 2024 is weergegeven in bijlage 1

-

Het geactualiseerde productieprogramma tot en met 2024 is weergegeven in

2022 afhankelijk van voldoende bouwlocaties. SSH is in nauw contact met

bijlage 2

de gemeente en andere grondbezitters om nieuwe locaties te verwerven.

6.

Om alle geplande nieuwbouwactiviteiten te kunnen uitvoeren is SSH vanaf

De Gemeente Utrecht blijft zich inspannen om voldoende bouwlocaties
Afspraken
1.

2.

beschikbaar te stellen. Dit doet zij met behulp van meervoudig sturen.

In totaal heeft 85% van de zelfstandige eenheden van SSH een streefhuur

7.

De gemeente zal hiertoe minimaal 2 keer per jaar een inventarisatie maken

onder de eerste aftoppingsgrens. Hiermee hanteert SSH conform de

van mogelijkheden voor het realiseren van permanente of tijdelijke

Woonvisie (ruimschoots) een voorraadbeleid waarbij tenminste 70% van de

studentenhuisvesting door transformatie, nieuwe locaties of gemeentelijk

sociale woningvoorraad in de kernvoorraad sociale huurwoningen zit.

vastgoed.

In de periode 2020 - 2024 groeit de sociale woningvoorraad van de SSH

8.

met 1.640 woningen. In 2020 levert SSH de eerste fase van de Kwekerij

De SSH gaat in 2020 in gesprek met de Universiteit Utrecht om te
verkennen welke mogelijkheden er zijn om bestaand vastgoed aan te

7

kopen. De Universiteit Utrecht heeft namelijk een nieuw vastgoedbeleid
vastgesteld dat zorgt voor nieuwe mogelijkheden om woningen aan te
kopen.
9.

De gemeente Utrecht en de SSH verkennen de mogelijkheid om starters
die doorstromen uit een onzelfstandige studentenwoning, voorrang te
geven in de toewijzing bij zelfstandige sociale huurwoningen van SSH en
Jebber. Dit om de doorstroming in de studenteneenheden te bevorderen.
In deze verkenning zal onder andere meegewogen worden wat dit betekent
voor de slaagkansen van jongeren die niet op kamers wonen en welke
impact dit heeft op het kunnen vasthouden van jonge high potentials aan
de stad Utrecht.

10. De gemeente, SSH, UU en andere partners zullen zich gedurende de
periode dat het convenant studentenhuisvesting, loopt inzetten voor de
start bouw van nog eens 2.000 structurele studenteneenheden bovenop de
bestaande planvoorraad van ongeveer 3.500 studenteneenheden (inclusief
400 tijdelijke eenheden). ‘Hiermee beogen partijen om het verwachte tekort
in 2025 van 9.000 eenheden te halveren. Daarbij hanteren partijen een
netto berekening (dus gerealiseerde aantallen met aftrek van verlopen
eenheden (sloopcomplexen en tijdelijke eenheden).’
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5.

6 Betaalbaarheid

Gemeente Utrecht wat de verhouding is tussen onzelfstandige en

Betaalbaarheid en een gematigde huurontwikkeling zijn voor partijen een belangrijke

zelfstandige woonruimtes in een complex.

doelstelling. Daarom sluiten partijen aan bij het Sociaal Huurakkoord 2018-2021 dat

6.

Aedes en de Woonbond onlangs hebben gesloten. Afspraken over betaalbaarheid

Binnen het thema Betaalbaarheid maken we afspraken over:
Huurprijsbeleid voor de volledige portefeuille (percentages en principes)

•

Huurverhoging voor 2020

•

Het huurprijsbeleid valt onder het thema ‘Wijken voor Iedereen’

Afspraken
1.

Ook in 2020 hanteert SSH een gematigd huurbeleid waarbij de huurstijging
bij zittende huurders maximaal inflatievolgend is, voor zowel zelfstandige
als onzelfstandige eenheden. Dit is conform het nog in wetgeving vast te
leggen Sociaal Huurakkoord.

2.

In het nieuwe Sociaal Huurakkoord is vastgelegd dat de huurstijging als
gevolg van huurharmonisatie bij mutatie buiten de huursom valt.

