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Geachte leden van de raad,
De gemeente Utrecht, de Utrechtse woningcorporaties verenigd in de STUW en de
huurdersorganisaties maken jaarlijks individuele prestatieafspraken over zowel de kwantitatieve als de
kwalitatieve opgaven in de sociale huurwoningvoorraad. De individuele prestatieafspraken hebben
een perspectief van 5 jaar maar gezien het jaarlijks terugkerende karakter ervan ligt de nadruk van de
afspraken op het eerste jaar (voor wat betreft deze afspraken dus 2021). Naast de individuele
prestatieafspraken worden er om de twee jaar stedelijke prestatieafspraken gemaakt die STUW-breed
gelden; de huidige stedelijke afspraken die eind vorig jaar gemaakt (en begin dit jaar ondertekend)
zijn, hebben een looptijd tot eind 2022. Gezien het intensieve traject in 2019 (Woonvisie,
Stadsakkoord Wonen, stedelijke prestatieafspraken 2020-2022 en individuele prestatieafspraken
2020) is in de Stuurgroep Huren overeengekomen het proces dit jaar ‘licht’ te houden en met name te
richten op actualisatie van de bestaande afspraken. Eventuele nieuwe beleidsthema’s en
onderwerpen komen aan de orde in de nieuwe ronde stedelijke prestatieafspraken (voor na 2022, het
gesprek hierover start volgend jaar).
Zo hebben de STUW-corporaties in de Stuurgroep Huren van 7 oktober 2020 een aantal strategische
thema’s ingebracht over productie en locaties. Zowel de gemeente als corporaties hechten aan een
nader gesprek hierover. Deze thema’s reiken echter verder dan de individuele prestatieafspraken van
2021. We hebben daarom afgesproken deze thema’s inhoudelijk niet in deze ronde van de
prestatieafspraken te behandelen, maar verwijzen in de prestatieafspraken wel naar het proces
rondom de behandeling ervan. Zo vindt er in februari 2021 een gesprek plaats tussen het college en
de STUW over de portefeuille-overstijgende thema’s.
Bijzonderheden dit jaar
Gevolgen Covid-19
Als gevolg van de coronacrisis zijn voorliggende afspraken digitaal besproken en afgestemd. We
hebben op dit moment vanzelfsprekend nog geen beeld van de impact van de huidige situatie op de
realisatie van voorliggende afspraken (en de Utrechtse woningmarkt in de breedte). Dit zullen we
gezamenlijk blijven monitoren. De STUW is via Mitros en GroenWest bijvoorbeeld vertegenwoordigd
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in de kopgroep Stadsakkoord en het bestuurlijk overleg over de bouwopgave in coronatijd. De
corporaties hanteren een maatwerk- en coulancebeleid bij betalingsproblemen en huisuitzettingen. Zij
sluiten aan bij de landelijke afspraken van Aedes met het Rijk met betrekking tot maatwerk voor
huurders met betalingsproblemen door corona. De impact van de corona maatregelen is een
terugkerend agendapunt in de Stuurgroep Huren.
Deelname Habion
Per 1 januari 2020 is woningcorporatie Habion volwaardig STUW-deelnemer geworden. Habion is een
woningcorporatie, gevestigd in Utrecht en gespecialiseerd in huisvesting voor ouderen. Habion is
actief in circa 70 Nederlandse gemeenten. In Utrecht heeft Habion 424 sociale huurwoningen. Omdat
Habion tijdens het afsluiten van de stedelijke prestatieafspraken nog geen volwaardig deelnemer was
van de STUW hebben zij deze in 2019 nog niet kunnen tekenen. Er is, in overleg met Habion en met
de STUW, voor gekozen met Habion dit jaar individuele prestatieafspraken te maken waarin echter
wel naar voren komt dat Habion de ambities uit de stedelijke afspraken onderschrijft. In deze editie
van de individuele afspraken licht Habion haar ambities toe. Deze afspraken zijn ondanks de recente
toetreding van Habion tot de STUW, het beperkte bezit in Utrecht en de specifieke rol als
woningcorporatie voor ouderen met veel aandacht opgesteld. Bij de eerstvolgende stedelijke
prestatieafspraken zullen Habion en de gemeente Utrecht de systematiek rondom de afspraken,
vergelijkbaar met de andere woningcorporaties, volgen. De Utrechtse huurders van Habion zijn (nog)
niet verenigd in een huurdersorganisatie. Habion onderzoekt in Utrecht de mogelijkheden voor een
huurdersplatform en hoe zij huurders kan betrekken in aanloop naar de eerstvolgende individuele en
stedelijke prestatieafspraken.
Over de situatie bij de huurderorganisatie van Bo-Ex bent u op 1 december jongstleden geïnformeerd
via de raadsbrief Oprichting nieuwe huurdersorganisatie bij woningcorporatie Bo-Ex..
Samenvatting afspraken
Vanwege het ‘lichte’ proces gaat het dit jaar vooral om een actualisatie van de bestaande afspraken.
Ook hebben we in de prestatieafspraken duidelijker aandacht besteed aan de wederkerigheid van de
afspraken. Dit betekent dat de inzet van de gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties per
onderwerp genoemd wordt. De Woonvisie en de stedelijke prestatieafspraken vormen de basis voor
de individuele prestatieafspraken.
Wijken voor iedereen
We werken aan een stad waarbij de woningmarkt meer in balans is. Dat betekent gemengde wijken
en meer differentiatie. Corporaties zetten hiertoe verschillende instrumenten in: huurbeleid, toewijzing,
productie en verkoop. Als onderdeel van het toewijzingsbeleid maken corporaties voor een (beperkt)
aantal projecten gebruik van de zogenaamde vrije toewijzingsruimte. Corporaties mogen 10% van de
vrijkomende woningen, vrij toewijzen. De huurprijs blijft sociaal. Hierbij geldt een inkomensgrens van
max. € 48.655,- (conform huisvestingsverordening) zodat deze woningen ten goede komen aan
(lagere) middeninkomens. De komende periode werken we dit verder uit. De vrije toewijzingsruimte
wordt vooral ingezet voor gemengde wijken en mag niet ten koste gaan van de slaagkans van de
primaire doelgroep met een inkomen van max. € 39.055,Betaalbaarheid
Rondom betaalbaarheid spreken de corporaties af om de huurstijgingen niet meer te laten stijgen dan
de inflatie; dit conform afspraken uit de Stedelijke Prestatieafspraken en het Sociaal Huurakkoord.
Voor een afwijkende huurverhoging is zoals vastgelegd in het Sociaal Huurakkoord instemming nodig
van alle drie betrokken partijen (woningcorporatie, huurdersorganisatie en gemeente). Portaal is over
het huurbeleid 2021 in overleg met de huurdersorganisatie. De gemeente heeft reeds aan Portaal
laten weten vast te houden aan de afspraken uit de Stedelijke Prestatieafspraken op dit punt. De
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woningtoewijzing voldoet aan de gemeentelijke uitgangspunten: minimaal 70% van de vrijkomende
sociale huurwoningen behoort tot de kernvoorraad.
Beschikbaarheid
Woningcorporaties en gemeente hebben in de appendix van de Stedelijke Prestatieafspraken
gezamenlijk de ambitie geformuleerd om de sociale voorraad mee te laten groeien met de groei van
de stad en zetten zich hier actief voor in. De prognose van de start bouw van sociale huurwoningen
voor de aankomende jaren sluit aan bij deze gezamenlijke ambitie (zoals blijkt uit de recente peilstok):
de beweging gaat de goede kant op, maar is nog zeker niet voldoende. We moeten dus in
samenwerking met de corporaties volop blijven inzetten op het zoeken naar extra mogelijkheden voor
sociale huur en de voortgang van het realiseren van (grote) projecten en gebiedsontwikkelingen die al
in de pijplijn zitten.1
In de stedelijke prestatieafspraken is een appendix opgenomen over de ontwikkeling van een
gezamenlijke wijkenstrategie die zich (vanuit het uitgangspunt dat de sociale voorraad moet
meegroeien met de groei van de stad) richt op de balans tussen productie en verkopen. Het
instrument wijkenstrategie is in het tweede kwartaal van 2020 voor het eerst opgesteld met daarbij
een stedelijk beeld en de focus voor de 4 amendementswijken (Oost, Noord-Oost, West en
Binnenstad, zie raadsbrief 16-07-2020). De wijkenstrategie geeft inzicht in de ontwikkeling van de
sociale voorraad per wijk (productie, verkoop en liberalisatie/socialisatie). De gegevens hebben
betrekking op de ontwikkeling van de komende vier jaar en met een perspectief voor de jaren daarna.
De gemeente en corporaties hebben afgesproken om de wijkenstrategie jaarlijks te actualiseren. Ook
zal de wijkenstrategie in 2021 uitgebreid worden met een verdieping op de overige wijken. Nadere
afspraken hierover worden gemaakt in de Stuurgroep Huren. De wijkenstrategie is een belangrijk
instrument om tot eenduidige cijfers te komen. Medio 2021 komt er (zie raadsbrief 16-07-2020) een
geactualiseerde versie van de wijkenstrategie.
In lijn met de Woonvisie en de stedelijke prestatieafspraken & appendix zijn de STUW-corporaties
terughoudend met verkoop, liberalisatie en sloop van sociale huurwoningen, in het bijzonder in de 4
amendementswijken. Het inzicht op de ontwikkeling van de sociale voorraad uit de wijkenstrategie
vormt mede de basis om voor het jaar 2021 nadere afspraken in de prestatieafspraken te maken over
de verkoop; in algemene zin en specifiek in de amendementswijken. Bo-Ex schroeft de
verkoopaantallen verder terug. Portaal heeft vorig jaar de verkoop teruggebracht en gaat zeer
terughoudend om met verkoop in de eerdergenoemde wijken. Ook met Mitros hebben we afspraken
gemaakt over het on-hold zetten van de verkoop in de amendementswijken. Het gaat dan nog om een
handjevol woningen. In het enkele geval dat er in deze wijken sprake is van verkoop gaat om
zogenaamde ‘bijzondere objecten’ die niet in de vastgoedportefeuille van corporaties passen;
bijvoorbeeld door hoge WOZ-waarde, of “aangebroken” VVE complexen. Corporaties leveren een
heldere onderbouwing als een dergelijke verkoop aan de orde is. Het gaat echter om minimale
aantallen. Mitros heeft daarnaast het totaal van haar verkoopportefeuille voor de komende 2 jaar met
25% verkleind.
SSH is actief bezig om het onzelfstandige bezit van andere STUW-corporaties over te nemen; dit leidt
tot meer focus in de portefeuilles. Deze woningen blijven onderdeel uitmaken van de sociale voorraad
en zittende huurders behouden dezelfde rechten.

De verschillen tussen kalenderjaren kunnen wel behoorlijk zijn: zo laten opleveringen zich immers
niet ‘vangen’ in een kalenderjaar. In 2020 zijn er bijvoorbeeld uitzonderlijk veel sociale woningen
opgeleverd, het aantal opleveringen in 2021 is beperkt en voor 2022 worden juist weer veel
opleveringen verwacht.
1
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Om doorstroming te bevorderen en de verhuisketen op gang te brengen, kijken gemeente en een
paar woningcorporaties in 2021 naar de mogelijkheden om via een tweetal experimenten voorrang te
verlenen aan STUW-huurders die van een sociale huurwoning door willen stromen naar een woning
in een hoger sociaal huursegment (GroenWest) en naar voorrang voor STUW-huurders van
onzelfstandige wooneenheden naar een starterswoning (SSH). Een dergelijke experimentele regeling
moet passen binnen de regionale huisvestingsverordening en wordt goed gemonitord op het effect op
de woningmarkt. Voorwaarde is dat de voorrangsregeling STUW-breed geldt. Beide experimenten
zullen op een beperkt deel van de mutaties van toepassing zijn om voldoende kansen te blijven
bieden aan woningzoekenden die geen (onzelfstandige) sociale huurwoning achterlaten.
Inzet kwetsbare doelgroepen
De STUW-corporaties werken ook komend jaar conform het plan van aanpak MOBW. Bij het
toewijzen aan kwetsbare bewoners wordt op complexniveau gekeken of de balans positief blijft; er
worden niet op voorhand wijken of buurten uitgesloten voor plaatsing van deze kwetsbare doelgroep.
De meeste mutaties vinden echter plaats in de wijken met een grote sociale voorraad. De gemeente
Utrecht en STUW-corporaties zijn van plan om in 2021 samen een dashboard te ontwikkelen voor
sturing op de spreiding van kwetsbare doelgroepen op basis van mutaties/toewijzingen regulier en
niet-regulier/woningtypen per wijk. Het te ontwikkelen instrument geeft gemeente en corporaties
onderling inzicht in spreiding op stadsniveau en STUW-breed, op wijkniveau, op subbuurtniveau en
per corporatie.
In de overleggen met de woningcorporaties is gewezen op de verwachte forse toename van het
aantal te plaatsen statushouders in 2021 (vanwege een inhaalslag bij de IND). Hierover zijn geen
aanvullende afspraken opgenomen in de prestatieafspraken. De verdere aanpak wordt besproken in
de Stuurgroep Ondersteuning en Huisvesting kwetsbare groepen/MOBW en de Stuurgroep Huren.
Duurzaamheid
Op het vlak van duurzaamheid behalen de woningcorporaties duidelijke resultaten rondom de
gemiddelde energie-index van hun bezit; gemiddeld label B of beter. Zij hanteren hiervoor
verschillende (meet-)methodieken maar conform de wens van de raad (motie 247/2019: Van
Woonvisie naar concrete energie-ambities in de prestatieafspraken) rapporteren alle
woningcorporaties aan de hand van de energie-index om zo voortgang inzichtelijk te maken.
Ook rondom Zon op dak hebben de woningcorporaties hun ambities geconcretiseerd in de
voorliggende afspraken (streven 20% van hun woningen in 2025). De zonnemonitor 2020 laat zien dat
de corporaties hier goede resultaten op boeken en voortvarend te werk gaan. De corporaties
continueren hun inzet rondom het programma aardgasvrij en hun betrokkenheid bij de transitievisie
warmte. Rondom het behoud van groen bij woningoverdracht (motie 239/2019) zijn in 2020 de eerste
vruchtbare gesprekken gevoerd tussen woningcorporaties en gemeente; we zien dat veel
woningcorporaties al actief inzetten op het behoud van groen maar constateren ook ruimte voor
verbetering. Er is afgesproken deze gesprekken voort te zetten in 2021 om tot nadere afspraken op
dit gebied te komen. Voor wat betreft circulaire economie volgen de woningcorporaties de lijn uit het
Plan van Aanpak Utrecht Circulair; 2021 zal zowel in het teken staan experimenten op dit vlak als het
komen tot een gezamenlijke aanpak voor renoveren, sloop-nieuwbouw en nieuwbouw. Ook op het
gebied van klimaatadaptatie wordt de nodige ervaring opgedaan door middel van pilots.
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Tot slot
Zoals ieder jaar evalueren we de prestatieafspraken met de corporaties Daarbij wordt ingegaan op de
behaalde resultaten in 2021 en het nakomen van de gemaakte afspraken. Ook het proces rondom
de totstandkoming van de afspraken wordt in de evaluatie meegenomen. We verwachten u hier de
eerste helft van 2022 nader over te informeren.
Bijlages
Bijlage: Prestatieafspraken Mitros
Bijlage: Mitros Voorraadontwikkeling 2021-2025
Bijlage: Mitros Productieprogramma 2021-2025
Bijlage: Prestatieafspraken Bo-Ex 2021-2025
Bijlage: Bo-Ex Voorraadontwikkeling 2021-2025
Bijlage: Bo-Ex Productieprogramma 2021-2025
Bijlage: Prestatieafspraken GroenWest 2021-2025
Bijlage: GroenWest Voorraadontwikkeling 2021-2025
Bijlage: GroenWest Productieprogramma 2021-2025
Bijlage: Prestatieafspraken Portaal 2021-2025
Bijlage: Portaal Voorraadontwikkeling 2021-2025
Bijlage: Portaal Productieprogramma 2021-2025
Bijlage: Prestatieafspraken SSH 2021-2025
Bijlage: SSH Voorraadontwikkeling 2021-2025
Bijlage: SSH Productieprogramma 2021-2025
Bijlage: Prestatieafspraken Habion 2021-2025

Hoogachtend,
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1 Inleiding
In 2019 zijn de nieuwe Woonvisie “Utrecht beter in balans”, het Stadsakkoord
Wonen, en de stedelijke prestatieafspraken 2020-2022 ondertekend en/of

Vorig jaar zijn de Woonvisie, Stedelijke prestatie afspraken (2020-2022) opgesteld.

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

In de Stuurgroep Huren hebben afgesproken dit jaar een licht proces te volgen met

allianties om samen de woonopgaven van Utrecht te realiseren. De individuele

daarbij geen grote inhoudelijke veranderingen ten opzichte van vorig jaar, maar een

prestatieafspraken die de woningcorporaties (verenigd in de STUW1), gemeente

actualisatie en , waar mogelijk een concretisering, van de bestaande afspraken.

Utrecht en huurders voor 2021 maken, bouwen voort op deze mijlpalen. Het laat

Daarnaast hebben we nadrukkelijker aandacht besteed aan het wederkerige

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

karakter van de afspraken. Per thema wordt de inzet van de corporatie en de inzet

Utrecht voor staat.

van gemeente weergegeven

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

We hebben dit jaar een bijzonder proces gevolgd. Als gevolg van de coronacrisis

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

zijn voorliggende afspraken namelijk volledig digitaal besproken en afgestemd

voorraad (gematigd huurprijsbeleid) en verduurzaming van de woningvoorraad.

(ambtelijk en bestuurlijk). We hebben op dit moment vanzelfsprekend nog geen

Deze opgaven zijn de thema’s van de stedelijke prestatieafspraken en worden bij de

beeld van de impact van de coronamaatregelen op de realisatie voorliggende

individuele prestatieafspraken ook als thema gebruikt.

afspraken.

Kader van de afspraken

Vertrekpunt voor het maken van afspraken

De prestatieafspraken worden jaarlijks vastgesteld voor een periode van 5 jaar,

De STUW-corporaties hebben in de stuurgroep huren van 7 oktober 2020 een

waarbij de prestaties in het eerste jaar (2021) zo concreet mogelijk zijn omschreven

aantal strategische thema’s ingebracht over productie en betaalbaarheid. Deze

en in de periode van 4 jaar daarna (2022 t/m 2025) meer het karakter hebben van

thema’s reiken verder dan de individuele prestatieafspraken van 2021. We hebben

een doorkijk. Hiermee wordt aangesloten bij de werkwijzen zoals beschreven in de

met de STUW afgesproken om als volgt over de thema’s in gesprek te gaan:

Woningwet 2015. De eerder gemaakte afspraken blijven geldig, voor zover deze
niet in deze nieuwe afspraken geactualiseerd zijn.
De afspraken in dit document worden gemonitord en geëvalueerd via de
voortgangsrapportage prestatieafspraken. Jaarlijks worden de afspraken herijkt.
Hierbij wordt rekening gehouden met de vastgelegde koers in de woonvisie en de
stedelijke afspraken.

1
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De thema’s die een relatie hebben met de productie (w.o, locaties en systematiek
van plankosten) komen aan de orde in de productieoverleggen (ambtelijk en
bestuurlijk). Er vindt steeds een terugkoppeling van het productieoverleg plaats in
de stuurgroep huren. We organiseren -in vervolg op de ontmoeting van eind 2019een collegebrede bijeenkomst met het STUW-bestuur in het eerste kwartaal van
2021. Hier komt een aantal van de portefeuille overstijgende onderwerpen zoals de
afwegingen rond de RSU (Ruimtelijke Strategie Utrecht) , duurzaamheid en de
voortgang van de meerjarige stedelijke prestatieafspraken aan de orde.
Bij zowel de individuele afspraken als de stedelijke afspraken zijn de
huurdersorganisaties nadrukkelijk ook een partij: het betreft tripartiete afspraken. Dit
is vastgelegd in de herziene Woningwet 2015. Bo-Ex kent bij het afsluiten van deze
Prestatie Afspraken geen huurdersorganisatie op corporatie niveau. Bo-Ex werkt
samen met gemotiveerde huurders aan de oprichting van een huurdersorganisatie
die voor alle huurders open staat.
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, de STUW-corporatie hebben ongeveer 98% van
dat deel in eigendom.
Woningcorporatie Bo-Ex heeft ongeveer 8.900 woningen in de gemeente Utrecht.
Deze woningen zijn verspreid over heel Utrecht.

6
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doelgroep meer te benaderen zal Bo-Ex in wijken in Overvecht, Zuid en

2 Wijken voor iedereen
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

Zuidwest de streefhuren deels optrekken tot boven de aftoppingsgrenzen.
2.

Afgelopen jaar is, bij wijze van proef, in een aantal complexen in de wijken
Overvecht en Zuid (Hoograven) gebruik gemaakt van de 10% vrije

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

toewijzingsruimte om woningen toe te wijzen aan woningzoekenden met

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

een inkomen boven de inkomensgrens voor sociale huur. Deze 10%

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

toewijzingen worden geacht deel uit te maken van de 30% toewijzingen

laag inkomen of een zorgvraag hebt.

aan de secundaire doelgroep. Het gebruik maken van deze ruimte wordt

In de stedelijke prestatieafspraken is een appendix opgenomen over de ontwikkeling

afgewogen tegen de benodigde toewijzingen aan de bijzondere

van een gezamenlijke wijkenstrategie. Het instrument wijkenstrategie is in 2020 voor

doelgroepen en de benodigde ruimte voor de doelgroep van beleid. In

het eerst opgesteld. De wijkenstrategie geeft inzicht in de ontwikkeling van de

wijken met een laag aandeel sociale huurwoningen zoals de Binnenstad,

sociale voorraad per wijk (productie, verkoop en liberalisatie/socialisatie ). De

Noordoost, Oost en West geldt het omgekeerde en wordt gekeken naar

gegevens hebben betrekking op de ontwikkeling van de komende vier jaar en met

mogelijkheden om woningen met voorrang toe te wijzen aan huurders met

een perspectief voor de jaren daarna. De gemeente en corporaties hebben

een lager inkomen en/of kwetsbare positie (toewijzen onder

afgesproken om de Wijkenstrategie jaarlijks te actualiseren.

aftoppingsgrenzen).
3.

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


dan wel locatie, met beleggers en ontwikkelaars; waaronder de Hanoidreef
in Overvecht. Bo-Ex onderzoekt wat er op deze locaties mogelijk. De

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

gemeente vervult waar mogelijk en wenselijk een verbindende en

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’

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

bemiddelende rol naar partijen met grondpositie en 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
wordt rekening gehouden met de verkoop van ongeveer 6 woningen per
jaar. Bo-Ex heeft een nieuwe portefeuillestrategie opgesteld. Daaruit blijkt

Afspraken

dat er weinig alternatieven zijn voor de verkoop van woningen met een

Inzet Bo-Ex

hoge WOZ-waarde, wanneer de nieuwbouw productie volgens de strategie

1.

verloopt. Het transitieplan zal ook met de gemeente besproken worden.

Bo-Ex hanteert een huurbeleid waarbij bij mutatie minimaal 70% van de
vrijkomende DAEB woningen wordt aangeboden met een huur onder de
tweede aftoppingsgrens. Om de 30% toewijzing aan de secundaire

7

5.

Alle huurders bij Bo-Ex hebben de mogelijkheid op koopvoorrang. Hierbij
wordt een huurder in staat gesteld om met voorrang een voormalige

1 december 2020

sociale huurwoning te kopen. Bo-Ex heeft de intentie om aan te sluiten bij
de koopvoorrangsregeling van Mitros en Portaal.
6.

Bo-Ex en Gemeente en onderschrijven de inzet van de
inkomensafhankelijke huurverhoging als middel om doorstroming te
bevorderen.

Inzet gemeente
7.

De Gemeente Utrecht zal zich, conform de afspraken in het Stadsakkoord
Wonen, inzetten om met Bo-Ex mee te denken hoe zij bij ruiling van
grondposities voortvarend te werk kan gaan en faciliteert waar nodig

8.

De gemeente Utrecht en STUW-corporaties ontwikkelen in 2021 samen
een dashboard voor sturing op spreiding kwetsbare doelgroepen obv
mutaties/toewijzingen regulier en niet-regulier/woningtypen per wijk. ‘Nietreguliere toewijzingen’ betreft verhuringen aan de volgende kwetsbare
groepen: MOBW (volwassen en jongvolwassen), statushouders, urgenten
en citydealcasussen. Het te ontwikkelen instrument geeft gemeente en
corporaties onderling inzicht in spreiding op stadsniveau en STUW-breed,
als op wijkniveau, op subbuurtniveau en per corporatie.

8
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3 Inzet voor kwetsbare doelgroepen

3.

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

Gemeente, woningcorporaties en zorginstellingen hebben een gezamenlijk plan van

opgelegd, ook als hun taakstelling zien. Daarom zal er in de periode 2021

aanpak voor de huisvesting en ondersteuning van kwetsbare doelgroepen opgesteld

t/m 2023 (net als in voorgaande jaren) voldoende woonruimte ter

en vastgelegd. Met kwetsbare doelgroepen bedoelen wij de woningzoekenden met

beschikking worden gesteld, om deze doelgroep te huisvesten. Deze

voorrang op een sociale huurwoning met een vorm van ondersteuning (uitstromers

opgave zal in STUW-verband onderling verdeeld worden. Randvoorwaarde

Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, mensen die een woning

hierbij is dat de ruimte voor reguliere woningzoekenden niet te veel onder

toegewezen krijgen via de lokale City Deal-tafel, statushouders en mensen met een

druk komt te staan, waarbij een verhouding 30% niet-regulier – 70%

urgentiebeschikking). In het plan van aanpak ‘Huisvesting en ondersteuning
kwetsbare doelgroepen’ hebben de drie partijen gezamenlijke afspraken gemaakt
over de inzet die zij vanaf 2019 en volgende jaren leveren om het gestelde doel te

regulier het ijkpunt is.
4.

zogenaamde NIDOS-woningen (waar statushouders jonger dan 18 zijn

beschikbaar worden gesteld, de zorginfrastructuur die aanwezig moet zijn, de

gehuisvest), onderdeel van het PvA kan gaan uitmaken.

spreiding over de stad en de zorg voor draagvlak in de samenleving.

Inzet gemeente
5.




statushouders als gevolg van het wegwerken van achterstanden bij de

kwetsbare doelgroepen

IND. De gemeente neemt voortouw in het gezamenlijk gesprek over

Initiatieven voor meer aanbod bijzondere doelgroepen

aanvullende interventies die nodig zijn om de balans tussen doelgroepen te

Inzet Bo-Ex

bewaren - in 2021 het geval met uitstroom MOBW (385 plus 50
6.

De begeleiding en integratie van statushouders is een verantwoordelijkheid
van de gemeente

7.

Conform genoemde plan is de gemeente het aanspreekpunt voor

- verhuur aan zorginstellingen ten behoeve van mensen die zijn

zorgpartijen en levert informatie betreffende de aantallen van de uitstroom

aangewezen op professionele woonbegeleiding;

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

- verhuur aan mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang /

zorg en begeleiding aan deze mensen.

beschermd wonen en vrouwenopvang. Dit proces verloopt via Beter

9

jongvolwassenen) en toenemend aantal statushouders (ca. 650-700).

Conform het ‘Plan van Aanpak huisvesting en ondersteuning kwetsbare
doelgroepen‘ stelt Bo-Ex woningen beschikbaar voor:

2.

We verwachten in 2021 een groei van het aantal te huisvesten

Medewerking aan het Plan van Aanpak huisvesting en ondersteuning

Afspraken

1.

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

bereiken. De afspraken betreffen de aantallen woningen die voor de doelgroepen

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

De STUW-corporaties hebben uitgesproken dat zij de taakstelling ten

8.

De gemeente Utrecht heeft een kwartiermaker vernieuwende woonvormen

Wonen.

ingesteld, die beschikbaar is om Bo-Ex in 2021 daar waar nodig bij te staan

Bo-Ex Realiseert in 2021 het gemengd wonen project Amerhof.

bij de vorming van nieuwe initiatieven.

1 december 2020

door de Toekomstclub 507 en Bo-Ex gedeeld met de gemeente.

4 Leefbaarheid
Om de leefbaarheid in de wijken en buurten op het gewenste peil te houden
investeren gemeente en corporaties in goed beheer en het schoon, heel en veilig
houden van de openbare ruimte en wooncomplexen. De gemeente heeft de
primaire verantwoordelijkheid voor een goed beheer en veiligheid van de openbare
ruimte. De corporaties zorgen voor het schoon, heel en veilig houden van hun

Inzet gemeente
3.

en veiligheid van de openbare ruimte.
4.

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

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

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

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

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

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

buurtbemiddeling, aanpak extreme woonoverlast, Laatste kansbeleid,
voorkomen van huisuitzetting, woonhygiëne, vroegsignalering en aanpak

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

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



De gemeente heeft de primaire verantwoordelijkheid voor een goed beheer

ernstig overlastgevende gezinnen. Direct omwonenden (complex) worden

De hoogte en inzet van leefbaarheidsuitgaven in de wijken waar de

conform Plan van Aanpak huisvesting en ondersteuning kwetsbare

corporatie actief is

groepen betrokken bij het oplossen van woonproblematiek.

Nieuwe initiatieven die de leefbaarheid in de wijk bevorderen

5.

De gemeente heeft kennisgenomen van de leefbaarheidsinzet van Bo-Ex
in bijlage 3en stemt daarmee in.

Afspraken
Inzet Bo-Ex
1.

Ten behoeve van de leefomgeving investeert Bo-Ex met
leefbaarheidsuitgaven in haar complexen. Deze uitgaven worden aan
leefbaarheidsinterventies besteedt die passen binnen de wettelijke kaders
en zijn beschreven in bijlage 3. Gemeente en Bo-Ex stemmen hun plannen
op het vlak van sociaal beheer en onderhoud waar mogelijk op elkaar af.

2.

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
van bewonerscommissies. bijvoorbeeld Toekomstclub 507 over een
vergaande vorm van zelfbeheer. Randvoorwaarde hierbij is, dat het
zelfbeheer ‘niet meer kost dan anders’. De ervaringen hiermee worden
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5

Beschikbaarheid

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

Binnen het thema Beschikbaarheid maken we afspraken over:

moeten er 60.000 woningen in de stad Utrecht bijkomen, waarvan 35% sociaal. Het



Huidig voorraadbeleid

gezamenlijke uitgangspunt is dat de omvang van de sociale huurvoorraad mee moet



Harde planvoorraad t/m 2025

groeien met de groei van de stad. In het Meerjaren Perspectief Ruimte wordt



Zachte planvoorraad t/m 2025

uitgegaan van een duurzaam hoge bouwproductie van gemiddeld 3000-3500



Woningtoewijzing en doorstroming

woningen per jaar in de periode 2020-2040. Concreet voor de jaren 2020-2024



Woningtoewijzing via loting

betekent dit dat de sociale woningvoorraad met gemiddeld 1.000 tot 1200 sociale



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

huurwoningen per jaar moet groeien. Om dit te bereiken is extra inzet nodig van alle



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

betrokken partijen. De ambitie die staat in de Woonvisie is dat de omvang van de
kernvoorraad (tot de tweede aftoppingsgrens) tenminste 70% van de sociale

Bijlagen

voorraad bevat.



De ontwikkeling van de voorraad tot en met 2025 is weergegeven in bijlage
1

In 2020 zijn de gemeente en de STUW-corporaties, conform de afspraak in de



stedelijke prestatieafspraken, gestart met productieoverleggen. Deze overleggen

Het geactualiseerde productieprogramma tot en met 2025 is weergegeven
in bijlage 2

vinden ambtelijk 4 keer per jaar en bestuurlijk 2 keer per jaar plaats . De Stuurgroep
Huren wordt over de opbrengst en afspraken geïnformeerd.
De bedoeling van het productieoverleg is om strategisch en op hoofdlijnen de

Afspraken

voortgang van de productie van de sociale voorraad in de stad te monitoren, kansen

Inzet Bo-Ex

te signaleren en aandachtspunten/knelpunten aan de orde te stellen. Het gaat om

1.

de aangeboden woningen in de kernvoorraad sociale huurwoningen zit.

project- en gebiedsoverstijgende vraagstukken. Verwachte thema’s: kansen voor
locaties, welke onderwerpen/issues zorgen voor de grootste vraagstukken en

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

2.

Bo-Ex heeft in 2021 nieuwbouwprojecten in de gemeente Utrecht in

eventuele vertraging (of escalatie), wat leren we daaruit, welke stadsbrede knopen

voorbereiding. In totaal gaat het om 424 à 433 sociale huurwoningen over

moeten we daarover doorhakken, vraagstukken rond berekening

de periode 2021-2025: Reitdiepstraat (15, waarvan 77 vhe extra tov oude

meerwaarde(afdracht), verhouding sociaal/middenhuur, afwegingen rond

situatie), Ivoordreef (159 sociale huurwoningen), Rijnvliet West (56),

bouwopgave voor specifieke groepen, welke voortgang laat het MPR en Peilstok

Rijnvliet Oost (53)

zien in planning en prognoses, versnelling etc. Een aantal strategische thema’s die

3.

Zoals is opgenomen in de regionale huisvestingsverordening en het lokale

door de STUW corporaties is ingebracht tijdens de stuurgroep Huren, en die hier

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

sterkt mee samenhangen, worden opgepakt in het productieoverleg.

en maximaal 20% van alle vrijkomende woningen via loting verdelen.
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4.

Om alle geplande nieuwbouwactiviteiten te kunnen uitvoeren is Bo-Ex voor

met een hoog aandeel sociale huur (met name in de kernvoorraad) zoveel

de jaren 2021-2024 afhankelijk van voldoende bouwlocaties. Bo-Ex is in

mogelijk te beperken. Naar verwachting is het beleid in Q1 2021 gereed.

nauw contact met de gemeente en andere grondbezitters om nieuwe
locaties te verwerven.

9.

De gemeente Utrecht werkt aan een ruimtelijke strategie Utrecht voor 2040
(RSU). In kader van dit proces van RSU wordt een gezamenlijk overleg
tussen STUW-corporaties en de gemeente gepland.

Inzet gemeente
5.

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

De gemeente is er zich van bewust dat een te grote stapeling van wensen,

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

in combinatie met lage huren, invloed kan hebben op de financiële

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

haalbaarheid van het project. Ter vermijding van vertraging op

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

projectniveau streven we in lijn met het Stadsakkoord Wonen naar

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

afspraken die hier (in een vroegtijdig stadium) meer eenduidigheid in

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

brengen, en dwingt de gemeente na politieke besluitvorming geen nieuwe

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

wensen meer af.

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

6.

7.

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

erfpachtconversie 13 miljoen beschikbaar komt voor betaalbaar wonen

in de stedelijke prestatieafspraken en Stadsakkoord Wonen. Dat doet zij

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

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

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

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

grondexploitaties).

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

De gemeente rekent sociale grondprijzen, verleent tijdig planologische

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

medewerking en stelt voldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar. Per

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

project wordt bekeken wat de aanvullende gemeentelijke eisen zijn, waarbij

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

oog is voor de financiële haalbaarheid van het project.

laatste gemeentelijke Voorjaarsnota opgenomen dat er vanuit de

Gemeente en STUW voeren in 2021 het gesprek over een onderzoek naar

erfpachtconversie 13 miljoen beschikbaar komt voor betaalbaar wonen

de economische haalbaarheid van sociale woningbouwprojecten bij de

(motie 191).

De gemeente is bezig met de ontwikkeling van tenderbeleid. De STUW
corporaties hebben input geleverd bij de ontwikkeling van dit beleid. Een
van de uitgangspunten is om het tenderen bij de ontwikkeling van projecten
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11. De gemeente Utrecht blijft zich inspannen om voldoende bouwlocaties

laatste gemeentelijke Voorjaarsnota opgenomen dat er vanuit de

reguliere wensen van de gemeente en de huidige grondprijzen uit.
8.

10. Per project wordt bekeken wat de aanvullende gemeentelijke wensen zijn.
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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

Inzet gemeente
5.

schulden.
6.

aantal regelingen, waaronder de U-pas, U-polis, Individuele
Inkomenstoeslag, bijzondere bijstand, kwijtschelding van lokale

Binnen het thema Betaalbaarheid maken we afspraken over:
Huurprijsbeleid voor de volledige portefeuille (percentages en principes)



Huurverhoging voor 2021



Het huurprijsbeleid valt onder het thema ‘Wijken voor Iedereen’

De gemeente Utrecht staat voor een ruimhartig en sociaal armoedebeleid,
gericht op rondkomen en meedoen. Daarvoor heeft de gemeente een

moeten vanzelfsprekend binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders vallen.



De gemeente blijft zich inzetten voor de preventie van armoede en

belastingen. Daarnaast richt Utrecht zich met de actieagenda Utrechters
Schuldenvrij op het voorkomen, vroegtijdig opsporen en duurzaam
oplossen van schulden.
7.

De gemeente Utrecht realiseert zich dat de verhuurdersheffing zwaar drukt
op de financiële draagkracht van de corporaties. De gemeente en Bo-Ex

Afspraken

zullen zich daarom ook inzetten om de wetgeving rond de

Inzet Bo-Ex

verhuurdersheffing en de ATAD bijgesteld te krijgen.

1.

In 2021 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 (€737,146) en een inkomen boven de €
43.574 (prijspeil 2020), 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.

Bo-Ex 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 dat 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 2021 wordt het Algemeen Sociaal Plan geëvalueerd in samenwerking
met de gemeente Utrecht, de STUW-corporaties en de
huurdersvertegenwoordigingen, De uitkomsten en verbeteringen uit de
evaluatie worden verwerkt in een actualisatie van het Algemeen Sociaal
Plan. Dit Algemeen Sociaal Plan wordt gebruikt als uitgangspunt bij
renovatie en sloop nieuwbouw en geeft de rechten en plichten weer van
huurders, corporaties en gemeente.

2.

Bij planontwikkeling zal Bo-Ex de betreffende bewonerscommissies in een
vroeg stadium betrekken.
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8 Duurzaamheid
Verduurzaming van de sociale woningvoorraad draagt bij aan een gezonde
leefomgeving en kan bijdragen aan betaalbare woonlasten. Het thema
duurzaamheid bevat meerdere onderdelen. Het betreft de energietransitie over de
route naar een aardgasvrije stad en het nemen van maatregelen om te komen tot
CO2-reductie.
Daarnaast gaat het bij duurzaamheid ook over onderwerpen als circulariteit,



Afspraken over aardgasvrij en de warmtetransitie



CO2 besparing



Verduurzaming bij renovaties: aantallen incl. methode/initiatieven



Initiatieven op het gebied van circulariteit, klimaatadaptatie en groen.

Afspraken
Inzet Bo-Ex
1.

Het merendeel van de wooneenheden in het bezit van Bo-Ex heeft

klimaatadaptatie en groen (zoals natuur inclusief bouwen en tuinenbeleid). De

energielabel C of beter. De gemiddelde energie index van Bo-Ex komt eind

gemeente Utrecht streeft naar een stad die voor iedereen gezond, veilig en

2021 uit op 1,34 (label B). De focus van Bo-Ex verschuift van het

toegankelijk is, bij elk weertype dat we in de toekomst verwachten. Naar

wegwerken van kwaliteitsachterstanden naar verduurzaming op zich met

verwachting ligt er begin 2021 een vastgestelde visie klimaatadaptatie en een

gelijkblijvende of lagere woonlasten.

nieuwe visie water- en riolering. In die documenten staat beleid over hoe om te gaan

2.

Bo-Ex onderschrijft het gemeentelijk streven dat in 2025 20% van hun

met water en droogte (water vasthouden in bodem, stad inrichten op grotere buien)

woningen is belegd met zonnepanelen. Jaarlijks, zo ook in 2021,

en met hitte (door met groen en schaduw de stad koel houden). Voor nieuwe

rapporteert de corporatie over de voortgang (uitgedrukt als een percentage

gebiedsontwikkelingen is het streven om de ambities uit het nieuwe beleid direct te

woningen met zonnepanelen).

hanteren. Voor de bestaande stad willen we dit in 2050 hebben behaald en grijpen

3.

Bo-Ex onderschrijft de ambitie Overvecht Noord aardgasvrij in 2030 en

we tot die tijd alle kansen om dat waar te maken. Groen speelt hierin, naast alle

levert hier met haar bezit, indien aanwezig in de wijk, een bijdrage aan. Bo-

andere functies die het heeft, een belangrijke rol. Over de kansen en mogelijkheden

Ex neemt deel aan, samen met de andere betrokken partijen, aan het

op het gebied van groen, klimaatadaptatie en circulariteit (bijvoorbeeld het behoud

bestuurlijk overleg Overvecht Noord aardgasvrij.

van groen bij woningoverdracht) hebben in 2020 gesprekken plaatsgevonden

4.

Ten aanzien van elektrisch koken volgt Bo-Ex twee sporen binnen de

tussen gemeente en corporaties; dit traject wordt in 2021 voortgezet, met als doel

aanpak Overvecht-Noord aardgasvrij. Daarbij is elektrisch koken een

de uitvoering van gerichte samenwerkingsprojecten en het komen tot nadere

standaard onderdeel bij renovaties en mutaties. Daarnaast ontwikkelen zij

afspraken. Vanuit het actieplan Utrecht circulair willen we als stad tot 2023

een goede aanbieding van inductiekoken samen met de partners voor

experimenteren en leren met circulair bouwen. Doel is om vanaf 2023 circulair

woningen die enkel aardgas gebruiken om te koken (en verder

bouwen op te kunnen schalen. De gemeente Utrecht wil daarom tot die tijd

aangesloten zijn op het warmtenet) en in de periode tot 2025 niet

samenwerken met corporaties middels experimenten.

overstappen op inductiekoken als onderdeel van een renovatie of bij
mutatie.

Binnen het thema Duurzaamheid maken we afspraken over:
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Zon op daken (aantallen / initiatieven)

5.

Corporaties en gemeente gaan bovendien samen lobbyen bij het Rijk om
aan woningbouwcorporaties de mogelijkheid te bieden om te investeren in
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inductiekoken in ruil voor een maandelijkse bijdrage van de huurder. Die
6.

van de samenwerking op de thema’s klimaatadaptatief, natuur-inclusief en

Alle woningen die hieraan voldoen, ontvangen, wanneer bovengenoemde

circulair bouwen,

partners daar overeenstemming over hebben een aanbod om de overstap

8.