3.

SSH geeft een tijdelijke korting op de huren van woningen die worden
toegewezen aan huurders tot 23 jaar tot de kwaliteitskortingsgrens. Na de
eerste maand dat de bewoner 23 jaar is geworden, vervalt deze tijdelijke
korting en betaalt de bewoner de gehele huurprijs van de woning.

4.

De gemeente blijft zich inzetten op de preventie van armoede en schulden
via o.a. de actieagenda Utrechters schuldenvrij.

moeten vanzelfsprekend binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders vallen.

•

Bij nieuwbouwprojecten wordt per project bekeken en afgestemd met de

SSH streeft in 2020 naar het realiseren van zoveel mogelijk betaalbare
studentenwoningen onder de van toepassing zijnde grenzen
(kwaliteitskortingsgrens of eerste aftoppingsgrens) zodat de zelfstandige
en onzelfstandige woningen voor de doelgroep betaalbaar zijn. Dit wordt
ook in het convenant Studentenhuisvesting bekrachtigd.
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7 Huurdersparticipatie
Om aan de opgaven van de stad te werken is een goede huurdersparticipatie van
essentieel belang. Er is een Algemeen Sociaal Plan die de rechten en plichten van
huurders in Utrecht regelt bij sloop, nieuwbouw en renovatie. Elke woningcorporatie
heeft ook met haar huurdersvertegenwoordiging afspraken gemaakt over zaken
waar zij recht op hebben en wat hun plichten zijn
Binnen het thema Huurdersparticipatie maken we afspraken over:
•

Wijze waarop huurdersparticipatie vorm krijgt bij SSH

Afspraken
1.

SSH ondersteunt woonbesturen in hun taak om huurders een stem te
geven in het beheer van hun complex. Daarom stelt SSH een budget ter
beschikking voor bewonersinitiatieven op het gebied van leefbaarheid,
duurzaamheid en bewonersparticipatie. Twee keer per jaar honoreert SSH
in overleg met BoKS de beste voorstellen van huurders.

2.

Samen met huurdersorganisatie BoKS werkt SSH ook in 2020 aan prettig
en betaalbaar wonen voor studenten bij SSH. Maandelijks zijn beide
partijen met elkaar in gesprek over onderwerpen die de student raken. Op
die manier leveren beide partijen een belangrijke bijdrage aan de eerste
stappen in het zelfstandige leven van studenten.

3.

Naast de formele participatievormen zoals BoKS en de woonbesturen,
betrekt SSH ook in 2020 studenten bij haar dienstverlening. Hierbij kan
gedacht worden aan stageopdrachten en maatjesprojecten zoals bij ‘Goeie
Buur’.
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hierbij verder in op CO2 reductie op weg naar klimaatneutraal in 2050.

8 Duurzaamheid

SSH zet in op een combinatie van maatregelen van het verduurzamen van
het bezit en het sturen van huurdersgedrag. De komende vijf jaar ligt de

Verduurzaming van de sociale woningvoorraad draagt bij aan een gezonde

focus op het sturen van huurdersgedrag gecombineerd met de inzet op

leefomgeving en kan bijdragen aan betaalbare woonlasten. Het thema

slimme technologieën. Dit doet SSH onder andere samen met studenten

duurzaamheid bevat meerdere onderdelen. Zo gaat het over opwekking van

(via BoKS en de woonbesturen)

duurzame energie met zonnepanelen, de energietransitie en de route naar een
4.

aardgasvrije stad en het nemen van maatregelen om te komen tot CO2 reductie.

uitstoot van haar bezig te kunnen berekenen. Doel is om elk jaar de CO2-

Het gaat bij duurzaamheid ook om klimaatadaptatie, circulariteit en natuurinclusief

uitstoot te berekenen. De conclusies bespreekt SSH met BoKS.

bouwen.
5.
Binnen het thema Duurzaamheid maken we afspraken over:
•

Zon op daken (aantallen / initiatieven)