Utrecht en andere corporaties wordt uitgewisseld hoe het bereik van de

corporaties, Stedin en gemeente) in om zoveel mogelijk bewoners vrijwillig

doelgroep efficiënter kan worden ingericht. Bo-Ex hanteert voor 2021

onder de afgesproken randvoorwaarden over te laten stappen op

dezelfde aantallen aan te bieden Energieboxen als in 2020 (50). Volgend

inductiekoken. Wanneer een minderheid van bewoners niet op het aanbod

jaar kijken we gezamenlijk naar de doorontwikkeling van het

als hiervoor bedoeld ingaat, zal de gemeente, om te voorkomen dat de

gedragsaspect van huurders, waaronder de inzet van de energiebox.
13. Bij VvE-complexen waar Bo-Ex bezit heeft (en gestopt is met uitponden),

crisis- en herstelwet inzetten, op basis waarvan de corporaties “dringende

zal in het geval van een minderheidsbelang de corporatie actief

werkzaamheden” uit kunnen voeren. Daarmee worden onnodige

meewerken aan verduurzaming, indien zij van het bestuur daartoe een

maatschappelijke kosten vermeden.

verzoek krijgen. In VvE’s waar de corporatie een meerderheidsbelang heeft

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

(en gestopt is met uitponden), zal de corporatie zelf actief het voortouw

Bo-Ex zich verder in om haar nieuwbouw energieneutraal (EPC 0,0) te

nemen tot verduurzaming. Indien daar sprake is van particuliere eigenaren

realiseren.

die niet actief mee werken, kan de corporatie een beroep doen op de

Bo-Ex renoveert naar minimaal label A en hanteert daarbij het

gemeente Utrecht (voor bemiddeling en begeleiding). Daarmee geldt dat

uitgangspunt dat de gemiddelde besparing op energielasten hoger is dan

de corporatie ook voor complexen met gespikkeld bezit streeft naar

de huurverhoging. Ook zijn de renovatie no-regret richting toekomstige
aardgasvrij-plannen.
9.

12. De Energiebox wordt ook in 2021 aangeboden. In overleg met gemeente

te maken op inductiekoken. Bo-Ex zet zich samen met de partners (andere

verouderde gasleiding vervangen moeten worden, in het uiterste geval de

7.

11. Er is periodiek overleg (2 maal per jaar) over de vormgeving en voortgang

bijdrage is vergelijkbaar aan het vastrecht voor gas.

Om schimmelwoningen te voorkomen is een goed binnenmilieu van

minimaal label B.
14. Bij tenders vraagt de gemeente Utrecht standaard naar circulaire aspecten
in bouwplannen en kent daar punten aan toe.

belang, evenals het juiste gebruik van de woning en de
ventilatiemogelijkheden. Gemeente en corporaties zetten gezamenlijk in

Inzet gemeente

voor de juiste toelichting.

15. Om te komen tot meer duurzame manieren van verwarmen en koken, stelt

10. Bo-Ex kiest één of twee projecten in 2020/2021, waar één of meerdere

de gemeente Utrecht een transitievisie warmte op. Dat gebeurt in overleg

circulaire maatregelen worden toegepast, zoals circulair demonteren,

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

ontwerpen/bouwen en toepassen van biobased of hergebruikte materialen.

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

Zo onderzoekt Bo-Ex in welke mate de sloop/nieuwbouw van de

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

Ivoordreeft en Reitdiepstraat hiervoor geschikt is.

de eerste wijken het meest logische alternatief voor aardgas. Een
belangrijke partner in dit proces zijn de woningcorporaties. Onderdeel is

16
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per buurt in kaart brengen welke investeringsplannen corporaties met hun

naar een circulaire economie zonder dat de haalbaarheid van concrete

bezit hebben. Om zo aan te sluiten bij de wijkuitvoeringsplannen.

projecten wordt belemmerd. Gemeente Utrecht neemt hierin het voortouw

16. Met Bo-Ex gaan we op naar 1 of 2 nieuwe en/of bestaande (pilot)projecten
die bijdragen aan de groene ambities in de stad, zoals groenbehoud bij

strategievorming. Er is vanuit de gemeente enig budget voor dit traject

woningmutatie, het bevorderen van openbare binnentuinen, het stimuleren

beschikbaar. Als stad willen we de kennisopbouw rondom circulaire

van (groen) zelfbeheer, een bijdrage aan “ommetjes in de buurt”, het (nog

economie die hiermee gedaan wordt graag bundelen en verspreiden

meer) toepassen van diervriendelijk bouwen, het opstellen van

tussen de corporaties (en hopelijk ook daarbuiten). Hierin heeft de

soortenmanagent-plannen, het aanleggen van een “tiny-forest” en het

gemeente Utrecht een verbindende rol. Met de experimenten verwachten

verbeteren verblijfskwaliteit met groen en/of natuurlijk spelen (bij overgang

we het effect te kunnen meten op CO2-uitstoot/ milieueffecten, de

openbaar en corporatie terrein). We kijken naar koppelkansen tussen

bouwmethode/bouwkosten, wijze van aanbesteding of de woonkwaliteit.

duurzaamheidsthema’s en waar mogelijk en zinvol faciliteert de gemeente

De gemeente Utrecht kan daarbij een faciliterende rol vervullen. We

Utrecht dit met advies en financiële bijdragen uit het Meerjaren

denken dan aan aandragen kennis en expertise over circulariteit, maar ook

Groenprogramma of andere regelingen zoals Subsidieregeling “Ruimte

aan lagere leges, bemiddeling bij vergunningen of subsidies.

voor Initiatief, stimuleringsregelingen voor geveltuinen, boomspiegels en
zelfbeheer” en de Stimuleringsregeling “Initiatieven Duurzame
Ontwikkeling”
17. Met Bo-Ex willen we op zoek naar aanknopingspunten in hun bezit voor
concrete (pilot)projecten op het gebied van klimaatadaptatie, om de
gemeentelijke ambities en de plannen van de corporaties op elkaar aan te
laten sluiten .
18. De gemeente Utrecht kan de projecten van Bo-Ex ondersteunen met
kennis en expertise, maar ook vanuit het initiatievenfonds en Subsidie
groene daken. Of, op projectenniveau, ondersteunen bij het aanvragen
van subsidies vanuit andere instanties zoals 'Blauwe Bewonersinitiatieven'
en subsidie 'KIEM'.
19. In de zomer van 2021 willen we de tot dan toe opgedane kennis
samenbrengen en komen tot een gezamenlijke aanpak circulair bouwen.
Die aanpak is gespitst op circulair renoveren, sloop-nieuwbouw en
nieuwbouw. Per projecttype wordt dan een strategie opgesteld. Het doel
van die samenwerking is grotere stappen te kunnen zetten in de transitie
17

en ondersteunt de corporaties in de samenwerking, kennisdeling en
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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. De gemeente
werkt aan de ontwikkeling van een samenhangend programma voor het thema
ouderen-wonen-zorg (Een (t)huis voor ouderen). Een thema dat door de
toenemende vergrijzing steeds meer aandacht behoeft. De Utrechtse
woningcorporaties spelen een belangrijke rol op dit gebied, onder meer bij de
huisvesting, de ontwikkeling en het beheer van specifieke woonvormen, de
woningtoewijzing en het bevorderen van de doorstroming. De komende periode
willen we de samenwerking met de corporaties op dit thema verder concretiseren en
samen werken aan het tot stand brengen van het programma. Dit gebeurt
bijvoorbeeld via een aparte werkgroep (naast corporaties, ook met ontwikkelaars,
beleggers en zorg instellingen) in het kader van het Stadsakkoord Wonen. In de
nieuwe stedelijke prestatieafspraken (2022 e.v.) gaan we nadere afspraken met de
STUW corporaties op dit thema.
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
Inzet Bo-Ex
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 2021. Dat

18

doen zij door te kijken welke bestaande vrijkomende woningen
rolstoeltoegankelijk (te maken) zijn. Daarnaast worden bij
nieuwbouwlocaties geen stedenbouwkundige eisen gesteld, die de
toegankelijkheid van de woningen via de voordeur niet belemmeren.

1 december 2020

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.

2.

Bo-Ex gaat in de in deze prestatieafspraken opgenomen verplichtingen aan
onder het voorbehoud dat zij een haar conveniërende financiering voor de
desbetreffende verplichting heeft verkregen. Voor de in deze
prestatieafspraken opgenomen DAEB-investering geldt in aanvulling op het
voorgaande ook het voorbehoud dat Bo-Ex een borging van het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw voor de financiering van de
desbetreffende DAEB-verplichting heeft gekregen. Uiteraard informeert BoEx de andere partijen als deze situatie zich voordoet.
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11 Ondertekening
Namens het college van Burgemeester & Wethouders gemeente Utrecht
De wethouder Wonen, Dhr. K. Diepeveen
…………………………

Namens Stichting Bo-Ex ‘91
Mw. M. Eleveld
…………………………
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Bijlage 3. Leefbaarheidsactiviteiten Bo-ex in 2021
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 2021 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.
In 2021 wordt onze aanwezigheid verder opgevoerd, door meer uren inzet
door onze complexbeheerders. Bo-Ex zal daardoor het maximum
normbedrag per verhuureenheid overschrijden. De leefbaarheidsuitgaven
van Bo-Ex zullen in 2021 ongeveer €150,- per verhuureenheid bedragen
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Tabel 1a Ontwikkeling sociale (kern)voorraad zelfstandige woningen, bezit Utrecht
2020
7.639

2021
7.702

2022
7.510

2023
7.764

2024
7867

2025
7.911

nieuwbouw sociaal in definitiefase of verder (geplande oplevering, zie 1d)
82
nieuwbouw sociaal in (pre-)initiatieffase (geplande oplevering, zie 1d)
resterende nieuwbouwambitie
sloop sociaal
0
verkoop*** sociaal
-19
aankoop sociaal
0
liberalisatie
0
socialisatie
0
Voorraad sociale huur per 31-12
7.702

0
0
0
174
-6
0
0
0
7.510

241
0
0
81
-6
0
0
0
7.664

209
0
0
0
-6
0
0
0
7867

0
50
0
0
-6
0
0
0
7911

-6

Voorraad sociale huur* per 1-1

waarvan kernvoorraad** per 1-1

waarvan kernvoorraad per 31-12

6020

6.061

6061

5881

5.881

5.941

5.941

6120

6.120

6164

7.905

6164

6164

* 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)

2020
2021
170 ?

2022
?

2023
?

2024
?

2025
?

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

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
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 1-1-2018 ligt een startdocument en/of intentieovereenkomst met gemeente Utrecht
-nieuwbouw op gemeentelijke locatie: vóór 1-1-2018 gunning tender of onderlinge verdeling LR met gemeente Utrecht afgesproken
-nieuwbouw op locatie van particuliere ontwikkelaar: vóór 1-1-2018 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

2024
1.040
0
0
0
1.040

2025
1.040
0
0
0
1.040

29-06-2020

48
48
48
48
65
48
156
65
65
48
48
48
65
354
36
25
159
116
58
56
53
84

81

129

27

36
174

111

21

48

17
26

18
27

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
0,4
0,4
0,9

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

2022
2020
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2019
2021
2021
2022
2021
2019
2022
2023
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
Voorbereiding
Voorbereiding
Voorbereiding
Voorbereiding
Voorbereiding
Ontwerp
Ontwerp
Ontwerp
Ontwerp
Ontwerp
Ontwerp
Ontwerp
Realisatie
Initiatief
Initiatief
Ontwerp
Initiatief
Realisatie
Ontwerp
Ontwerp
Realisatie

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

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-West
Rijnvliet-Oost
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
Leidschr Rijn
Oost

Huur app

liberalisatiegrens tot 900 egw

PRODUCTIEPROGRAMMA BO-EX
Projecten die (deels) gaan opleveren in de periode 2021 t/m 2026

2022
2021
2021
2021
2023
2023
2022
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2022
2021
2022
2023
2022
2021
2023
2024
2021
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1 Inleiding

In de Stuurgroep Huren hebben we afgesproken dit jaar een light proces te volgen
met daarbij geen grote inhoudelijke veranderingen ten opzichte van vorig jaar, maar

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

een actualisatie en, waar mogelijk een concretisering, van de bestaande afspraken.

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

Daarnaast hebben we nadrukkelijker aandacht besteed aan het wederkerige

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

karakter van de afspraken. Per thema wordt de inzet van de corporatie en de inzet

allianties om samen de woonopgaven van Utrecht te realiseren. De individuele

van gemeente weergegeven. We hebben dit jaar een bijzonder proces gevolgd. Als

prestatieafspraken die de woningcorporaties (verenigd in de STUW1), gemeente

gevolg van de coronacrisis zijn voorliggende afspraken namelijk volledig digitaal

Utrecht en huurders maken voor 2021, bouwen voort op deze mijlpalen. Het laat

besproken en afgestemd (ambtelijk en bestuurlijk). We hebben op dit moment

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

vanzelfsprekend nog geen beeld van de impact van de coronamaatregelen op de

Utrecht voor staat.

realisatie voorliggende afspraken.

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

sociale voorraad, het werken aan gemengde wijken, het betaalbaar houden van de
woningen (gematigd huurprijsbeleid) en verduurzaming van de woningvoorraad.

De STUW-corporaties hebben in de stuurgroep huren van 7 oktober 2020 een

Deze opgaven zijn de thema’s van de stedelijke prestatieafspraken en worden bij de

aantal strategische thema’s ingebracht over productie en betaalbaarheid. Deze

individuele prestatieafspraken ook als thema gebruikt.

thema’s reiken verder dan de individuele prestatieafspraken van 2021. We hebben
met de STUW afgesproken om als volgt over de thema’s in gesprek te gaan:

Kader van de afspraken

De thema’s die een relatie hebben met de productie (w.o, locaties en systematiek

De prestatieafspraken worden jaarlijks vastgesteld voor een periode van 5 jaar,

van plankosten) komen aan de orde in de productieoverleggen (ambtelijk en

waarbij de prestaties in het eerste jaar (2021) zo concreet mogelijk zijn omschreven

bestuurlijk). Er vindt steeds een terugkoppeling van het productieoverleg plaats in

en in de periode van 4 jaar daarna (2022 t/m 2025) meer het karakter hebben van

de stuurgroep huren. We organiseren - in vervolg op de ontmoeting van eind 2019 -

een doorkijk. Hiermee wordt aangesloten bij de werkwijzen zoals beschreven in de

een collegebrede bijeenkomst met het STUW-bestuur in het eerste kwartaal van

Woningwet 2015. De eerder gemaakte afspraken blijven geldig, voor zover deze

2021. Hier komt een aantal van de portefeuille overstijgende onderwerpen zoals de

niet in deze nieuwe afspraken geactualiseerd zijn.

afwegingen rond de RSU, duurzaamheid en de voortgang van de meerjarige
stedelijke prestatieafspraken aan de orde.

De afspraken in dit document worden gemonitord via de voortgangsrapportage

Bij zowel de individuele afspraken als de stedelijke afspraken zijn de

prestatieafspraken en de jaarlijkse monitor van GroenWest. Jaarlijks worden de

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

afspraken herijkt. Hierbij wordt rekening gehouden met de vastgelegde koers in de

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

woonvisie en de stedelijke afspraken.

“Huurdersvereniging Weidelanden”.

1 STUW is een samenwerkingsverband tussen Mitros, Portaal, Bo-ex, SSH, GroenWest en Habion.
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Bezit sociale huurwoningen
De STUW-corporaties hebben bijna 44 duizend zelfstandige sociale huurwoningen
in de gemeente Utrecht. Van het totaal aantal sociale huurwoningen in de gemeente
Utrecht die in het bezit zijn van een corporatie, is ongeveer 98% in het bezit van een
STUW-corporatie.
Woningcorporatie GroenWest is een regionaal werkende corporatie. GroenWest
bezit meer dan 1800 woningen in de gemeente Utrecht. Deze bevinden zich in de
wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern.
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aftoppingsgrens en 25% tussen de eerste en de tweede aftoppingsgrens:

2 Wijken voor iedereen

bij elkaar dus 75% onder de tweede aftoppingsgrens. Kanttekening hierbij

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

is dat door de projectgewijze verhuur van nieuwbouwwoningen en het

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

relatief geringe aantal verhuringen in Utrecht, het effect van 1 project

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

zodanig groot kan zijn, dat dit percentage in een jaar lager of hoger kan

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

liggen.

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

2.

laag inkomen of een zorgvraag hebt.

Vanwege de grote tekorten in de sociale huur continueert GroenWest ook
in 2021 een verkoopstop in Utrecht voor sociale huurwoningen. Alleen

In de stedelijke prestatieafspraken is een appendix opgenomen over een

enkele bijzondere objecten (minder dan 0,5% van het bezit) worden bij

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

mutatie verkocht.
3.

prestatieafspraken en de Woonvisie. Het instrument wijkenstrategie is afgelopen

GroenWest heeft in ieder geval tot 2022 geen liberalisatie- of sloopplannen
voor haar bezit binnen de Gemeente Utrecht.

jaar voor het eerst opgesteld en geeft antwoord op de vraag wat de sociale
4.

voorraadontwikkeling (productie, verkoop en liberalisatie/socialisatie ) per wijk gaat

GroenWest acht ruilconstructies binnen de wijken waar zij bezit heeft niet

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

nodig omdat hier relatief weinig sociale huurwoningen zijn. GroenWest is

GroenWest en gemeente spreken af het instrument Wijkenstrategie jaarlijks te

wel bereid om desgevraagd te investeren in sociale huurwoningen aan de

actualiseren.

andere kant van het Amsterdam-Rijnkanaal, om een meer gemengde
woningvoorraad in Utrecht te realiseren. Zij heeft daarbij een rol voor ogen
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:

5.

Corporaties hebben de mogelijkheid om van de wettelijke vrije

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

toewijzingsruimte gebruik te maken om huurders met een lager

sociale segment

middeninkomen een kans te geven op de lokale woningmarkt. Met deze



Woningtoewijzing aan woningzoekenden met maatschappelijke urgentie

prestatieafspraken spreken we af dat we over de mogelijkheid beschikken



Verkoop, liberalisatie en sloop

om deze ruimte te benutten, maar dat de inzet afhankelijk is van nadere



Ruilconstructies voor een meer gemengde woningvoorraad

uitwerking en afspraken die hierover in de Stuurgroep Huren worden



Inzicht in de woningvoorraad valt onder het thema ‘Beschikbaarheid’

gemaakt. Effectuering gebeurt pas na afstemming en gezamenlijk besluit



hierover waarbij in principe de basis is: 2inzet in urgente situaties en bij
Afspraken

herhuisvesting, het streven naar gemengde wijken en behoud van de

Inzet GroenWest
1. GroenWest hanteert een streefhuurbeleid waarbij 50% van haar woningen
2

in Utrecht een streefhuur heeft met een huur onder de eerste
5

De vrije ruimte is wettelijk bepaald en bedroeg eerder 10%

1 december 2020

afgesproken slaagkans voor de doelgroep.
Inzet gemeente
6.

De gemeente Utrecht en STUW-corporaties ontwikkelen in 2021 samen
een dashboard voor sturing op spreiding kwetsbare
doelgroepen o.b.v. mutaties/toewijzingen regulier en nietregulier/woningtypen per wijk. ‘Niet-reguliere toewijzingen’ betreft
verhuringen aan de volgende kwetsbare groepen: MOBW (volwassen en
jongvolwassen), statushouders, urgenten en citydealcasussen. Het te
ontwikkelen instrument geeft gemeente en corporaties onderling inzicht in
spreiding op stadsniveau en STUW-breed, als op wijkniveau,
op subbuurtniveau en per corporatie. Onderzocht wordt of ook inzicht op
complexniveau ook mogelijk en wenselijk is. In het dashboard wordt naast
inzicht in de mutaties en toewijzingen ook relatie gelegd met leefbaarheid
(de Utrechtse Monitor Leefbaarheid). Het te ontwikkelen instrument zal
zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande gegevensbronnen
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2.

3 Inzet voor kwetsbare doelgroepen

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

concept gerealiseerd, met bewoners met en zonder zorgvraag. Dit project

voorrang op een sociale huurwoning met een vorm van ondersteuning (o.a.

wordt zoveel mogelijk in samenhang met het omliggende gebied

uitstromers Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, mensen die een

ontwikkeld.

woning toegewezen krijgen via de lokale City Deal-tafel, statushouders en mensen

4. De STUW heeft uitgesproken dat zij de taakstelling ten aanzien van

met een urgentiebeschikking). In het plan van aanpak ‘Huisvesting en

statushouders, die de gemeente Utrecht van het rijk krijgt opgelegd, ook

ondersteuning kwetsbare doelgroepen’ hebben de drie partijen gezamenlijke

als hun taakstelling zien. Daarom zal er in de periode 2021 t/m 2023 (net

afspraken gemaakt over de inzet die zij in 2019 en volgende jaren leveren om het

als in voorgaande jaren) voldoende woonruimte ter beschikking worden

gestelde doel te bereiken. De afspraken betreffen de aantallen woningen die voor

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

de doelgroepen beschikbaar worden gesteld, de zorginfrastructuur die aanwezig

verband onderling verdeeld worden. Van belang is wel dat de verhouding

moet zijn, de spreiding over de stad en de zorg voor draagvlak in de samenleving.

toewijzingen aan bijzondere doelgroepen en reguliere toewijzingen in
balans blijft

Binnen het thema ‘Inzet voor bijzondere doelgroepen’ maken we afspraken over:
Medewerking aan het Plan van Aanpak huisvesting en ondersteuning

Inzet gemeente

kwetsbare doelgroepen


5.

Initiatieven voor meer aanbod bijzondere doelgroepen

We verwachten in 2021 een groei van het aantal te huisvesten
statushouders als gevolg van het wegwerken van achterstanden bij de
IND. De gemeente neemt voortouw in het gezamenlijk gesprek over

Afspraken

aanvullende interventies die nodig zijn om de balans tussen doelgroepen te

Inzet GroenWest
1.

In 2021 (Q1) levert GroenWest een project op de locatie Nijevelt op. In dit
project wordt samen met het Leger des Heils een ‘gemengd wonen’

en vastgelegd. Met kwetsbare doelgroepen bedoelen wij de woningzoekenden met



GroenWest blijft in 2021 op zoek naar vernieuwende woonvormen die een

bewaren - in 2021 het geval met uitstroom MOBW (385 plus 50

Conform het ‘Plan van Aanpak huisvesting en ondersteuning kwetsbare

jongvolwassenen) en toenemend aantal statushouders (ca. 650-700).

doelgroepen‘ stelt GroenWest woningen beschikbaar voor

Hierbij kijkt de gemeente ook naar de inzet van ander (waaronder eigen)

- verhuur aan zorginstellingen ten behoeve van mensen die zijn

bestaand vastgoed, dan het vastgoed van de woningcorporaties.

aangewezen op professionele woonbegeleiding;

6.

- verhuur aan mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang/

Conform genoemde plan is de gemeente het aanspreekpunt voor
zorgpartijen en levert informatie betreffende de aantallen van de uitstroom

beschermd wonen en vrouwenopvang. Dit proces verloopt via Beter

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

Wonen.

zorg en begeleiding aan deze mensen.

7
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7.

De gemeente Utrecht heeft een kwartiermaker vernieuwende woonvormen
ingesteld, die beschikbaar is om GroenWest in 2021 daar waar nodig bij te
staan bij de vorming van nieuwe initiatieven.

8.

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

9.

Partijen betrokken bij het ‘Plan van Aanpak huisvesting en ondersteuning
kwetsbare doelgroepen‘ (hierna: PvA), onderzoeken of de uitstroom uit de
zogenaamde NIDOS-woningen (waar statushouders jonger dan 18 zijn
gehuisvest), onderdeel van het PvA kan gaan uitmaken.

8
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3.

4 Leefbaarheid

geeft inzicht in welke wijk, buurt of complex er actief gestuurd moet worden

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

op leefbaarheid. De Gemeente Utrecht zal zich inspannen om een actieve

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

bijdrage te leveren aan de monitor en beschikbare data aan te dragen om

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

de wijkenmonitor door te ontwikkelen. Daarnaast heeft de Gemeente

primaire verantwoordelijkheid voor een goed beheer en veiligheid van de openbare

Utrecht ook een leefbaarheidsmonitor voor Utrecht ontwikkeld. Er zal

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

gekeken worden hoe deze twee initiatieven elkaar kunnen versterken.

wooncomplexen en de directe omgeving. Dit is niet alleen een financiële investering
maar ook het aanwezig en aanspreekbaar zijn in wijken om proactief in te kunnen

Inzet gemeente

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:


GroenWest is bezig met het opzetten van een wijkenmonitor. Deze monitor

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

voorkomen van huisuitzetting, woonhygiëne, vroegsignalering en aanpak

Inzet GroenWest

ernstig overlastgevende gezinnen.

1.

Ten behoeve van de leefomgeving investeert GroenWest met
leefbaarheidsuitgaven in haar complexen. Deze uitgaven worden aan
leefbaarheidsinterventies besteed 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 is in 2019 een convenant
woonfraude opgesteld, waarin onder andere afspraken zijn opgenomen
over het delen van persoonsgegevens. Dit convenant wordt de komende
periode toegepast.
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5

Beschikbaarheid

De behoefte aan sociale huurwoningen is groot. Voor de periode van 2017 tot 2040
moeten er 60.000 woningen in de stad Utrecht bijkomen, waarvan 35% sociaal. Het
gezamenlijke uitgangspunt is dat de omvang van de sociale huurvoorraad mee moet
groeien met de groei van de stad. In het Meerjaren Perspectief Ruimte wordt
uitgegaan van een duurzaam hoge bouwproductie van gemiddeld 3000-3500
woningen per jaar in de periode 2020-2040. Concreet voor de jaren 2020-2024
betekent dit dat de sociale woningvoorraad met gemiddeld 1.000 tot 1200 sociale



Huidige voorraadbeleid



Harde planvoorraad t/m 2025



Zachte planvoorraad t/m 2025



Woningtoewijzing en doorstroming



Woningtoewijzing via loting



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



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

Bijlagen

De ontwikkeling van de voorraad tot en met 2025 is weergegeven in bijlage

huurwoningen per jaar moet groeien. Om dit te bereiken is extra inzet nodig van alle
betrokken partijen. In 2040 bedraagt de omvang van de kernvoorraad (tot de tweede

1.

aftoppingsgrens) tenminste 70% van de sociale voorraad.



Het geactualiseerde productieprogramma tot en met 2025 is weergegeven
in bijlage 2.

In 2020 zijn de gemeente en de STUW-corporaties, conform de afspraak in de
stedelijke prestatieafspraken, gestart met productieoverleggen. Deze overleggen

Afspraken

vinden ambtelijk 4 keer per jaar en bestuurlijk 2 keer per jaar plaats . De Stuurgroep

Inzet GroenWest

Huren wordt over de opbrengst en afspraken geïnformeerd.

1.

In 2021 heeft GroenWest verschillende nieuwbouwprojecten in de

De bedoeling van het productieoverleg is om strategisch en op hoofdlijnen de

gemeente Utrecht in voorbereiding. In totaal gaat het om zeker 83 sociale

voortgang van de productie van de sociale voorraad in de stad te monitoren, kansen

huurwoningen over de periode 2021-2025, de harde plannen zijn: Park

te signaleren en aandachtspunten/knelpunten aan de orde te stellen. Het gaat om

Hoge Woerd (25) en Poortrijk (58).

project- en gebiedsoverstijgende vraagstukken. Verwachte thema’s: kansen voor

2.

GroenWest heeft verder een zachte planvoorraad van ruim 500 woningen.

locaties, welke onderwerpen/issues zorgen voor de grootste vraagstukken en

Daarbij gaat het om Haarrijn (150), Kloosterweide (90), E9 Cultuurcluster

eventuele vertraging (of escalatie), wat leren we daaruit, welke stadsbrede knopen

(250) waarbij SSH het beheer zal uitvoeren, Centrumplan de Meern (30) en

moeten we daarover doorhakken, vraagstukken rond berekening

Groenewoud (n.t.b.).

meerwaarde(afdracht), verhouding sociaal/middenhuur, afwegingen rond

3.

Om alle geplande nieuwbouwactiviteiten te kunnen uitvoeren is GroenWest

bouwopgave voor specifieke groepen, welke voortgang laat het MPR en Peilstok

voor de jaren 2021-2025 afhankelijk van voldoende bouwlocaties. Concreet

zien in planning en prognoses, versnelling etc. Een aantal strategische thema’s die

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

door de STUW corporaties is ingebracht tijdens de stuurgroep Huren, en die hier

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

sterkt mee samenhangen, worden opgepakt in het productieoverleg.

gemeente en andere grondbezitters om nieuwe locaties te verwerven.
4.

Binnen het thema Beschikbaarheid maken we afspraken over:

Om doorstroming in de sociale woningmarkt in de gemeente Utrecht te
bevorderen spreekt de gemeente met GroenWest af dat GroenWest

10

1 december 2020

woningen van een nader te benoemen nieuwbouwproject in de vorm van

beschikbaar. Er worden lessen getrokken uit de succesvolle samenwerking

een pilot binnen de kaders van de huisvestingsverordening met voorrang

op het project op kavel E9 (cultuurcluster).

kan toewijzen aan doorstromers. GroenWest en de gemeente Utrecht
5.

6.

7.

10. Per project wordt bekeken wat de aanvullende gemeentelijke wensen zijn.

overleggen samen over de voorwaarden en evaluatie van de pilot.

De gemeente is er zich van bewust dat een te grote stapeling van wensen,

Zoals is opgenomen in de regionale huisvestingsverordening en het lokale

in combinatie met lage huren, invloed kan hebben op de financiële

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

haalbaarheid van het project. Ter vermijding van vertraging op

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

projectniveau streven we in lijn met het Stadsakkoord Wonen naar

GroenWest zet haar vrije sector huurwoningen grotendeels in voor

afspraken die hier (in een vroegtijdig stadium) meer eenduidigheid in

middeninkomens en past hier de streefhuren op aan. Ze handelt hierbij

brengen, en dwingt de gemeente na politieke besluitvorming geen nieuwe

conform het actieplan Middenhuur (2017).

wensen meer af.

GroenWest onderzoekt de mogelijkheid om via een verkorte procedure

11. De gemeente is bezig met de ontwikkeling van tenderbeleid. De STUW-

tijdelijke, verplaatsbare (micro)appartementen te realiseren op niet-woning-

corporaties hebben input geleverd bij de ontwikkeling van dit beleid. Een

gebonden grond die minimaal 15 jaar beschikbaar is. De gemeente spant

van de uitgangspunten is om het tenderen bij de ontwikkeling van projecten

zich in om hiervoor geschikte locaties te vinden.

met een hoog aandeel sociale huur (met name in de kernvoorraad) zoveel
mogelijk te beperken. Naar verwachting is het beleid in Q1 2021 gereed.
12. De gemeente Utrecht werkt aan een ruimtelijke strategie Utrecht voor 2040

Inzet gemeente
8.

(RSU). In kader van dit proces van RSU wordt een gezamenlijk overleg

De gemeente Utrecht blijft zich inspannen om voldoende bouwlocaties

tussen STUW-corporaties en de gemeente gepland.

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

13. De gemeente en GroenWest gebruiken bij het eerstvolgende

in de stedelijke prestatieafspraken en Stadsakkoord Wonen. Dat doet zij

nieuwbouwproject van GroenWest in Utrecht bij wijze van experiment het

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

spinnenwebdiagram als gesprekstool tussen de gemeente en

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

initiatiefnemer, die helpt om ambities zo op elkaar af te stemmen dat

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

nieuwbouw financieel haalbaar is.

bij de corporaties ligt. Daarnaast worden er een aantal lopende projecten
tegen het licht gehouden om te kijken of daar extra sociale huurwoningen
(600-725 extra woningen) gerealiseerd kunnen worden. Tot slot is bij de
laatste gemeentelijke Voorjaarsnota opgenomen dat er vanuit de
erfpachtconversie 13 miljoen beschikbaar komt voor betaalbaar wonen
(motie 191).
9.

De gemeente rekent met sociale grondprijzen. Zij verleent tijdig
planologische medewerking en stelt voldoende ambtelijke capaciteit
11

1 december 2020

6 Betaalbaarheid
Betaalbaarheid en een gematigde huurontwikkeling zijn voor partijen een belangrijke

Inzet gemeente

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

5.

De gemeente Utrecht staat voor een ruimhartig en sociaal armoedebeleid,

Aedes en de Woonbond onlangs hebben gesloten. Afspraken over betaalbaarheid

gericht op rondkomen en meedoen. Daarvoor heeft de gemeente een

moeten vanzelfsprekend binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders vallen.

aantal regelingen, waaronder de U-pas, U-polis, Individuele
Inkomenstoeslag, bijzondere bijstand, kwijtschelding van lokale

Binnen het thema Betaalbaarheid maken we afspraken over:


Huurprijsbeleid voor de volledige portefeuille (percentages en principes)



Huurverhoging voor 2021



Het huurprijsbeleid valt onder het thema ‘Wijken voor Iedereen’

belastingen. Daarnaast richt Utrecht zich met de actieagenda Utrechters
Schuldenvrij op het voorkomen, vroegtijdig opsporen en duurzaam
oplossen van schulden.
6.

op de financiële draagkracht van de corporaties. De gemeente en
GroenWest zullen zich daarom ook inzetten om de wetgeving rond de

Afspraken

verhuurdersheffing en de ATAD bijgesteld te krijgen.

Inzet GroenWest
1.

7.

Corporaties hanteren een coulancebeleid bij betalingsproblemen en

kansrijk is daarin.

impact van de corona maatregelen is een terugkerend agendapunt in de

8.

stuurgroep huren.

oplopende schulden te voorkomen.

maximaal inflatievolgend.
GroenWest is voornemens een inkomensafhankelijke huurverhoging toe te
passen voor de groep met een huur onder de liberalisatiegrens (€737,14)
en een inkomen boven de € 43.574 (prijspeil 2020), maar kan hiervan
afwijken als de aankomende woningwetwijziging hier aanleiding toe geeft.
De opbrengsten hiervan worden ingezet ten behoeve van investeringen
door GroenWest in de sociale woningvoorraad.
4.

In 2021 werken gemeente en GroenWest volgens een nieuwe werkwijze
om door verdere preventie van deurwaarderzaken bij huurachterstanden

Ook in 2021 zet GroenWest in op gematigde huurverhoging voor huurders
met een inkomen tot € 43.574. De huurverhoging is voor deze groep

3.

De gemeente blijft zich inzetten op de preventie van armoede en schulden
en onderzoekt of de ‘Amsterdamse Methode’ bij schuldenproblematiek

huisuitzettingen. Zij sluiten aan bij de landelijke afspraken van Aedes, De

2.

De gemeente Utrecht realiseert zich dat de verhuurdersheffing zwaar drukt

Bij nieuwbouwprojecten wordt telkens per project bekeken en afgestemd
met de gemeente Utrecht of deze al dan niet onder de aftoppingsgrenzen
wordt gerealiseerd.
12
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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 dat 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:


Evaluatie van het Algemeen Sociaal Plan

Afspraken
1.

In 2021 wordt het Algemeen Sociaal Plan door de gemeente, de STUWcorporaties en de huurdersorganisaties geëvalueerd. De uitkomsten en
verbeteringen uit de evaluatie worden verwerkt in een actualisatie van het
Algemeen Sociaal Plan. Dit Algemeen Sociaal Plan wordt gebruikt als
uitgangspunt bij renovatie en sloop nieuwbouw en geeft de rechten en
plichten weer van huurders, corporaties en huurders.

13
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Binnen het thema Duurzaamheid maken we afspraken over:

8 Duurzaamheid
Verduurzaming van de sociale woningvoorraad draagt bij aan een gezonde



Zon op daken (aantallen/initiatieven)

leefomgeving en kan bijdragen aan betaalbare woonlasten. Het thema



Afspraken over aardgasvrij en de warmtetransitie

duurzaamheid bevat meerdere onderdelen. Het betreft de energietransitie over de



CO2-besparing

route naar een aardgasvrije stad en het nemen van maatregelen om te komen tot



Verduurzaming bij renovaties: aantallen incl. methode/initiatieven

CO2-reductie. Tussen gemeente en woningcorporaties zijn de afgelopen jaren al



Initiatieven op het gebied van circulariteit, klimaatadaptatie en groen

uitvoerige afspraken gemaakt op dit gebied.
Daarnaast gaat het bij duurzaamheid ook over onderwerpen als circulariteit,

Afspraken

klimaatadaptatie en groen (zoals natuurinclusief bouwen en tuinenbeleid). De

Inzet GroenWest

gemeente Utrecht streeft naar een stad die voor iedereen gezond, veilig en

1.

Het gemiddelde label van het woningbezit van GroenWest in Utrecht is

toegankelijk is, bij elk weertype dat we in de toekomst verwachten. Naar

label A. Door de relatief goede en jonge staat van het bezit is in 2021

verwachting ligt er begin 2021 een vastgestelde visie klimaatadaptatie en een

daarom geen groot onderhoud gepland aan woningcomplexen. De

nieuwe visie water- en riolering. In die documenten staat beleid over hoe om te gaan

duurzaamheidsaanpak van GroenWest kenmerkt zich door te werken met

met water en droogte (water vasthouden in bodem, stad inrichten op grotere buien)

bewezen en innovatieve technieken bij bouwprojecten.

en met hitte (door met groen en schaduw de stad koel houden). Voor nieuwe

2.

Bij nieuwbouw houdt GroenWest zich aan de uitgangspunten van het

gebiedsontwikkelingen is het streven om de ambities uit het nieuwe beleid direct te

vigerende bouwbesluit. Daarbij zet GroenWest zich, indien haalbaar,

hanteren. Voor de bestaande stad willen we dit in 2050 hebben behaald en grijpen

verder in om haar nieuwbouw energieneutraal (EPC 0,0) te realiseren.

we tot die tijd alle kansen om dat waar te maken. Groen speelt hierin, naast alle

3.

Bij enkele mutatie-woningen worden nieuwe technieken uitgeprobeerd die

andere functies die het heeft, een belangrijke rol. Over de kansen en mogelijkheden

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

op het gebied van groen, klimaatadaptatie en circulariteit (bijvoorbeeld het behoud

ook zoutmatten als isolatiemateriaal, een warmtebuffer en een douche

van groen bij woningoverdracht) hebben in 2020 gesprekken plaatsgevonden

WTW.

tussen gemeente en corporaties; dit traject wordt in 2021 voortgezet, met als doel

4.

GroenWest is een monitoringssystematiek aan het opzetten voor het

de uitvoering van gerichte samenwerkingsprojecten en het komen tot nadere

monitoren van de CO2-uitstoot. Naast het analyseren van de jaarlijkse

afspraken. Vanuit het actieplan Utrecht circulair willen we als stad tot 2023

verbruiksgegevens (van de netbeheerders) wil GroenWest ook de

experimenteren en leren met circulair bouwen. Doel is om vanaf 2023 circulair

component CO2-uitstoot van materialen gaan bekijken. Momenteel worden

bouwen op te kunnen schalen. De gemeente Utrecht wil daarom tot die tijd

er al nulmetingen gedaan en willen ze hun ketenpartners uitdagen om

samenwerken met corporaties middels experimenten.

duurzamere renovaties uit te voeren. In 2021 wil GroenWest prestatieeisen meegeven aan de ketenpartners ten aanzien van CO2-reductie.
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5.

GroenWest zal haar bevindingen delen met andere corporaties en de

zoals circulair demonteren, ontwerpen/bouwen en toepassen van biobased

gemeente.

of hergebruikte materialen.

Het streven is dat in 2025 20% van de daken belegd is met zonnepanelen.
Ook in 2021 wordt gerapporteerd over de voortgang (uitgedrukt als

Inzet gemeente

percentage van woningen met zonnepanelen). GroenWest heeft dit streven

10. Om te komen tot meer duurzame manieren van verwarmen en koken, stelt

al behaald. Meer dan 20% van de daken van de woningen is belegd met

de Gemeente Utrecht een transitievisie warmte op. Dat gebeurt in overleg

zonnepanelen. In 2021 continueert GroenWest haar

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

Zonnepanelenprogramma 2017-2021. Tot en met 2020 werden al 342

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

woningen van zonnepanelen voorzien. Komend jaar zal GroenWest

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

zonnepanelen plaatsen in de wijken Veldhuizen en Vleuterweide. Er zijn al

eerste wijken het meest logische alternatief voor aardgas. Een belangrijke

48 bewoners van geschikte woningen aangeschreven en er zullen in 2021

partner in dit proces zijn de woningcorporaties. Onderdeel is per buurt in

nog 136 volgen. In de loop van 2021 wordt de balans opgemaakt en

kaart brengen welke investeringsplannen corporaties met hun bezit

besloten hoe GroenWest verder gaat. De gemeente draagt bij aan het

hebben. Om zo aan te sluiten bij de wijkuitvoeringsplannen

realiseren van de doelstelling voor zonnepanelen met de Zon Op Dak

11. De gemeente Utrecht wil met GroenWest op zoek naar aanknopingspunten

aanpak.
6.

in hun bezit voor concrete (pilot)projecten op het gebied van

De Energiebox wordt ook in 2021 aangeboden. In overleg met GU en

klimaatadaptatie, om zo tot samenwerking te komen met als doel om de

andere corporaties wordt uitgewisseld hoe het bereik van de doelgroep

gemeentelijke ambities en de plannen van de corporaties op elkaar aan te

efficiënter kan worden ingericht. Daarnaast onderzoeken GroenWest en de

sluiten.

gemeente andere mogelijkheden om energiebewust gedrag van bewoners

De gemeente kan de projecten van GroenWest ondersteunen met kennis

te stimuleren. GroenWest hanteert voor 2021 dezelfde aantallen aan te

en expertise, maar ook vanuit het initiatievenfonds en Subsidie groene

bieden Energieboxen als in 2020 (25).
7.

daken. Projecten kunnen bijvoorbeeld ook gebruik maken van subsidie

In 2021 ontwikkelt GroenWest beleid op het vlak van klimaatadaptatie.

'Blauwe Bewonersinitiatieven' en subsidie 'KIEM'.