•

Afspraken over aardgasvrij en de warmtetransitie

•

CO2 besparing

•

Verduurzaming bij renovaties: aantallen incl. methode/initiatieven

•

Initiatieven op het gebied van circulariteit, klimaatadaptatie, groen,

vanuit haar rol als woningcorporatie haar aandeel leveren aan deze
trajecten en via deze weg afspraken maken over het aardgasvrij maken
van haar bezit. Bij nieuwbouwprojecten is reeds een wettelijke verplichting
om te werken met aardgasvrije technieken.
6.

door middel van het (laten) geven van advies en uitreiken van
energieboxen studenten geattendeerd op duurzaam gedrag. In 2020
evalueren we deze werkwijze met name of het past bij de specifieke

SSH stelt daken van hun complexen beschikbaar t.b.v.

doelgroep studenten en bepalen of we op dezelfde of aangepaste wijze

postcoderoosregelingen. SSH is hiervoor bijvoorbeeld in gesprek met

hiermee verder gaan.

Buurtstroom.

7.

Bij het project Kwekerij fase 1 Seqouia legt SSH zonnepanelen op het dak

In 2019 is SSH gestart met een pilot rondom verduurzaming van het
studentencomplex Tuindorp West Complex (TWC). Het betreft een

t.b.v. de stroomvoorziening van de gezamenlijke ruimten. Bij oplevering

monumentaal pand dat aan de hand van nieuwe technieken deels wordt

van nieuwe complexen wordt bekeken op welke manier het gebouw

verduurzaamd. Er worden drie scenario’s getest bij drie studentenhuizen,

passend duurzaam gemaakt kan worden met als doel het verminderen van

die variëren van infraroodverwarming tot het aanbrengen van isolerende

CO2 uitstoot.
3.

SSH zet in op continuering van energieboxen. De aantallen hiervoor zijn
afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie. SSH heeft onder andere

Afspraken

2.

De Transitievisie Warmte en het Stadsakkoord Aardgasvrij zijn leidende
trajecten als het gaat om de fasering naar aardgasvrije woningen. SSH zal

natuurinclusief en duurzame mobiliteit

1.

De SSH werkt aan een passende en betrouwbare manier op de CO2

coatings. Doel is verduurzamen naar het niveau van klimaatneutraal. De

SSH heeft de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn. SSH zal haar

planning is om de werkzaamheden eind 2019 af te ronden, waarna in 2020

duurzaamheidsstrategie in 2020 concretiseren. SSH brengt in kaart wat de
mijlpalen en tussenstappen zijn om die doelstelling te bereiken en zet
11

de effecten worden gemeten. Afhankelijk van de uitkomsten wordt gekeken
welke vervolgstappen genomen worden.
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9 Kwaliteit
Partijen streven gezamenlijk naar een goede prijs-kwaliteitverhouding van
woningen, zodat er meer (kwalitatief) passend aanbod beschikbaar is voor
woningzoekenden, ook voor mensen met een fysieke beperking.
Binnen het thema Kwaliteit maken we afspraken over:
•

Nul-tredenwoningen op het totaal van nieuwbouw (aantallen/%)

•

Verhoging van fysieke woningkwaliteit bestaande voorraad (welke
initiatieven en aanpak schimmeloverlast in woningen)

Afspraken

1.

SSH past maatwerk toe als het gaat om de huisvesting van studenten met
een fysieke beperking. Per individueel geval wordt er (samen met de
onderwijsinstellingen) een woning op maat gezocht

2.

SSH zet zich in om de positie van studenten/jongeren met een
functiebeperking op de kamermarkt te verbeteren door het verbeteren van
de informatievoorziening over de huisvestingsmogelijkheden voor
studenten met een functiebeperking en ondersteuning in het zoek- en
toewijzingsproces.

3.

Nieuwbouwwoningen worden zo veel mogelijk als nul-tredenwoningen
uitgevoerd.
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10 Financiële afspraken en investeringsruimte
1.