Zodra dit beleid er is gaat GroenWest in gesprek met de gemeente over

12. Om afspraken te kunnen maken over Groen gaat de gemeente op zoek

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

met GroenWest naar nieuwe en/of bestaande (pilot)projecten die bijdragen

de gemeente onderzoeken samen of we ergens hemelwaterafvoeren

aan de groene ambities in de stad, zoals openbare binnentuinen, (groen)

kunnen ontkoppelen.
8.

zelfbeheer, “ommetjes in de buurt”, diervriendelijk bouwen,

Bij tenders vraagt de gemeente Utrecht standaard naar circulaire aspecten

soortenmanagent-plannen, “tiny-forest”, groenbehoud bij woningmutatie en

in bouwplannen en kent daar punten aan toe
9.

verbeteren verblijfskwaliteit met groen en/of natuurlijk spelen (bij overgang

De gemeente vraagt GroenWest om één of twee projecten te kiezen in

openbaar en corporatie terrein). We kijken naar koppelkansen tussen

2021, waar één of meerdere circulaire maatregelen worden toegepast,

duurzaamheidsthema’s en waar mogelijk en zinvol faciliteert de gemeente
15
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dit met advies en financiële bijdragen uit het Meerjaren Groenprogramma
en/of, andere regelingen zoals Subsidieregeling “Ruimte voor Initiatief,
stimuleringsregelingen voor geveltuinen, boomspiegels en zelfbeheer” en
de Stimuleringsregeling “Initiatieven Duurzame Ontwikkeling”.
13. In de zomer van 2021 willen we de tot dan toe opgedane kennis
samenbrengen en komen tot een gezamenlijke aanpak circulair bouwen.
Die aanpak is gespitst op circulair renoveren, sloop-nieuwbouw en
nieuwbouw. Per projecttype wordt dan een strategie opgesteld. Het doel
van die samenwerking is grotere stappen te kunnen zetten in de transitie
naar een circulaire economie zonder dat de haalbaarheid van concrete
projecten wordt belemmerd. Gemeente Utrecht neemt hierin het voortouw
en ondersteunt de corporaties in de samenwerking, kennisdeling en
strategievorming. Er is vanuit de gemeente enig budget voor dit traject
beschikbaar. Als stad willen we de kennisopbouw rondom circulaire
economie die hiermee gedaan wordt graag bundelen en verspreiden
tussen de corporaties (en hopelijk ook daarbuiten). Hierin heeft de
gemeente Utrecht een verbindende rol. Met de experimenten verwachten
we het effect te kunnen meten op CO2-uitstoot/ milieueffecten, de
bouwmethode/bouwkosten, wijze van aanbesteding of de woonkwaliteit.
De gemeente Utrecht kan daarbij een faciliterende rol vervullen. We
denken dan aan aandragen kennis en expertise over circulariteit, maar ook
aan lagere leges, bemiddeling bij vergunningen of subsidies.
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2.

9 Kwaliteit

om kleine aanpassingen in de woning te faciliteren aan huurders die niet

Partijen streven gezamenlijk naar een goede prijs-kwaliteitverhouding van

geholpen kunnen worden in de Wmo.

woningen, zodat er meer (kwalitatief) passend aanbod beschikbaar is voor

3.

woningzoekenden, ook voor mensen met een fysieke beperking. De gemeente

toegankelijkheid van woningen zo optimaal mogelijk kan worden gemaakt

ouderen-wonen-zorg (Een (t)huis voor ouderen). Een thema dat door de

voor mensen met een fysieke beperking.

toenemende vergrijzing steeds meer aandacht behoeft. De Utrechtse
woningcorporaties spelen een belangrijke rol op dit gebied, onder meer bij de
huisvesting, de ontwikkeling en het beheer van specifieke woonvormen, de
woningtoewijzing en het bevorderen van de doorstroming. De komende periode
willen we de samenwerking met de corporaties op dit thema verder concretiseren en
samen werken aan het tot stand brengen van het programma. Dit gebeurt
bijvoorbeeld via een aparte werkgroep (naast corporaties, ook met ontwikkelaars,
beleggers en zorg instellingen) in het kader van het Stadsakkoord Wonen. In de
nieuwe stedelijke prestatieafspraken (2022 e.v.) maken we nadere afspraken met
de STUW-corporaties op dit thema.
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 zo veel mogelijk als nultredenwoningen uitgevoerd. Per project wordt gekeken hoe de

werkt aan de ontwikkeling van een samenhangend programma voor het thema



In 2021 stelt GroenWest een beperkt toegankelijkheidsbudget beschikbaar

GroenWest maakt onderscheid tussen gelijkvloerse woningen,
rollatortoegankelijke woningen en rolstoeltoegankelijke woningen. Voor
haar totale portefeuille in Utrecht (DAEB en niet-DAEB) heeft GroenWest
248 gelijkvloerse woningen (inclusief 73 woningen in een verzorgingshuis),
398 rollatortoegankelijke woningen en 12 rolstoeltoegankelijke woningen.
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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 het college van Burgemeester & Wethouders gemeente Utrecht
De wethouder Wonen, Dhr. K. Diepeveen
…………………………

Namens Stichting GroenWest
Mw. K.L. Verdooren
…………………………

Namens Huurdersvereniging Weidelanden
Dhr. A. Kruys
…………………………
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Bijlage 3. Leefbaarheidsactiviteiten GroenWest in 2021
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 2021 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 2021 liggen rond de €100, - per
verhuureenheid (VHE).
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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 1d)
nieuwbouw sociaal in (pre-)initiatieffase (geplande oplevering, zie 1d)
sloop sociaal
verkoop*** sociaal
aankoop sociaal
liberalisatie
socialisatie
Voorraad sociale huur per 31-12
waarvan kernvoorraad per 31-12

2021
1933
1567
68
0
0
0
1
0
0
2002
1636

2022
2002
1636
0
0
0
0
1
0
1
2004
1632

2023
2004
1632
0
250
0
0
1
0
1
2256
1627

2024
2256
1627
0
0
0
0
1
0
1
2258
1624

2025
2258
1624
0
150
0
0
1
0
0
2409
1622

* 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
2021
2022
72
99
Voorraad sociale huur onzelfstandig per 1-1
27
0
nieuwbouw onzelfstandig sociaal in definitiefase of verder (oplevering)
0
0
nieuwbouw onzelfstandig sociaal in (pre-)initiatieffase (oplevering)
0
0
saldo overige mutaties onzelfstandig
Voorraad sociale huur onzelfstandig per 31-12
99
99

2023
99
0
0
0
99

2024
99
0
0
0
99

2025
99
0
0
0
99

Tabel 1c Definities van harde en zachte plannen
Plannen in definitiefase of verder:
-nieuwbouw op eigen locatie corporatie: vóór 1-1-2018 ligt een startdocument en/of intentieovereenkomst met gemeente Utrecht
-nieuwbouw op gemeentelijke locatie: vóór 1-1-2018 gunning tender of onderlinge verdeling LR met gemeente Utrecht afgesproken
-nieuwbouw op locatie van particuliere ontwikkelaar: vóór 1-1-2018 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

VdM
Leidsche Rijn
Leidsche Rijn
VdM
VdM
VdM
Leidsche Rijn
VdM
Leidsche Rijn

sloop/nieuwbouw
uitbreidingsnieuwbouw
uitbreidingsnieuwbouw
uitbreidingsnieuwbouw
uitbreidingsnieuwbouw
uitbreidingsnieuwbouw
uitbreidingsnieuwbouw
uitbreidingsnieuwbouw
uitbreidingsnieuwbouw

Gereed
Gereed
Uitvoering
Gereed
Uitvoering
Definitie
Voorbereiding
Definitie
Initiatief

14
21
58
39
10
32
25
150
250

12

10

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.

Start en oplevering

35
11
5

10
21
23
28
5

32
25

35

18

14
25

186

65

150
130

56

65

4
21
23
39
10

150

2018
2018
2019
2018
2018
2020
2020
2023
2022

Energie

2019
2019
2021
2019
2020
2021
2021
2025
2024

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

NOM (ja/nee)

Gasloos (ja/nee)

Energie index (schatting!)

Jaar oplevering gereed

Geplande start bouw/renovatie

app 70 tot 85 m2 gbo

3 slaapkamers of meer

2 slaapkamers

1 slaapkamer

4

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

0 (studio/studentenkamer)

aantal woonlagen

Huur > 710 (egw)

Soc huur 640 tot 710 egw

Kernvoorraad tot 640 (egw)

Huur > 710 (app)

Soc huur 640 tot 710 (app)

GroenWest
GroenWest
GroenWest
GroenWest
GroenWest
GroenWest
GroenWest
GroenWest
GroenWest

Fase

Kernvooraad tot 640 (app)

Wijk achter 't Spoor
Leeuwesteyn 4A
Leeuwesteyn 12A
Haarzicht
Haarzicht
Nijevelt
Park Hoge Woerd
Haarrijn
E9

Aanpak

Studenten onzelfstandig

corporatie

Studenten zelfstandig

Projectnaam

Omvang (aantal slaapkamers naast
woonkamer)

Huur egw

energie index is
nog niet bekend.
wordt pas
afgegeven na

Aantal sloop (woningen)

Subwijk

Huur app

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 2021 t/m 2025

Ja
Ja
nee
nee
nee
nee
nee
nee
Nee

Project MIXIT; gemengd woonproject
Leidsche Rijn

Prestatieafspraken 2021~2025
Gemeente Utrecht, Mitros, HuurdersNetwerkMitros
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1. Inleiding

rekening gehouden met de vastgelegde koers in de woonvisie en de stedelijke

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

Vorig jaar zijn de Woonvisie en de Stedelijke prestatieafspraken (2020-2022)

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

opgesteld. In de Stuurgroep Huren hebben we afgesproken dit jaar een licht proces

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

te volgen met daarbij geen grote inhoudelijke veranderingen ten opzichte van vorig

allianties om samen de woonopgaven van Utrecht te realiseren. De individuele

jaar, maar een actualisatie en, waar mogelijk een concretisering, van de bestaande

prestatieafspraken die de woningcorporaties (verenigd in de

afspraken.

STUW1),

gemeente

afspraken. Daarnaast hebben we nadrukkelijker aandacht besteed aan het

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

wederkerige karakter van de afspraken. Per thema wordt de inzet van de corporatie

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

en de inzet van gemeente weergegeven.

Utrecht voor staat.
We hebben dit jaar voor de actualisatie een bijzonder proces gevolgd. Als gevolg
De opgaven waar partijen prestatieafspraken over maken zijn: het vergroten van de

van de coronacrisis zijn voorliggende afspraken namelijk volledig digitaal besproken

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

en afgestemd (ambtelijk en bestuurlijk). We hebben op dit moment vanzelfsprekend

voorraad (gematigd huurprijsbeleid) en verduurzaming van de woningvoorraad.

nog geen beeld van de impact van de coronamaatregelen op de realisatie van

Deze opgaven staan ook beschreven als thema’s in de stedelijke

voorliggende afspraken.

prestatieafspraken. De thema’s die beschreven staan in de stedelijke
prestatieafspraken zijn ook de thema’s die in dit document als indeling worden
gebruikt.

Vertrekpunt voor het maken van afspraken
De STUW-corporaties hebben in de stuurgroep huren van 7 oktober 2020 een
aantal strategische thema’s ingebracht over productie en betaalbare woonlasten..

Kader van de afspraken
De prestatieafspraken worden jaarlijks vastgesteld voor een periode van 5 jaar,

Deze thema’s reiken verder dan de individuele prestatieafspraken van 2021. We

waarbij de prestaties in het eerste jaar (2021) zo concreet mogelijk zijn omschreven

prestatieafspraken te behandelen, maar verwijzen wel naar het proces rondom de

en in de periode van 4 jaar daarna (2022 t/m 2025) meer het karakter hebben van

behandeling ervan. Sommige thema’s worden behandeld in het productieoverleg.

een doorkijk. Hiermee wordt aangesloten bij de werkwijzen zoals beschreven in de

Het college zal daarnaast ook apart in overleg gaan met de STUW. Gemeente en

Woningwet 2015. De eerder gemaakte afspraken blijven staan, voor zover deze niet

STUW hebben afgesproken om als volgt over de thema’s in gesprek te gaan: de

in deze nieuwe afspraken geactualiseerd zijn. De afspraken in dit document worden

thema’s die een relatie hebben met de productie (waaronder locaties en systematiek

gemonitord en geëvalueerd. Jaarlijks worden de afspraken herijkt. Hierbij wordt

van plankosten) komen aan de orde in de productieoverleggen (ambtelijk en

hebben afgesproken deze thema’s inhoudelijk niet in deze ronde van de

bestuurlijk). Er vindt steeds een terugkoppeling van het productieoverleg plaats in

1
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de stuurgroep huren. In het eerste kwartaal van 2021 wordt -in vervolg op de
ontmoeting van eind 2019 - een collegebrede bijeenkomst met het STUW-bestuur
georganiseerd. Hier komt een aantal de portefeuille overstijgende onderwerpen
zoals de afwegingen rond de RSU, duurzaamheid en de voortgang van de
meerjarige stedelijke prestatieafspraken aan de orde.
Bij zowel de individuele afspraken als de stedelijke afspraken zijn de
huurdersorganisaties nadrukkelijk ook een partij: het betreft tripartiete afspraken. Dit
is vastgelegd in de herziene Woningwet 2015. Bij Mitros is dat “Huurders Netwerk
Mitros”.

Bezit sociale huurwoningen
De STUW-corporaties hebben bijna 44 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, is 98% in het bezit van STUW. Woningcorporatie
Mitros heeft in 2020 ruim 20.5000 zelfstandige sociale huurwoningen in de
gemeente Utrecht. Deze woningen zijn verspreid over heel Utrecht.

4
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2. Wijken voor iedereen

2.

In Overvecht heeft Mitros in 2020 binnen de sociale huur het aanbod dat
gelabeld wordt vanaf de aftoppingsgrens voor de kernvoorraad tot aan de
sociale huurgrens verhoogd met zo’n 10%, tot in totaal 40%. Voor de komende

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

jaren handhaaft Mitros deze verdeling.

gerealiseerd 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

3.

met verbeteringen bij de 10-hoogflats circa een kwart van deze woningen bij

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

mutatie te verhuren in de middenhuur (Niet- DAEB).

inclusieve, leefbare wijken en buurten, waar voor iedereen plek is, ook als je een
laag inkomen of een zorgvraag hebt.

Inzet in Overvecht is verder om na oplevering van groot onderhoudsprojecten

4.

In Kanaleneiland wordt na afronding van de groot onderhoudsprojecten met
verbetering bekeken wat nodig en mogelijk is. Hierbij wordt bekeken om wat

In de stedelijke prestatieafspraken is een appendix opgenomen over de ontwikkeling

meer woningen boven de tweede aftoppingsgrens te zetten, naar mogelijke

van een gezamenlijke wijkenstrategie. Het instrument wijkenstrategie is in 2020 voor

verkoop en naar omzetting naar middenhuur(niet-DAEB). Deze instrumenten

het eerst opgesteld. De wijkenstrategie geeft inzicht in de ontwikkeling van de

worden alleen ingezet op het moment van mutatie van de woning.

sociale voorraad per wijk (productie, verkoop en liberalisatie/socialisatie ). De

5.

gegevens hebben betrekking op de ontwikkeling van de komende vier jaar en met
een perspectief voor de jaren daarna.De gemeente en corporaties hebben

Voorwaarden voor de omzetting naar middenhuur is dat er geen
erfpachtconversie plaatsvindt, hierover lopen nog gesprekken.

6.

afgesproken om de Wijkenstrategie jaarlijks te actualiseren.

De verkoopstrategie van Mitros is erop gericht om gemengde wijken in Utrecht
te realiseren en om daarmee mede de productie van nieuwbouw te financieren.
Mitros brengt haar verkoopportefeuile voor de jaren 2021 en 2022 terug naar

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


circa 150 woningen per jaar. Ten opzichte van haar oorspronkelijke begroting is
dat een reductie van 25%.

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

7.

Mitros zet in de vier amendementswijken (Binnenstad, Oost, Noordoost en



Woningtoewijzing aan woningzoekenden met maatschappelijke urgentie

West) de verkoop on hold, totdat er in de betreffende wijk op STUW niveau



Verkoop, liberalisatie en sloop

(substantieel maar ministens tweemaal zoveel) nieuwe sociale huurwoningen in



Ruilconstructies voor een meer gemengde woningvoorraad

de betreffende wijk zijn opgeleverd. Er kunnen echter omstandigheden zijn



Inzicht in de woningvoorraad valt onder het thema ‘Beschikbaarheid’

waardoor woningen in de wijken Oost, Noordoost, West en Binnenstad verkocht
worden. Dat betreft dan woningen die niet goed passen in haar

Afspraken

vastgoedportefeuille omdat deze woningen onderdeel zijn van complexen waar

Inzet Mitros

Mitros een minderheidsbelang in de VVE heeft, het woningen uit de niet-DAEB-

1.

Mitros hanteert in 2021 een huurbeleid waarbij minimaal 70% van de

portefeuille betreft, woningen zijn met een onevenredig hoge WOZ waarde of

vrijkomende woningen onder de tweede aftoppingsgrens wordt aangeboden.

een enkel versnipperd bezit waar reeds vanaf het begin een een verkooplabel

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

op heeft gezeten. Naar verwachting zullen dit voor 2021 voor deze vier wijken
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8.

gezamenlijk ongeveer 5 woningen zijn. Afgesproken is dat Mitros de komende

in spreiding op stadsniveau en STUW-breed, als op wijkniveau,

tijd de verkoop bijhoudt en hier de gemeente over informeert bij de actualisatie

op subbuurtniveau en per corporatie. Het te ontwikkelen instrument zal zoveel

bij de wijkenstrategie en de prestatieafspraken

mogelijk aansluiten bij bestaande gegevensbronnen.

Alle huurders bij Mitros hebben de mogelijkheid op koopvoorrang. Hierbij wordt
een huurder in staat gesteld om met voorrang een voormalige sociale
huurwoning te kopen. Dit doet Mitros in samenwerking met Portaal zodat ook
huurders van Portaal van die voorrang gebruik kunnen maken bij verkoop van
Mitros-woningen en visa versa.

9.

Corporaties hebben de mogelijkheid om de uitbreiding van de wettelijke vrije
toewijzingsruimte (van 7,5% naar 15%) te gebruiken om huurders met een
lager middeninkomen een kans te geven op de lokale woningmarkt. Met deze
prestatieafspraken spreken gemeente en de STUW-Corporaties af dat STUW
corporaties over de mogelijkheid beschikken om deze ruimte te benutten en
dat de inzet afhankelijk is van nadere uitwerking en afspraken die hierover in de
Stuurgroep Huren worden gemaakt. Effectuering gebeurt pas na afstemming en
gezamenlijk besluit hierover waarbij in principe de basis is: inzet in urgente
situaties en bij herhuisvesting, het streven naar gemengde wijken en behoud
van de afgesproken slaagkans voor de doelgroep.

Inzet gemeente
10. De Gemeente Utrecht zal zich, conform de afspraken in het Stadsakkoord
Wonen, inzetten om via een verbindende rol voor meer mogelijkheden op
ruiling te zorgen en faciliteert waar nodig.
11. De gemeente Utrecht en STUW-corporaties ontwikkelen in 2021 samen een
dashboard voor sturing op spreiding kwetsbare
doelgroepen obv mutaties/toewijzingen regulier en niet-regulier/woningtypen
per wijk. ‘Niet-reguliere toewijzingen’ betreft verhuringen aan de volgende
kwetsbare groepen: MOBW (volwassen en jongvolwassen),
statushouders, urgenten en citydealcasussen.
Het te ontwikkelen instrument geeft gemeente en corporaties onderling inzicht
6
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3. Inzet voor kwetsbare doelgroepen

2.

Mitros werkt in 2021 verder aan concrete projecten voor bijzondere
doelgroepen. De projecten richten zich op Leidsche Rijn, de Binnenstad, Zuilen
en Noordoost.

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

3.

Bijzondere woonconcepten om haar doelen te realiseren. Dit heeft positieve

en vastgelegd. Met kwetsbare doelgroepen bedoelen wij de woningzoekenden met

resultaten opgeleverd en de inzet wordt in 2021 verder gecontinueerd

voorrang op een sociale huurwoning met een vorm van ondersteuning (uitstromers
Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, mensen die een woning

4.

tussen betrokken partijen gedeeld en benut.

urgentiebeschikking (m.u.v. volkshuisvestelijke urgentie)) In het plan van aanpak
5.

Mitros vindt het belangrijk om de kwetsbare doelgroepen op een evenwichtige
manier te verdelen over de stad. Zij heeft hierbij oog voor de draagkracht van

gezamenlijke afspraken gemaakt over de inzet die zij in 2019 en volgende jaren

de wijken en buurten tot op complexniveau. Bijvoorbeeld geen toewijzing van

leveren om het gestelde doel te bereiken. De afspraken betreffen de aantallen en

kwetsbare in bepaalde portieken.

aandelen woningen die voor de doelgroepen beschikbaar worden gesteld, de
zorginfrastructuur die aanwezig moet zijn, de spreiding over de stad en de zorg voor

In 2021 wordt ingezet op de verdere uitwerking van de kwalitatieve kant
(begeleidiing etc) in deze bijzonder woonconcepten. Kennis en ervaring wordt

toegewezen krijgen via de lokale City Deal-tafel, statushouders en mensen met een
‘Huisvesting en ondersteuning kwetsbare doelgroepen’ hebben de drie partijen

Sinds 2020 werkt Mitros binnen haar organisatie met een nieuw Team

6.

Mitros, de andere STUW corporaties en de gemeente zijn concreet bezig met
een locatie voor een tweede tijdelijke Place2BU in Utrecht. Op korte termijn

draagvlak in de samenleving.

wordt duidelijk of deze locatie daadwerkelijk benut kan worden. Partijen
Binnen het thema ‘Inzet voor bijzondere doelgroepen’ maken we afspraken over:

proberen daarbij om de impuls Flexibele Woonconcepten van het ministerie van
Binnenlandse Zaken te benutten. 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


Initiatieven voor meer aanbod bijzondere doelgroepenAfspraken

vestigen.
7.

van statushouders, die de gemeente Utrecht van het rijk krijgt opgelegd, ook als

Afspraken

hun taakstelling zien. Daarom zal er in de periode 2020 t/m 2022 (net als in

Inzet Mitros
1.

voorgaande jaren) voldoende woonruimte ter beschikking worden gesteld, om

Conform het ‘Plan van Aanpak huisvesting en ondersteuning kwetsbare

deze doelgroep te huisvesten. Deze opgave zal in STUW-verband onderling

doelgroepen‘ stelt Mitros woningen beschikbaar voor:
-

verdeeld worden.

verhuur aan zorginstellingen ten behoeve van mensen die zijn
aangewezen op professionele woonbegeleiding;

-

De STUW corporaties hebben uitgesproken dat zij de taakstelling ten aanzien

verhuur aan mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang /
beschermd wonen en vrouwenopvang. Dit verloopt via Beter Wonen.

8.

Partijen betrokken bij het ‘Plan van Aanpak huisvesting en ondersteuning
kwetsbare doelgroepen‘ (hierna: PvA), onderzoeken of de uitstroom uit de
zogenaamde NIDOS-woningen (waar statushouders jonger dan 18 zijn
gehuisvest), onderdeel van het PvA kan gaan uitmaken.

7
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9.

De huisvesting van deze kwetsbare doelgroepen moet in balans zijn met de
slagingskansen van de reguliere woningzoekenden. We streven naar een
verdeling van 70%/30% (regluier/ niet regulier) toewijzing van de vrijkomende
woningen. Dit maakt ook onderdeel uit van het nog te ontwikkelen dashboard
zoals deze is opgenomen onder afspraak 11 (wijken voor iedereen).

Inzet gemeente
10. We verwachten in 2021 een groei van het aantal te huisvesten statushouders
als gevolg van het wegwerken van achterstanden bij de IND. De gemeente
neemt voortouw in het gezamenlijk gesprek over aanvullende interventies die
nodig zijn om de balans tussen doelgroepen te bewaren - in 2021 het geval met
uitstroom MOBW (385 plus 50 jongvolwassenen) en toenemend aantal
statushouders (ca. 650-700). Hierbij kijkt de gemeente ook naar de inzet van
ander (waaronder eigen) bestaand vastgoed, dan het vastgoed van de
woningcorporaties.
11. 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.
12. Het realiseren van de huisvesting, begeleiding en integratie van statushouders
is een verantwoordelijkheid van de gemeente.
13. De gemeente Utrecht heeft een kwartiermaker vernieuwende woonvormen
ingesteld, die beschikbaar is om Mitros in 202 daar waar nodig bij te staan bij
de vorming van nieuwe initiatieven.

8
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4. Leefbaarheid

3.

We werken samen bij de aanpak van woonproblematiek, hiervoor is in mei
2019 het convenant ‘Samenwerkingsovereenkomst woonproblematiek 20192022’ vastgesteld, door de STUW, de gemeente, zorgpartijen, politie,

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

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

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

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

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

buurtbemiddeling, aanpak extreme woonoverlast, Laatste kansbeleid,

primaire verantwoordelijkheid voor een goed beheer en veiligheid van de openbare

voorkomen van huisuitzetting, woonhygiëne, vroegsignalering en aanpak

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

ernstig overlastgevende gezinnen.

wooncomplexen en de directe omgeving. Dit is niet alleen een financiële investering
maar ook het aanwezig en aanspreekbaar zijn in wijken om proactief in te kunnen
spelen op leefbaarheidsvraagstukken. Dit draagt ook bij aan het vroeg signaleren

Inzet gemeente

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

4.

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

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
Inzet Mitros
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. De
norm voor 2021 bij Mitros is €180,-- per woning. In bijlage 3 staat een overzicht
van activiteiten waaraan de leefbaarheidsuitgaven worden besteed.

2.

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

9
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5. Beschikbaarheid

Binnen het thema Beschikbaarheid maken we afspraken over:

De behoefte aan sociale huurwoningen is groot. Voor de periode van 2017 tot 2040
moeten er 60.000 woningen in de stad Utrecht bijkomen. Het gezamenlijke
uitgangspunt is dat de omvang van de sociale huurvoorraad mee groeit met de groei
van de stad. In het Meerjaren Programma Ruimte van de gemeente wordt uitgegaan
van een duurzaam hoge bouwproductie van gemiddeld 3.000-3.500 woningen per
jaar in de periode 2020-2040. Concreet voor de jaren 2021-2025 betekent dit dat de



Huidige voorraadbeleid



Harde planvoorraad tot 2025



Zachte planvoorraad tot 2025



Woningtoewijzing en doorstroming



Woningtoewijzing via loting



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



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

sociale woningvoorraad met gemiddeld 1.000 tot 1.200 sociale huurwoningen per
jaar moet groeien om daarmee een sociale huurwoningvoorraad in 2040 van 35% te
kunnen borgen Om dit te bereiken is extra inzet nodig van alle betrokken partijen. In
2040 bedraagt de omvang van de kernvoorraad (tot de tweede aftoppingsgrens)

Bijlagen
In 2021 heeft Mitors verschillende nieuwbouwprojecten in de gemeente Utrecht in

tenminste 70% van de sociale voorraad.

aanbouw of voorbereiding. Bijlage 2 bevat hiervan een overzicht. Dit overzicht is
bedoeld om, in samenhang met bijlage 1, een prognose te geven over de productie

In 2020 zijn de gemeente en de STUW corporaties, conform de afspraak in de

en de ontwikkeling van de sociale woningvoorraad. Afspraken over de individuele

stedelijke prestatieafspraken, gestart met productieoverleggen. Deze overleggen

woonprogramma’s worden in de gebieden en projecten gemaakt en daar geborgd.

vinden ambtelijk 4 keer per jaar en bestuurlijk 2 keer per jaar plaats. De Stuurgroep
Huren wordt over de opbrengst en afspraken geïnformeerd.
De bedoeling van het productieoverleg is om strategisch en op hoofdlijnen de



Bijlage 1 Ontwikkeling van de voorraad tot en met 2025



Bijlage 2 Geactualiseerde productieprogramma tot en met 2025 is
weergegeven in bijlage 2.

voortgang van de productie van de sociale voorraad in de stad te monitoren, kansen
te signaleren en aandachtspunten/knelpunten aan de orde te stellen. Het gaat om

Afspraken

project- en gebiedsoverstijgende vraagstukken. Verwachte thema’s: kansen voor

Inzet Mitros

locaties, welke onderwerpen/issues zorgen voor de grootste vraagstukken en

1.

eventuele vertraging (of escalatie), wat leren we daaruit, welke stadsbrede knopen
moeten we daarover doorhakken, vraagstukken rond berekening

Mitros hanteert een voorraadbeleid waarbij bij mutatie tenminste 70% van de
aangeboden woningen in de kernvoorraad sociale huurwoningen zit.

2.

Gezien de beschikbaarheid van locaties waar Mitros nu zicht op heeft, zet

meerwaarde(afdracht), verhouding sociaal/middenhuur, afwegingen rond

Mitros in op gemiddeld circa 500 sociale nieuwbouwwoningen per jaar in

bouwopgave voor specifieke groepen, welke voortgang laat het MPR en Peilstok

plaats van de eerder geraamde 750 nieuwbouwwoningen. Voor de financiering

zien in planning en prognoses, versnelling etc. Een aantal strategische thema’s die

van deze lagere productieaantallen is een verkoopprogramma van 150

door de STUW corporaties is ingebracht tijdens de stuurgroep Huren, en die hier

woningen vooralsnog toereikend. Voor de jaren 2021 en 2022 brengt Mitros

sterkt mee samenhangen, worden opgepakt in het productieoverleg.
10
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haar verkoopprogramma met 25% terug naar een aantal van 150 woningen
3.

7.

corporaties hebben input geleverd bij de ontwikkeling van dit beleid. Een van

In de periode 2020-2025 heeft Mitros verschillende nieuwbouwprojecten in de

de uitgangspunten is om het tenderen bij de ontwikkeling van projecten met een

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

hoog aandeel sociale huur (met name in de kernvoorraad) zoveel mogelijk te

in totaal om 1145 zelfstandige sociale huurwoningen gaat die als harde

beperken. Naar verwachting is het beleid in q1 2021 gereed.

planvoorraad kunnen worden aangemerkt. En daarnaast is er een zachte

8.

planvoorraad die uit gaat van 582. Vanuit het oogpunt ‘verbeteren balans in de
stad’ wordt gewerkt aan de realisering van bijna 300 middenhuurwoningen.
4.

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

zullen de STUW corporaties gezamenlijk, op jaarbasis minimaal 10% en
maximaal 20% van alle vrijkomende woningen via loting verdelen.

van het project. Ter vermijding van vertraging op projectniveau streven we in lijn

De gemeente Utrecht blijft zich inspannen om voldoende bouwlocaties
stedelijke prestatieafspraken en Stadsakkoord Wonen. Dat doet zij via een
aantal lijnen. Zo stelt de gemeente bij de realisatie van sociale huur (zoals
vastgelegd in de recente Woonvisie), zodanige voorwaarden dat het primaat
voor deze projecten, zeker daar waar het de kernvoorraad betreft, bij de
corporaties ligt.
Daarnaast worden er een aantal lopende projecten tegen het licht gehouden
om te kijken of daar extra sociale huurwoningen (600-725 extra woningen)
gerealiseerd kunnen worden.
Tot slot is bij degemeentelijke Voorjaarsnota besloten dat er vanuit de
erfpachtconversie 13 miljoen beschikbaar komt voor betaalbaar wonen (motie
191).
Aanvullend op voorgaande afspraak blijven Mitros en de gemeente Utrecht in
nauw contact met grondbezitters om nieuwe locaties voor sociale
huurwoningen te verwerven. De gemeente zet zich in om via een verbindende
rol voor meer mogelijkheden op ruiling te zorgen (zie ook onder Wijken voor
iedereen)

11

medewerking, stelt voldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar.

combinatie met lage huren, invloed kan hebben op de financiële haalbaarheid

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

6.

De gemeente rekent sociale grondprijzen. Zij verleent tijdig planologische

Zoals is opgenomen in de regionale huisvestingsverordening en het lokale deel,

Inzet gemeente
5.

De gemeente is bezig met de ontwikkeling van tenderbeleid. De STUW

(zie bijlage 1).

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.
10. De gemeente Utrecht werkt aan een ruimtelijke strategie Utrecht voor 2040
(RSU). In kader van dit proces van RSU wordt een gezamenlijk overleg tussen
STUW-corporaties en de gemeente gepland.
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ingezet ten behoeve van investeringen door Mitros in de sociale

6. Betaalbaarheid

woningvoorraad.
Betaalbaarheid en een gematigde huurontwikkeling zijn voor partijen een belangrijke

5.

de gemeente Utrecht of deze al dan niet onder de aftoppingsgrenzen wordt

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

gerealiseerd.

Aedes en de Woonbond onlangs hebben gesloten. Afspraken over betaalbaarheid
moeten vanzelfsprekend binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders vallen.

Bij nieuwbouwprojecten wordt telkens per project bekeken en afgestemd met

Inzet gemeente
6.

Binnen het thema Betaalbaarheid maken we afspraken over:

De gemeente Utrecht staat voor een ruimhartig en sociaal armoedebeleid,
gericht op rondkomen en meedoen. Daarvoor heeft de gemeente een aantal



Huurprijsbeleid voor de volledige portefeuille (percentages en principes)

regelingen, waaronder de U-pas, U-polis, Individuele Inkomenstoeslag,



Huurverhoging voor 2021

bijzondere bijstand, kwijtschelding van lokale belastingen. Voor een actueel



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

overzicht: www.utrecht.nl/extravooru. Daarnaast richt Utrecht zich met de
actieagenda Utrechters Schuldenvrij op het voorkomen, vroegtijdig opsporen en

Afspraken

duurzaam oplossen van schulden. Zie

Inzet Mitros

https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur-en-

1.

In 2021 past Mitros de huursombenadering toe. De jaarlijkse huurverhoging

organisatie/beleid/werk-en-inkomen/2019-06-actieagenda-utrecht-

voor de sociale huurwoningen (woningen met een aanvangshuur onder de

schuldenvrij.pdf

liberalisatiegrens) is conform het sociaal huurakkoord en stedelijke
2.

de financiële draagkracht van enkele STUW corporaties. Los daarvan kunnen

Mitros levert maatwerk voor huishoudens die financieel in de knel komen te

er ook principiële vraagtekens worden gezet bij de verhuurdersheffing en de

zitten vanwege de coronamaatregelen. Mitros sluit hierbij aan bij de landelijke

ATAD. De gemeente en Mitros zullen zich daarom ook inzetten om de

afspraken van Aedes, De impact van de corona maatregelen is een

wetgeving rond de verhuurdersheffing en de ATAD bijgesteld te krijgen.

Mitros levert maatwerk voor huishoudens die financieel in de knel komen te
zitten via de coulanceregeling.

4.

Mitros is voornemens een inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen
binnen de daarvoor geldende regelgeving voor de groep met een huur onder de
liberalisatiegrens €737,14 (prijspeil 2020) en een inkomen boven de €43.574
(prijspeil 2020) , maar kan hiervan afwijken als de aankomende
woningwetwijziging hier aanleiding toe geeft. De opbrengsten hiervan worden

12

De gemeente Utrecht realiseert zich dat de verhuurdersheffing zwaar drukt op

prestatieafspraken gemiddeld inflatievolgend.

terugkerend agendapunt in de stuurgroep huren.
3.

7.
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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:


Evaluatie van het Utrechts Participatieprotocol inclusief Algemeen Sociaal Plan

Afspraken
1. In 2021 wordt het Utrechts Participatieprotocol inclusief Algemeen Sociaal Plan
geëvalueerd in samenwerking met de gemeente Utrecht, de STUW-corporaties
en de huurdersvertegenwoordigingen, waaronder Huurders Netwerk Mitros.
Deze evaluatie heeft door de corona maatregelen vertraging opgelopen. De
uitkomsten en verbeteringen uit de evaluatie worden in 2021, nadat ze zijn
vastgesteld in de stuurgroep huren, verwerkt in een actualisatie van het
Utrechts Participatieprotocol inclusief het Algemeen Sociaal Plan. Deze stukken
worden gebruikt als uitgangspunt bij renovatie en sloop nieuwbouw en geeft de
rechten en plichten weer van huurders, corporaties en gemeente
2.

Bij planontwikkeling zal Mitros de betreffende bewonersvertegenwoordiging in
een vroeg stadium betrekken.

13
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Zon op daken (aantallen/ initiatieven) • Aardgasvrij en de warmtetransitie



CO2-besparing

Verduurzaming van de sociale woningvoorraad draagt bij aan een gezonde



Verduurzaming bij renovaties: aantallen inclusief methode/initiatieven

leefomgeving en kan bijdragen aan betaalbare woonlasten. Het thema



Initiatieven op het gebied van circulariteit, klimaatadaptatie en groen

8. Duurzaaamheid

duurzaamheid omvat meerdere onderdelen. Het betreft de energietransitie over de
route naar een aardgasvrije stad en het nemen van maatregelen om te komen tot
CO2-reductie. Tussen gemeente en woningcorporaties zijn de afgelopen jaren al
uitvoerige afspraken gemaakt op dit gebied.

Afspraken
Inzet Mitros
1.

In 2021 is de voorraad van Mitros gemiddeld label B (energie-index kleiner of
gelijk aan 1,4). Noot: dit systeem van labels en indexen zal naar verwachting in

Daarnaast gaat het bij duurzaamheid ook over onderwerpen als circulariteit,

het komende jaar afgebouwd worden. Daarvoor in de plaats komt een systeem

klimaatadaptatie en groen (zoals natuurinclusief bouwen en tuinenbeleid). De

van verbruik (in Kwu per m2)

gemeente Utrecht streeft naar een stad die voor iedereen gezond, veilig en

2.

Bij nieuwbouw hanteert Mitros de norm BENG 1 t/m 3, aardgasvrij.

toegankelijk is, bij elk weertype dat we in de toekomst verwachten. Naar

3.

Bij renovatie en/of grootonderhoud met verbetering streeft Mitros

verwachting ligt er begin 2021 een vastgestelde visie klimaatadaptatie en een

naar minimaal label A (met daarbij het uitgangspunt dat de gemiddelde

nieuwe visie water- en riolering. In die documenten staat beleid over hoe om te gaan

besparing op energielasten hoger is dan de huurverhoging) en spijtvrij (richting

met water en droogte (water vasthouden in bodem, stad inrichten op grotere buien)

toekomstige aardgasvrij-plannen). Bij isolatie wordt voldoende rekening

en met hitte (door met groen en schaduw de stad koel houden). Voor nieuwe

gehouden met de benodigde ventilatiecapaciteit en daarmee het binnenmilieu

gebiedsontwikkelingen is het streven om de ambities uit het nieuwe beleid direct te

van woningen (dit om o.a. schimmelvorming te voorkomen . Een goed

hanteren. Voor de bestaande stad willen we dit in 2050 hebben behaald en grijpen

binnenmilieu is ook afhankelijk van het juiste gebruik. Gemeente en corporaties
zetten gezamenlijk in op de juiste toelichting.

we tot die tijd alle kansen om dat waar te maken. Groen speelt hierin, naast alle
andere functies die het heeft, een belangrijke rol. Over de kansen en mogelijkheden

4.

Mitros onderschrijft het gemeentelijk streven dat in 2025 20% van de woningen

op het gebied van groen, klimaatadaptatie en circulariteit (bijvoorbeeld het behoud

is belegd met zonnepanelen en levert hier met haar bezit een bijdrage aan.

van groen bij woningoverdracht) hebben in 2020 gesprekken plaatsgevonden

Jaarlijks, zo ook in 2021, rapporteert de corporatie over de voortgang

tussen gemeente en corporaties; dit traject wordt in 2021 voortgezet, met als doel

(uitgedrukt als een percentage woningen met zonnepanelen). In overleg tussen

de uitvoering van gerichte samenwerkingsprojecten en het komen tot nadere

gemeente Utrecht en corporatie wordt besproken hoe de bewonersinstemming

afspraken. Vanuit het actieplan Utrecht circulair willen we als stad tot 2023

(aantal bewoners dat kiest voor zonnepanelen) zo hoog mogelijk komt te

experimenteren en leren met circulair bouwen. Doel is om vanaf 2023 circulair

liggen.

bouwen op te kunnen schalen. De gemeente Utrecht wil daarom tot die tijd
samenwerken met corporaties middels experimenten.
Binnen het thema Duurzaamheid maken we afspraken over:
14

5.

Mitros onderschrijft de ambitie Overvecht Noord aardgasvrij in 2030 en levert
hier met haar bezit, indien aanwezig in de wijk, een bijdrage aan. De corporatie
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6.

neemt deel, samen met de andere betrokken partijen, aan het bestuurlijk

woningeigenaren) om onnodig plaatsen van gasleidingen te voorkomen en

overleg Overvecht Noord aardgasvrij.

indien nodig gezamenlijk op te trekken naar Eneco.