De Gemeente Utrecht en SSH besluiten om gebruik te maken van de
mogelijkheid om gelimiteerde generieke achtervangovereenkomst bij de
WSW-borging (hoogte maximaal bedrag) aan te gaan.
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11 Ondertekening
…………………………
Namens de gemeente Utrecht
De wethouder Wonen, de heer K. Diepeveen

Namens Stichting SSH
Dhr. R. Donninger
…………………………

Namens Huurdersvereniging BoKS
Dhr. D.T. Roovers
…………………………
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Bijlage 3. Leefbaarheidsactiviteiten SSH in 2020
Samen met lokale partners speelt SSH in op ontwikkelingen in een wijk of buurt en
dragen we bij aan de leefbaarheid in en rondom onze complexen: Studenten
hebben een belangrijke rol in het aandragen van leefbaarheidsinitiatieven
(huurdersinitiatieven).’De leefbaarheidsinterventies van SSH in 2020 richten zich op:
-

Inrichten van ontmoetingsruimtes

-

Inzet van complexbeheerders en

-

Inzet van Residence Assistants die ondersteuning bieden aan
internationale studenten

-

Inzet van Goeie Buren ten behoeve van het creeren van een community
voor kwetsbare bewoners

-

Ondersteunen van formele participatievormen, zoals de woonbesturen en
BoKS

-

Huurdersinitiatieven ten behoeve van de leefbaarheid en community
vorming

De leefbaarheidsuitgaven van SSH zullen in 2020 liggen tussen €10- en €80, - per
verhuureenheid (VHE).

16

Tabel 1a Ontwikkeling sociale (kern)voorraad zelfstandige woningen, bezit Utrecht
Voorraad sociale huur* per 1‐1
waarvan kernvoorraad** per 1-1

nieuwbouw sociaal in definitiefase of verder (geplande oplevering, zie 1c)
nieuwbouw sociaal in (pre‐)initiatieffase (geplande oplevering, zie 1c)
sloop sociaal
verkoop*** sociaal
aankoop sociaal
liberalisatie
socialisatie
Voorraad sociale huur per 31‐12
waarvan kernvoorraad per 31-12

2020
2866

2021
3177

2022
3414

2023
3406

2481

2761

2763

2712

318
0
0
0
0
‐7
0
3178

232
0
0
0
0
‐7
0
3.402

0
0
0
0
0
‐8
0
3.396

0
200
0
0
0
‐3
0
3594

2926

2904

2869

2840

2024
3603 Cambridgelaan en City Campus Max is in tabel 1a voor 50% meegeteld (want gedeeld eigendom met Bo‐EX)
2894 Tabel 1a is inclusief CASA Confetti (CV Uithof III).
0 In de Dpi is uitgegaan van overname ultimo 2018.
56 Niet‐daeb woningen die nog daeb worden verhuurd zijn (anders dan vorig jaar) meegeteld als sociale huurwoning
0
0
‐3
0
3656
2880

* a) Een huurwoning met een kale huurprijs van ten hoogste het in artikel 13, eerste lid onderdeel a, van de Wet op de huurtoeslag
genoemde bedrag (de liberalisatiegrens per 1‐1), of:
b) Een huurwoning die, als gevolg van een of meer jaarlijkse huurverhogingen, thans een huurprijs boven het onder a) genoemde bedrag,
maar die na mutatie weer een huurprijs onder het onder het onder a) genoemde bedrag zal krijgen.
** alle zelfstandige huurwoningen onder de 2e aftoppingsgrens
*** alle verkoop, dus zowel aan verhuurders alsmede complexgewijze verkoop aan markt/corporaties

Tabel 1b Ontwikkeling sociale voorraad onzelfstandige woningen, bezit Utrecht
Voorraad sociale huur onzelfstandig per 1‐1
nieuwbouw onzelfstandig sociaal in definitiefase of verder (oplevering)
nieuwbouw onzelfstandig sociaal in (pre‐)initiatieffase (oplevering)
saldo overige mutaties onzelfstandig
Voorraad sociale huur onzelfstandig per 31‐12

2020
5.694
0
0
0
5694

2021
5.694
0
0
0
5694

2022
5.694
0
0
0
5694

Tabel 1c Definities van plannen in de definitiefase of verder en (pre-)initiatieffase
Plannen in definitiefase of verder:
-nieuwbouw op eigen locatie corporatie: vóór 1-1-2020 ligt een startdocument en/of intentieovereenkomst met gemeente Utrecht
-nieuwbouw op gemeentelijke locatie: vóór 1-1-2020 gunning tender of onderlinge verdeling LR met gemeente Utrecht afgesproken
-nieuwbouw op locatie van particuliere ontwikkelaar: vóór 1-1-2020 ligt een contract met eigenaar over ontwikkeling

plannen in (pre-)initiatieffase:
-alle plannen die niet hard zijn, maar al wel gekoppeld zijn aan specifieke locatie