Ten aanzien van elektrisch koken volgt Mitros 2 sporen binnen de aanpak
Overvecht-Noord aardgasvrij. Daarbij is elektrisch koken een standaard

Utrecht en andere corporaties wordt uitgewisseld hoe het bereik van de

onderdeel bij renovaties en/of grootonderhoud met verbetering en mutaties.

doelgroep efficiënter kan worden ingericht. Mitros hanteert voor 2021 dezelfde

Daarnaast ontwikkelen zij een goede aanbieding van inductiekoken samen met

aantallen aan te bieden Energieboxen als in 2020. Dit zijn er 125 en bij

de partners voor woningen die enkel aardgas gebruiken om te koken (en verder

voldoende animo nog 20% extra. Volgend jaar kijken we gezamenlijk naar de

aangesloten zijn op het warmtenet) en in de periode tot 2025 niet overstappen

doorontwikkeling van het gedrags- en gebruiksaspect van huurders, waaronder

op inductiekoken als onderdeel van een renovatie en/of grootonderhoud met
verbetering of bij mutatie.
7.

wettelijke stemverhouding in de VvE leidend bij de keuzes die gemaakt

woningbouwcorporaties de mogelijkheid te bieden om te investeren

worden. ook als het gaat om duurzaamheidsingrepen.
meerjarenonderhoudsbegroting leidend bij het al dan niet verduurzamen van de

Alle woningen in Overvecht Noord die hieraan voldoen, ontvangen, wanneer

woningen. Aan particuliere eigenaren wordt de mogelijkheid geboden mee te

bovengenoemde partners daar overeenstemming over hebben, een aanbod om

liften met het onderhoud (door gezamenlijke aanpak kan dit de particuleire

de overstap te maken op inductiekoken. Mitros zet zich samen met de partners

eigenaar voordelen geven). Indien daar sprake is van particuliere eigenaren

(andere corporaties, Stedin en gemeente) in om zoveel mogelijk bewoners

die niet actief mee werken, kan de corporatie een beroep doen op de gemeente

vrijwillig onder de afgesproken randvoorwaarden over te laten stappen

Utrecht (voor bemiddeling en begeleiding). Daarmee geldt dat de corporatie ook

op inductiekoken. Wanneer een minderheid van bewoners niet op het aanbod

voor complexen met gespikkeld bezit streeft naar minimaal label B.

verouderde gasleiding vervangen moeten worden, in het uiterste geval de
crisis- en herstelwet, na afstemming met de corporaties, inzettenop basis

13. Bij tenders vraagt de gemeente Utrecht standaard naar circulaire aspecten in
bouwplannen en kent daar punten aan toe
14. Mitros kiest één of twee projecten in 2020/2021, waar één of meerdere

waarvan de corporaties “dringende werkzaamheden” uit kunnen voeren.

circulaire maatregelen worden toegepast, zoals circulair demonteren,

Daarmee worden onnodige maatschappelijke kosten vermeden.

ontwerpen/bouwen en toepassen van biobased of hergebruikte materialen. Dit

Mitros onderschrijft de opgave om uiterlijk in 2030 in Overvecht-Noord te

zijn de Lomanlaan en Omloop.

stoppen met gebouwverwarming op aardgas en een alternatieve
warmtoplossing te gebruiken voor de verwarming van de panden. Het gaat
hierbij om bezit in VVE’s . Mitros trekt hiervoor dan ook op op met de
andere(mede verantwoordelijke) partijen(o.a. Stedin gemeente en andere
15

12. In VvE’s waar de Mitros een meerderheidsbelang heeft is de

bijdrage is vergelijkbaar aan het vastrecht voor gas.

als hiervoor bedoeld ingaat, zal de gemeente, om te voorkomen dat de

9.

de inzet van de energiebox.
11. Bij VvE-complexen waar Mitros bezit en een minderheidsbelang heeft is de

Corporaties en gemeente gaan bovendien samen lobbyen bij het Rijk om aan
in inductiekoken in ruil voor een maandelijkse bijdrage van de huurder. Die

8.

10. De Energiebox wordt ook in 2021 aangeboden. In overleg met gemeente

Inzet gemeente
15. 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),
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netbeheerders en medeoverheden. Deze visie, die eind 2021 klaar moet zijn,

op projectenniveau, ondersteunen bij het aanvragen van subsidies vanuit

geeft een planning voor een wijk-voor-wijk aanpak en benoemt voor de eerste

andere instanties zoals 'Blauwe Bewonersinitiatieven' en subsidie 'KIEM'.

wijken het meest logische alternatief voor aardgas. Een belangrijke partner in

19. In de zomer van 2021 willen we de tot dan toe opgedane kennis samenbrengen

dit proces zijn de woningcorporaties. Onderdeel is per buurt in kaart brengen

en komen tot een gezamenlijke eerste aanpak circulair bouwen. Die aanpak is

welke investeringsplannen corporaties met hun bezit hebben. Om zo aan te

gespitst op circulair renoveren, sloop-nieuwbouw en nieuwbouw. Per

sluiten bij de wijkuitvoeringsplannen.

projecttype wordt de opgedane kennis gebundeld om de strategie door te

16. Met Mitros gaan we op naar 1 of 2 nieuwe en/of bestaande (pilot)projecten die

ontwikkelen. Het doel van die samenwerking is grotere stappen te kunnen

bijdragen aan de groene ambities in de stad, zoals bijvoorbeeld groenbehoud

zetten in de transitie naar een circulaire economie zonder dat de haalbaarheid

bij woningmutatie, het bevorderen van openbare binnentuinen, het stimuleren

van concrete projecten wordt belemmerd zodat wevanaf 2023 circulair bouwen

van (groen) zelfbeheer, een bijdrage aan “ommetjes in de buurt”, het (nog

op kunnen schalen. Gemeente Utrecht neemt hierin het voortouw en

meer) toepassen van diervriendelijk bouwen, het opstellen van

ondersteunt de corporaties in de samenwerking, kennisdeling en

soortenmanagent-plannen, het aanleggen van een “tiny-forest” en het

strategievorming. Er is vanuit de gemeente enig budget voor dit traject

verbeteren verblijfskwaliteit met groen en/of natuurlijk spelen (bij overgang

beschikbaar.

openbaar en corporatie terrein). We kijken naar koppelkansen tussen

20. Als stad willen we de kennisopbouw rondom circulaire economie die hiermee

duurzaamheidsthema’s en waar mogelijk en zinvol faciliteert de gemeente

gedaan wordt graag bundelen en verspreiden tussen de corporaties (en

Utrecht dit met advies en financiële bijdragen uit

hopelijk ook daarbuiten). Hierin heeft de gemeente Utrecht een verbindende rol.

het Meerjaren Groenprogramma of andere regelingen zoals Subsidieregeling

Met de experimenten verwachten we het effect te kunnen meten op CO2-

“Ruimte voor Initiatief, stimuleringsregelingen voor geveltuinen, boomspiegels

uitstoot/ milieueffecten, de bouwmethode/bouwkosten, wijze van aanbesteding

en zelfbeheer” en de Stimuleringsregeling “Initiatieven Duurzame

of de woonkwaliteit.

Ontwikkeling”. De gemeente is hierbjj verantwoordelijk voor de openbare
ruimte.

21. De gemeente Utrecht kan daarbij een faciliterende rol vervullen. We denken
dan aan aandragen kennis en expertise over circulariteit, maar ook aan lagere
leges, bemiddeling bij vergunningen of subsidies.

17. Met Mitros willen we op zoek naar aanknopingspunten in hun bezit voor
concrete (pilot)projecten op het gebied van klimaatadaptatie, om de
gemeentelijke ambities en de plannen van de corporaties op elkaar aan te
laten sluiten Het is mogelijk dat hier ook de projecten bij worden betrokken die
zich richten op de groene ambites,
18. De gemeente Utrecht kan de projecten van Mitros ondersteunen met kennis en
expertise, maar ook vanuit het initiatievenfonds en Subsidie groene daken. Of,

16
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9. Kwaliteit

Afspraken
1. Nieuwbouwappartementen worden als nul-tredenwoningen uitgevoerd en zijn
daarmee bewoonbaar2 of gemakkelijk bewoonbaar3 te maken.

Partijen streven gezamenlijk naar een goede prijs-kwaliteitverhouding van
woningen, zodat er meer (kwalitatief) passend aanbod beschikbaar is voor

2.

Woningen die nieuw worden gebouwd zijn rolstoelbezoekbaar4.

3.

Mitros houdt het aantal nultredenwoningen bij wanneer er sprake is van

woningzoekenden, ook voor mensen met een fysieke beperking. De gemeente

mutatie.

werkt aan de ontwikkeling van een samenhangend programma voor het thema
ouderen-wonen-zorg (Een (t)huis voor ouderen). Een thema dat door de
toenemende vergrijzing steeds meer aandacht behoeft. De Utrechtse
woningcorporaties spelen een belangrijke rol op dit gebied, onder meer bij de
huisvesting, de ontwikkeling en het beheer van specifieke woonvormen, de
woningtoewijzing en het bevorderen van de doorstroming. De komende periode
willen we de samenwerking met de corporaties op dit thema verder concretiseren en
samen werken aan het tot stand brengen van het programma. Dit gebeurt
bijvoorbeeld via een aparte werkgroep (naast corporaties, ook met ontwikkelaars,
beleggers en zorg instellingen) in het kader van het Stadsakkoord Wonen.
In de nieuwe stedelijke prestatieafspraken (2022 e.v.) gaan we nadere afspraken
met de STUW corporaties op dit thema.
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)

2 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.
3 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.

17

4

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.

18
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11.

Ondertekening

Namens het college van Burgemeester & Wethouders gemeente Utrecht
De wethouder Wonen, Dhr. K. Diepeveen
…………………………

Namens Stichting Mitros
Dhr. B. Staffhorst
…………………………

Namens HuurdersNetwerkMitros
Dhr. H. Hiltemann
…………………………
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Bijlage 3. Leefbaarheidsactiviteiten Mitros in 2021
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 2021 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 Mitros zullen in 2021 gemiddeld circa €180,- per
woning zijn.
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Tabel 1a Ontwikkeling sociale voorraad zelfstandige woningen, bezit Utrecht
Voorraad sociale huur* per 1-1
waarvan kernvoorraad
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
realisatie middenhuur

2021
20.676
17.262
138

2022
20.629
17.172
238

2023
20.625
17.122
246
122

2024
20.635
16.921
155
221

2025
20.816
16.966
368
239

-40
-150

-97
-150

-163
-200

0
-200

0
-200

-5
10
20.629
0

-5
10
20.625
0

-5
10
20.635
12

-5
10
20.816
129

-5
10
21.228
153

** Mitros stuurt bij op realisering van nieuwbouw en temperen verkoop om de afspraak van 20.550 sociale huurwoningen in 2021 te garanderen
* 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 Ontwikkeling sociale voorraad onzelfstandige woningen, bezit Utrecht
Voorraad sociale huur onzelfstandig per 1-1
nieuwbouw hard sociaal onzelfstandig (oplevering)
nieuwbouw zacht sociaal onzelfstandig (oplevering)
saldo overige mutaties onzelfstandig
Voorraad sociale huur onzelfstandig per 31-12

2021
1.773
34

2022
1.439

2023
951

2024
951

-368
1.439

-488
951

951

951

Tabel 1d 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

2025
951

951

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

34

35

plaatsen zonnepanelen
BENG + gasloos
Label A
Label A
Label A
Label A+ gasloos
BENG + gasloos
BENG + gasloos
BENG + gasloos

104
12
174
120
486
98
60
40
35

BENG + gasloos
BENG + gasloos
BENG + gasloos
BENG + gasloos
BENG + gasloos
BENG + gasloos
Label A+ gasloos
Label B
Label B
BENG + gasloos
Label A
Label A
Label A
Label A
BENG + gasloos
BENG + gasloos
BENG + gasloos
BENG + gasloos
BENG + gasloos
BENG + gasloos
BENG + gasloos
Label A
BENG + gasloos
BENG + gasloos
BENG + gasloos
BENG + gasloos
BENG + gasloos
BENG + gasloos
BENG + gasloos
Label A+ gasloos
Label A+ gasloos
Label A+ gasloos
BENG + gasloos
Label A
Label A/B

9
23
17
23
80
80
40
40
54
54
29
29
48
8
24
638
36
260
54
20
26
28
7
7
7
7
60 bij mutatie en onder voorwaarde van vrijstelling meerwaardeafdracht
6 1e verhuring sociaal, daarna MH
6
70
70
70
120
115
60
60
215
54
91
90
71
54
70
51
19
84
59
25
82
20
62
20
129
273
83
6
95
95
83
78
48
27
51
11
61
61
81
81
52
15
37
15
12
12
116
236
80
238
60
112
108
70
60
102
181

60
40
35
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2021
2022
2020
2021
2023
2019
2023
2022
2022
2021
2020
2021
2022
2022
2022
2019
2022
2021
2023
2021
2019
2019
2020
2020
2024
2023
2022
2021
2023
2021
2022
2022
2022
2023
2021
2021
2022
2023
2022
2020
2021
2022
2023
2023
2023

Jaar gehele oplevering

Start oplevering

Geplande start uitvoering

Huisvesting gereed

Vaststelling best.plan

Indienen omgevingsvergunning bouw

Uitvoeren draagvlakmeting

Mijlpalen
Ontwikkelbesluit corporatie

Vaststelling SP / Beeldkwaliteitsplan

Vaststelling SPvE / BE/ IPvE

Vaststelling Gebiedsvisie/haalbaarheidsonderzoek

Vaststelling startdocument

egw groter dan 110 m2 gbo

egw 95 tot 110 m2 gbo

egw 80 tot 95 m2 gbo

app groter dan 85 m2 gbo

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 (egw)

Beleg huur boven 900 (egw)

35
12

Koop egw

Tot 200.000 (egw)

Beleg huur 710 tot 900 (egw)

Huur egw

Soc huur 635 tot 710 (egw)

Boven 250.000 (app)

Kernvoorraad tot 635 (egw)

Van 200.000 tot 250.000 (app)

Koop app

Tot 200.000 (app)

Beleggers huur boven 900 (app)

Beleggers huur 710 tot 900 (app)

Soc huur 635 tot 710 (app)

Kernvoorraad tot 635 (app)

Studenten onzelfstandig

Studenten zelfstandig

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

Aantal sloop (woningen)

Projectontwikkelaar /
corporatie
Mitros
Mitros
Mitros
Mitros
Mitros
Mitros
Mitros
Mitros
Mitros
Mitros
Mitros
Mitros
Mitros
Mitros
Mitros
Mitros
Mitros
Mitros
Mitros
Mitros
Mitros
Mitros
Mitros
Mitros
Mitros
Mitros
Mitros
Mitros
Mitros
Mitros
Mitros
Mitros
Mitros
Mitros
Mitros
Mitros
Mitros
Mitros
Mitros
Mitros
Mitros
Mitros
Mitros
Mitros
Mitros

Waarvan middenhuur

Projectnaam
ABC-straat
Strosteeg
Arkzone
Marshalllaan
Overig
Cleopatra en Jeanne D'Arcdreef 10-hoog
De Mix nieuwbouw Defensieterrein
De Mix nieuwbouw Oudenoord
De Mix nieuwbouw Squashbaan
De Mix Vaderrijndreef sloop onzelfstandig (71) en 9 zelfst.
De Muinck sloop onzelfstandig
Defensieterrein fase 1
Defensieterrein fase 1
Heycopstraat
Heycopstraat
Dickensplaats
Overig
Fruitbuurt Zuid
Overig
Johan Wagenaarkade
Kanaleneiland Midden - Marshalllaan 157-275 toevoeging plint
Kanaleneiland Midden - Marshalllaan 158-276 (nb in plint)
Kanaleneiland Noord - Adenauerlaan 14-150 (blok 3)
Kanaleneiland Noord - Adenauerlaan 14-150 (nb in plint)
KEM Truman- en Rooseveltlaan middenhuur
KEM Truman- en Rooseveltlaan sociaal
Lomanlaan
LR blok F1/G1 en C2
LR blok F1/G1 3 H en J
LR Kern blok G8
LR Leeuwesteyn 15
Overig
Nieuw Buurland sloop onzelfstandig (144) en 6 zelfst.
Omloop fase 2 deelgebied 4
Omloop fase 1 Laan van Chartroise sloop onzelfstandig (109) en 11 zelfst.
Omloop fase 1 deelgebied 1
Omloop fase 1 deelgebied 2
Omloop fase 1 deelgebied 3
Omloop fase 1 eengezins middenhuur
Themadreven
Themadreven
Themadreven
Thomas a Kempis sloop onzelfstandig
Overig
Overig

Totaal aantal (ver)nieuw(d)e woningen

Subwijk

index / NOM/ BENG

Wijk
Binnenstad
Binnenstad
Zuidwest
Zuidwest
Noordwest
Overvecht
Zuidwest
Noordwest
Overvecht
Overvecht
Noordwest
Zuidwest
Zuidwest
Zuidwest
Zuidwest
West
Overvecht
Noordwest
Noordwest
West
Zuidwest
Zuidwest
Zuidwest
Zuidwest
Zuidwest
Zuidwest
Zuidwest
Leidsche Rijn
Leidsche Rijn
Leidsche Rijn
Leidsche Rijn
Zuidwest
Noordoost
Noordwest
NoordWest
NoordWest
NoordWest
NoordWest
NoordWest
Overvecht
Overvecht
Overvecht
West
Zuid
Noordwest

Huur app

2021
2023
2021
2021
2025
2021
2024
2023
2025
2021
2022
2022
2024
2022
2023
2021
2025
2021
2025
2023
2021
2021
2021
2021
2025
2025
2024
2023
2025
2023
2022
2023
2025
2024
2022
2022
2023
2024
2023
2021
2022
2023
2025
2024
2025
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Hierbij wordt rekening gehouden met de vastgelegde koers in de woonvisie en 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

stedelijke afspraken.
Bij het maken van prestatieafspraken zijn de huurdersorganisaties nadrukkelijk ook
een partij: het betreft tripartiete afspraken. Dit is vastgelegd in de herziene
Woningwet 2015. Bij Portaal is dat “Huurdersraad Portaal regio Utrecht”.

allianties om samen de woonopgaven van Utrecht te realiseren. De individuele
prestatieafspraken die de woningcorporaties (verenigd in de STUW1), gemeente

Vorig jaar zijn de Woonvisie, Stedelijke prestatieafspraken (2020-2022) opgesteld.

Utrecht en huurders samen voor 2021 maken, bouwen voort op deze mijlpalen. Het

In de Stuurgroep Huren hebben afgesproken dit jaar een licht proces te volgen met

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

daarbij geen grote inhoudelijke veranderingen ten opzichte van vorig jaar, maar een

waar Utrecht voor staat.

actualisatie en, waar mogelijk een concretisering, van de bestaande afspraken.
Daarnaast hebben we nadrukkelijker aandacht besteed aan het wederkerige

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

karakter van de afspraken. Per thema wordt de inzet van de corporatie en de inzet
van gemeente weergegeven.

voorraad (gematigd huurprijsbeleid) en verduurzaming van de woningvoorraad.
Deze opgaven zijn de thema’s van de stedelijke prestatieafspraken en worden bij de

We hebben dit jaar een bijzonder proces gevolgd. Als gevolg van de coronacrisis

individuele prestatieafspraken ook als thema gebruikt.

zijn voorliggende afspraken namelijk volledig digitaal besproken en afgestemd
(ambtelijk en bestuurlijk). We hebben op dit moment vanzelfsprekend nog geen

Kader van de afspraken

beeld van de impact van de coronamaatregelen op de realisatie van voorliggende

De prestatieafspraken worden jaarlijks vastgesteld voor een periode van 5 jaar,

afspraken.

waarbij de prestaties in het eerste jaar (2021) zo concreet mogelijk zijn omschreven
en in de periode van 4 jaar daarna (2022 t/m 2025) meer het karakter hebben van

Vertrekpunt voor het maken van afspraken

een doorkijk. Hiermee wordt aangesloten bij de werkwijzen zoals beschreven in de

De STUW-corporaties hebben in de stuurgroep huren van 7 oktober 2020 een

Woningwet 2015. De eerder gemaakte afspraken blijven geldig, voor zover deze

aantal strategische thema’s ingebracht over productie en betaalbaarheid. Deze

niet in deze nieuwe afspraken geactualiseerd zijn.

thema’s reiken verder dan de individuele prestatieafspraken van 2021. We hebben
afgesproken deze thema’s inhoudelijk niet in deze ronde van de prestatieafspraken

De afspraken in dit document worden gemonitord en geëvalueerd via de
voortgangsrapportage prestatieafspraken. Jaarlijks worden de afspraken herijkt.

te behandelen, maar verwijzen wel naar het proces rondom de behandeling ervan.
Sommige thema’s worden behandeld in het productieoverleg. Het college zal
daarnaast ook apart in overleg gaan met de STUW Gemeente en STUW hebben

1

STUW is een samenwerkingsverband tussen Mitros, Portaal, Bo-ex, SSH, GroenWest en Habion.
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afgesproken om als volgt over de thema’s in gesprek te gaan: de thema’s die een
relatie hebben met de productie (waaronder locaties en systematiek van plankosten)
komen aan de orde in de productieoverleggen (ambtelijk en bestuurlijk). Er vindt
steeds een terugkoppeling van het productieoverleg plaats in de stuurgroep huren.
In het eerste kwartaal van 2021 wordt -in vervolg op de ontmoeting van eind 2019 een collegebrede bijeenkomst met het STUW-bestuur georganiseerd. Hier komt een
aantal de portefeuille overstijgende onderwerpen, zoals de afwegingen rond de
Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU), duurzaamheid en de voortgang van de
meerjarige stedelijke prestatieafspraken aan de orde.
Bezit sociale huurwoningen
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, hebben de STUW corporaties ongeveer 98% van
dat deel in eigendom. Woningcorporatie Portaal bezit 12.360 woningen in de
gemeente Utrecht. Deze woningen zijn verspreid over heel de stad Utrecht.

4
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2 Wijken voor iedereen
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

Afspraken
Inzet Portaal
1.

laag is. In wijken waar het aandeel sociaal juist relatief hoog is, wordt gestreefd naar
het mengen van woningtypen primair door verdichting. Dit moet zorgen voor
inclusieve, leefbare wijken en buurten, waar voor iedereen plek is, ook als je een

en wordt verder toegelicht in hoofdstuk 5.
2.

Portaal wijst sinds 1 januari 2016 passend toe. Op deze manier zorgen we
ervoor dat huishoudens met recht op huurtoeslag keuze blijven houden uit het

laag inkomen of een zorgvraag hebt.
In de stedelijke prestatieafspraken is een appendix opgenomen over de ontwikkeling

Portaal zet, net als in voorgaande jaren, haar huurbeleid in voor een betere
menging van wijken. Dit valt binnen de kaders die in de Woonvisie gesteld zijn

totale woningaanbod in de sociale sector van Portaal.
3.