2023
5.654
0
622
‐40
6.276

2024
6.276
0
0
0
6.276

De SSH koopt de aandelen van de CV Uithof III terug van de aandeelhouders,
per 1‐1‐2019 staan deze eenheden in onze begroting als eigendom.
Tabel 1a is daarom nu inclusief CASA Confetti (CV Uithof III).
In de Dpi is uitgegaan van overname ultimo 2018.
Kamers die per bed zijn verhuurd zijn geteld als een kamer

318
244
56
222
200
600

318
244
56

200

222
200
400

318
244
56
222

318

222

IN GEVAL VAN NIEUWBOUW:
ALS DE OPLEVERING VAN 1 PROJECT VERDEELD IS OVER MEERDERE JAREN, DAN IN BOVENSTAAND OVERZICHT GRAAG HET BETREFFENDE PROJECT OPDELEN NAAR DE JAARSCHIJVEN VAN DE GEPLANDE OPLEVERING
VOORBEELD: ALS PROJECT 'DAPPERSTRAAT' VAN IN TOTAAL 100 WONINGEN START IN 2018 EN IN 2019 50 WONINGEN OPLEVERT EN IN 2020 DE RESTERENDE 50 WONINGEN
DAN VOOR DIT PROJECT TWEE REGELS OPNEMEN, MET IN DE PROJECTNAAM: 'DAPPERSTRAAT - REALISATIE 2019' EN EEN TWEEDE REGEL ALS PROJECTNAAM 'DAPPERSTRAAT - REALISATIE 2020
Aanpak:
sloop/nieuwbouw
uitbreidingsnieuwbouw
renovatie in bewoonde staat
renovatie in onbewoonde staat
groot onderhoud met woningverbetering
Fase:
Initiatieffase: start startdoc t/m startdocument vastgesteld door B&W
Definitiefase: t/m bouwenvelop vastgesteld door B&W of SPvE vastgesteld door Raad
Ontwerpfase: t/m definitief ontwerp gereed
Voorbereidingsfase: t/m omgevingsvergunning verleend door B&W
Realisatiefase: vanaf start bouw.

2018
2020
2023
2022
2020
2022

2020
2021
2024
2023
2021
2023

Gasloos (ja/nee)
ja
ja
ja
ja

NOM (ja/nee)

Energie

Energie index/label

Jaar oplevering gereed

Start en oplevering

Geplande start bouw/renovatie

3 slaapkamers

2 slaapkamers

1 slaapkamer

Huur > 710 (egw)

Kernvoorraad tot 640 (egw)

Huur > 710 (app)

0 (studio/studentenkamer)

Omvang (aantal slaapkamers naast
woonkamer)

Huur egw

Soc huur 640 tot 710 (app)

Soc huur tot 640 (app)

Fase
Uitvoering
Ontwerp
Definitie
Definitie
Definitie
Initiatief

Studenten onzelfstandig

Aanpak
nieuwbouw
nieuwbouw
nieuwbouw
nieuwbouw
nieuwbouw
nieuwbouw

Studenten/starters zelfstandig

corporatie
SSH
Jebber
Jebber
Jebber
SSH (beheer)

Aantal sloop (woningen)

Projectnaam
De Kwekerij (KPN Campus) Fase I
De Kwekerij (KPN Campus) Fase II 2
De Kwekerij* (KPN Campus) Fase III 3
De Kwekerij* (KPN Campus) Fase III 3
Opaalweg
5e complex USP

Totaal aantal (ver)nieuw(d)e woningen

Wijk
Oost
Oost
Oost
Oost
Zuid
Oost

Huur app

Soc huur 640 tot 710 egw

PRODUCTIEPROGRAMMA SSH
Projecten die (deels) gaan opleveren in de periode 2020 t/m 2024

nee
nee
nee
nee