Corporaties hebben de mogelijkheid om de uitbreiding van de wettelijke vrije

van een gezamenlijke wijkenstrategie. Het instrument wijkenstrategie is in 2020 voor

toewijzingsruimte (van 7,5% naar 15%*2) te gebruiken om huurders met een

het eerst opgesteld. De wijkenstrategie geeft inzicht in de ontwikkeling van de

lager middeninkomen een kans te geven op de lokale woningmarkt. Met deze

sociale voorraad per wijk (saldo productie, verkoop en liberalisatie/socialisatie). De

prestatieafspraken spreken we af dat we over de mogelijkheid beschikken om

gegevens hebben betrekking op de ontwikkeling van de komende vier jaar en met

deze ruimte te benutten, en dat de inzet afhankelijk is van nadere uitwerking en

een perspectief voor de jaren daarna. De gemeente en STUW corporaties hebben

afspraken die hierover in de Stuurgroep Huren worden gemaakt. Effectuering

afgesproken om de Wijkenstrategie jaarlijks te actualiseren.

gebeurt pas na afstemming en gezamenlijk besluit hierover waarbij in principe
de basis is: inzet in urgente situaties en bij herhuisvesting, het streven naar

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


De inzet van het huurprijsbeleid om te zorgen voor differentiatie binnen

gemengde wijken en behoud van de afgesproken slaagkans voor de doelgroep.
4.

breder toepassen om zo de leefbaarheid te verbeteren met name in wijken met

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’

Portaal wil het instrument ‘anders toewijzen’ (op basis van motivatie) graag
veel corporatiebezit. Hierover vindt overleg plaats met de gemeente. In dit
overleg bepreken we ook of en hoe de huisvestingsverordening hiervoor kan
worden benut, dan wel welke aanpassingen nodig zijn.

5.

Voor de overige wijken geldt ‘omgekeerd aanbieden’; waarbij we goed kijken
welke woningen we voor uitstroom kunnen aanbieden, rekening houden met
spreiding etc. Alle corporaties passen omgekeerd aanbieden toe.

6.

De gemeente Utrecht en STUW-corporaties ontwikkelen in 2021 samen een
dashboard voor sturing op spreiding kwetsbare doelgroepen op basis van

2

5

De vrije ruimte is wettelijk bepaald en bedroeg eerder 10%
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7.

8.

mutaties/toewijzingen regulier en niet-regulier/woningtypen per wijk. ‘Niet-

de Binnenstad heeft Portaal voor komend jaar geen verkoop gepland

reguliere toewijzingen’ betreft verhuringen aan de volgende kwetsbare groepen:

Toch kunnen er omstandigheden zijn waardoor ook panden in de wijken Oost,

MOBW (volwassen en jongvolwassen), statushouders, urgenten en

Noordoost, West en Binnenstad verkocht worden. Dit zijn in principe alleen

citydealcasussen.

woningen die niet passen in haar vastgoedportefeuille. Onder niet passend

Het te ontwikkelen instrument geeft gemeente en corporaties onderling inzicht

wordt verstaan enkele woningen die onderdeel zijn van complexen waar Portaal

in spreiding op stadsniveau en STUW-breed, als op wijkniveau, op

een minderheidsbelang in de VVE heeft, woningen uit niet-DAEB-portefeuille of

subbuurtniveau en per corporatie. Alle huurders bij Portaal krijgen de

woningen met een onevenredig hoge WOZ waarde. Verder is hierin van belang

mogelijkheid op koopvoorrang. Hierbij wordt een huurder in staat gesteld om

dat we onderscheid maken tussen verkoop vanuit de DAEB en vanuit de niet-

met voorrang een voormalige sociale huurwoning te kopen. Dit doet Portaal in

DAEB. De niet-DAEB voorraad is administratief gescheiden en kan derhalve

samenwerking met Mitros en Bo-Ex zodat ook hun huurders van de voorrang

alleen bij mutatie verhuurd worden boven de liberalisatiegrens of in aanmerking

gebruik kunnen maken bij verkoop van woningen door de andere corporatie en

komen voor verkoop. Het verkoopprogramma past daarmee binnen het beleid

visa versa.

van de Woonvisie.

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

In het (meerjaren)verkoopprogramma wordt cijfermatig rekening gehouden met

binnen de wijken waar dit kan leiden tot meer gemengde wijken voor iedereen.

maximaal 50 woningen die verkocht gaan worden in 2021 uit de DAEB-

Voor 2021 heeft Portaal geen concreet project op het oog. Wel doet Portaal in

portefeuille.

2021 een scan op mogelijke uitruillocaties.
9.

Portaal onderzoekt ook of complexmatige verkoop3 welke onderdeel kan gaan
uitmaken van een mogelijke ruilconstructie om het streven naar meer
gemengde wijken te verbeteren.

10. Portaal is terughoudend met verkoop en heeft vorig jaar haar
verkoopportefeuille naar beneden bijgesteld. Tegelijk geeft Portaal aan dat
verkoop wel noodzakelijk is en blijft om de nieuwbouw te kunnen financieren. In
haar verkoopstrategie richt Portaal zich zo veel mogelijk op het verbeteren van
de samenstelling van de wijk, met name in de wijken met een hoog aandeel
sociaal. Portaal legt de nadruk op de verkoop van woningen in Overvecht,
Noordwest en Zuidwest omdat dit ten goede komt aan de balans in de stad. In

3
Complexmatige verkoop betreft de verkoop van meerde woningen die samen een complex
vormen aan een andere verhurende partij, dan wel ‘leeg’ worden verkocht aan een
ontwikkelaar met herontwikkeling als doel.

6

Inzet gemeente
11. De Gemeente Utrecht zal zich, conform de afspraken in het Stadsakkoord
Wonen, inzetten om met Portaal mee te denken hoe zij bij ruiling van
grondposities voortvarend te werk kan gaan en faciliteert waar nodig.
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 Verhuur aan zorginstellingen ten behoeve van mensen die zijn aangewezen

3 Inzet voor kwetsbare doelgroepen

op professionele woonbegeleiding;
Gemeente, woningcorporaties en zorginstellingen hebben een gezamenlijk plan van

 Verhuur aan mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang/

aanpak voor de huisvesting en ondersteuning van kwetsbare doelgroepen opgesteld

beschermd wonen en vrouwenopvang. Dit proces verloopt via Beter Wonen.

en vastgelegd. Met kwetsbare doelgroepen bedoelen wij de woningzoekenden met

Conform het genoemde plan is de gemeente het aanspreekpunt voor

voorrang op een sociale huurwoning met een vorm van ondersteuning (uitstromers

zorgpartijen en levert informatie betreffende de aantallen van de uitstroom en

Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, mensen die een woning

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

toegewezen krijgen via de lokale City Deal-tafel, statushouders en mensen met een
urgentiebeschikking). In het plan van aanpak ‘Huisvesting en ondersteuning
kwetsbare doelgroepen’ hebben de drie partijen gezamenlijke afspraken gemaakt
over de inzet die zij vanaf 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.
Binnen het thema ‘Inzet voor bijzondere doelgroepen’ maken we afspraken over:

begeleiding aan deze mensen.
2.

Portaal blijft in 2021 op zoek naar vernieuwende woonvormen die een andere
woonvorm dan regulier wonen wensen en nodig hebben.

3.

Portaal werkt in 2021 verder aan concrete projecten voor bijzondere
doelgroepen, zoals de St. Maartendreef en Theemsdreef. Op een aantal
plekken in de stad, waaronder deze complexen, wonen steeds meer mensen
die om welke reden dan ook zich niet goed staande kunnen houden in onze
maatschappij. Portaal onderzoekt samen met gespecialiseerde hulpverlening
(Tussenvoorziening, Lister, Abrona) welke aanpak pasend is. Doel is dat meer




Medewerking aan het Plan van Aanpak huisvesting en ondersteuning

mensen zich wel staande houden en er nieuwe netwerken ontstaan. Onze

kwetsbare doelgroepen

andere huurders in het complex ervaren minder overlast en krijgen meer begrip

Initiatieven voor meer aanbod bijzondere doelgroepen

voor de situatie. Onderdelen van dit project zijn: wijkkring, flatcoach en

We verwachten in 2021 een groei van het aantal te huisvesten statushouders als
gevolg van het wegwerken van achterstanden bij de IND. De gemeente neemt het
voortouw in het gezamenlijk gesprek over aanvullende interventies die nodig zijn om
de balans tussen doelgroepen te bewaren - in 2021 het geval met uitstroom MOBW
(385 plus 50 jongvolwassenen) en toenemend aantal statushouders (ca. 650-700).

ontwikkelwerkplaats

4. De STUW corporaties hebben 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 2021 t/m 2023 (net als in
voorgaande jaren) voldoende woonruimte ter beschikking worden gesteld, om
deze doelgroep te huisvesten. Deze opgave zal in STUW-verband onderling

Afspraken

verdeeld worden. Gemeente en corporaties zijn zich bewust van relatief hoge

Inzet Portaal

taakstelling in 2021 en zoeken aanvullend naar oplossingen om aan de

1.

Conform het ‘Plan van Aanpak huisvesting en ondersteuning kwetsbare

taakstelling te kunnen voldoen. In principe hanteren we de afspraak dat 70%

doelgroepen‘ stelt Portaal woningen beschikbaar voor:

van het aanbod naar reguliere woningzoekenden gaan en 30% naar bijzondere
doelgroepen.
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5.

Partijen betrokken bij het ‘Plan van Aanpak huisvesting en ondersteuning
kwetsbare doelgroepen‘, onderzoeken of de uitstroom uit de zogenaamde
NIDOS-woningen (waar statushouders jonger dan 18 zijn gehuisvest),
onderdeel van het plan van aanpak kan gaan uitmaken.

6.

Portaal, de andere STUW corporaties en de gemeente werken samen aan het
creëren van mogelijkheden voor flexibele- en tijdelijke- woonconcepten. De
gemeente zal zich inspannen om samen met de corporaties een locatie te
vinden om dit te realiseren. Partijen proberen daarbij om de impuls Flexibele
Woonconcepten van het ministerie van Binnenlandse Zaken te benutten.

Inzet gemeente
7.

De gemeente Utrecht heeft een kwartiermaker vernieuwende woonvormen
ingesteld, die beschikbaar is om Portaal in 2021 daar waar nodig bij te staan bij
de vorming van nieuwe initiatieven.

8.

Conform genoemd 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.

9.

De begeleiding en integratie van statushouders is een verantwoordelijkheid van
de gemeente

8
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voorkomen van huisuitzetting, woonhygiëne, vroegsignalering en aanpak

4 Leefbaarheid

ernstig overlastgevende gezinnen.
Om de leefbaarheid in de wijken en buurten op het gewenste peil te houden
investeren gemeente en corporaties in goed beheer en het schoon, heel en veilig
houden van de openbare ruimte en wooncomplexen. De gemeente heeft de
primaire verantwoordelijkheid voor een goed beheer en veiligheid van de openbare

Inzet gemeente
3.

Er zal in 2021 gekeken worden hoe Portaal hier optimaal gebruik van kan

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

maken bij het uitvoeren van leefbaarheidsmaatregelen.

wooncomplexen en de directe omgeving. Dit is niet alleen een financiële investering
maar ook het aanwezig en aanspreekbaar zijn in wijken om proactief in te kunnen

4.

handhaven op huisvuil en zwerfafval.

van individuele en sociale problemen in de wijk om de leefbaarheid te bevorderen.
5.



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



Nieuwe initiatieven die de leefbaarheid in de wijk bevorderen.

Afspraken
Inzet Portaal
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.

We werken samen bij de aanpak van woonproblematiek, hiervoor is in mei
2019 het convenant ‘Samenwerkingsovereenkomst woonproblematiek 20192022’ vastgesteld, door de STUW, de gemeente, zorgpartijen, politie,
Buurtteams, U-Centraal, Lokalis en Het Vierde Huis. Hierin staan afspraken en
werkwijzen (incl. uitwisseling gegevens) beschreven op het terrein van
buurtbemiddeling, aanpak extreme woonoverlast, Laatste kansbeleid,

9

De gemeente heeft de primaire verantwoordelijkheid voor goed beheer en een
schone en veilige openbare ruimte. Huurders roepen daarbij op om strakker te

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

Binnen het thema Leefbaarheid maken we afspraken over:

De Gemeente Utrecht heeft een leefbaarheidsmonitor ontwikkeld voor Utrecht.

Huurders ervaren in Overvecht overlast door zwerfafval en verzoekt de
gemeente om te bezien of er extra fietsenstallingen geplaatst kunnen worden.

1 december 2020

5

Beschikbaarheid

De behoefte aan sociale huurwoningen is groot. Voor de periode van 2017 tot 2040
moeten er 60.000 woningen in de stad Utrecht bijkomen, waarvan 35% sociaal. Het
gezamenlijke uitgangspunt is dat de omvang van de sociale huurvoorraad mee
groeit met de groei van de stad. In het Meerjaren Programma Ruimte (MPR) van de
gemeente wordt uitgegaan van een duurzaam hoge bouwproductie van gemiddeld
3.000-3.500 woningen per jaar in de periode 2020-2040. Concreet voor de jaren
2020-2024 betekent dit dat de sociale woningvoorraad met gemiddeld 1.000 tot



Huidige voorraadbeleid



Harde planvoorraad t/m 2025



Zachte planvoorraad t/m 2025



Woningtoewijzing en doorstroming



Woningtoewijzing via loting



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



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



Starterswoningen

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

Bijlagen

nodig van alle betrokken partijen. In 2040 bedraagt de omvang van de kernvoorraad



De ontwikkeling van de voorraad tot en met 2025 is weergegeven in bijlage 1

(tot de tweede aftoppingsgrens) tenminste 70% van de sociale voorraad



Het geactualiseerde productieprogramma tot en met 2025 is weergegeven in
bijlage 2.

In 2020 zijn de gemeente en de STUW corporaties, conform de afspraak in de
stedelijke prestatieafspraken, gestart met productieoverleggen. Deze overleggen
vinden ambtelijk 4 keer per jaar en bestuurlijk 2 keer per jaar plaats. De Stuurgroep
Huren wordt over de opbrengst en afspraken geïnformeerd.

Afspraken
Inzet Portaal
1.

de kernvoorraad tot de kernvoorraad behoort.

De bedoeling van het productieoverleg is om strategisch en op hoofdlijnen de
voortgang van de productie van de sociale voorraad in de stad te monitoren, kansen

Voor de periode tot en met 2025 voorziet Portaal dat 70% van de woningen in

2.

In 2021 heeft Portaal verschillende nieuwbouwprojecten in de gemeente

te signaleren en aandachtspunten/knelpunten aan de orde te stellen. Het gaat om

Utrecht in aanbouw of voorbereiding. Bijlage 2 bevat hiervan een overzicht. Dit

project- en gebiedsoverstijgende vraagstukken. Verwachte thema’s: kansen voor

overzicht is bedoeld om, in samenhang met bijlage 1, een prognose te geven

locaties, welke onderwerpen/issues zorgen voor de grootste vraagstukken en

over de productie en de ontwikkeling van de sociale woningvoorraad. Afspraken

eventuele vertraging (of escalatie), wat leren we daaruit, welke stadsbrede knopen

over de individuele woonprogramma’s worden in de gebieden en projecten

moeten we daarover doorhakken, vraagstukken rond berekening

gemaakt en worden daar vastgelegd.

meerwaarde(afdracht), verhouding sociaal/middenhuur, afwegingen rond

3.

Zoals is opgenomen in de regionale huisvestingsverordening en het lokale deel,

bouwopgave voor specifieke groepen, welke voortgang laat het MPR en Peilstok

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

zien in planning en prognoses, versnelling etc. Een aantal strategische thema’s die

maximaal 20% van alle vrijkomende woningen via loting verdelen.

door de STUW-corporaties is ingebracht tijdens de stuurgroep Huren, en die hier
sterkt mee samenhangen, worden opgepakt in het productieoverleg.
Binnen het thema Beschikbaarheid maken we afspraken over:
10

4.

Portaal heeft zachte plannen op locaties Beurskwartier en verzoekt de
gemeente te sturen op 35% sociale huur.

1 december 2020

5.

6.

Om alle geplande nieuwbouwactiviteiten te kunnen uitvoeren is Portaal voor de

corporaties hebben input geleverd bij de ontwikkeling van dit beleid. Een van de

met de gemeente en andere grondbezitters om nieuwe locaties te verwerven

uitgangspunten is om het tenderen bij de ontwikkeling van projecten met een

Portaal zet haar vrije sector huurwoningen grotendeels in voor middeninkomens

hoog aandeel sociale huur (met name in de kernvoorraad) zoveel mogelijk te

en past hier de streefhuren op aan. Ze handelt hierbij grotendeels conform het

beperken. Naar verwachting is het beleid in het eerste kwartaal van 2021

actieplan middenhuur (2017).

gereed.

Inzet gemeente
7.

De gemeente Utrecht blijft zich inspannen om voldoende bouwlocaties
beschikbaar te krijgen voor (sociale) woningbouw, zoals ook is vastgelegd in de
stedelijke prestatieafspraken en Stadsakkoord Wonen. Dat doet zij via een
aantal lijnen. Zo stelt de gemeente bij de realisatie van sociale huur (zoals
vastgelegd in de Woonvisie), zodanige voorwaarden dat het primaat voor deze
projecten, zeker daar waar het de kernvoorraad betreft, bij de corporaties ligt.
Daarnaast worden er een aantal lopende projecten tegen het licht gehouden
om te kijken of daar extra betaalbare woningen (600-725 extra woningen)
gerealiseerd kunnen worden. Tot slot is bij de laatste gemeentelijke
Voorjaarsnota opgenomen dat er vanuit de 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.

De gemeente rekent sociale grondprijzen, verleent tijdig planologische
medewerking en 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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10. De gemeente is bezig met de ontwikkeling van tenderbeleid. De STUW

toekomst afhankelijk van voldoende bouwlocaties. Portaal is in nauw contact

11. Via het productieoverleg hebben we afspraken geborgd over de werkwijze bij
meerwaardeafdracht in projecten.
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deze maatregel oplevert, zet Portaal in voor extra investeringen in nieuwbouw

6 Betaalbaarheid

en verduurzaming van de bestaande voorraad. Als Portaal een
Betaalbaarheid en een gematigde huurontwikkeling zijn voor partijen een belangrijke

inkomensafhankelijke huurverhoging vraagt, dan komen de meeropbrengsten

doelstelling. Daarom sluiten partijen aan bij het Sociaal Huurakkoord 2018-2021 dat
Aedes en de Woonbond hebben gesloten. Afspraken over betaalbaarheid moeten

ten goede aan de investeringen in deze gemeente.
3.

vanzelfsprekend binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders vallen.

Op dit moment heeft Portaal een inflatievolgend huurbeleid en om op lange
termijn aan de opgaves te kunnen voldoen wil Portaal in de huurverhoging
meer differentiatie toepassen binnen het wettelijk kader van inflatie+1%, indien

Binnen het thema Betaalbaarheid maken we afspraken over:


Huurprijsbeleid voor de volledige portefeuille (percentages en principes)

Portaal geen voldoende korting krijgt op de verhuurderheffing. In het huurbeleid



Huurverhoging voor 2021

bij mutatie wil Portaal meer differentiatie toepassen zodat we naast de
aftoppingsgrenzen (minimaal 70%) woningen ook voor de laagste inkomens en

Afspraken

middeninkomens kunnen inzetten. In deze prestatieafspraken spreekt Portaal

Inzet Portaal

de intenties uit en is Portaal in overleg met de huurdersorganisatie om hier

1.

samen afspraken voor de komende jaren over te maken.

Betaalbaarheid en een gematigde huurontwikkeling zijn voor partijen een
belangrijke doelstelling. Daarom hebben partijen via de stedelijke

wie de huur hoger is dan de liberalisatiegrens is en hun inkomen lager dan

Huurakkoord 2018-2021 dat Aedes en de Woonbond hebben gesloten,

€ 43.574-.
5.

Huurders die te maken krijgen met een plotselinge daling van hun inkomen,

Uitgangspunt hierbinnen is dat de huurprijzen van sociale huurwoningen van

bijvoorbeeld als gevolg van de coronacrisis, kunnen een verzoek tot

een corporatie bij de jaarlijkse huurverhoging gemiddeld maximaal met inflatie

huurverlaging indienen bij de commissie Huurmaatwerk van Portaal.

kunnen stijgen (afspraak 27 sub a).

6.
7.

De impact van de corona maatregelen is daarnaast een terugkerend
agendapunt in de Stuurgroep Huren.

de jaarlijkse huurverhoging. Daartoe is Portaal het overleg met haar
huurdersorganisatie en gemeente gestart over de opgave/middelen in relatie tot

Portaal hanteert een coulancebeleid bij betalingsproblemen en
huisuitzettingen. Zij sluiten aan bij de landelijke afspraken van Aedes.

Portaal wil gebruik maken van afspraak 27 sub e. Dit biedt de mogelijkheid aan
Portaal, huurdersorganisatie en gemeente om andere afspraken te maken over

8.

Bij nieuwbouwprojecten wordt telkens per project bekeken en afgestemd met

de huurinkomsten. Op dit moment is hier geen overeenstemming over met

de Gemeente Utrecht of deze al dan niet onder de aftoppingsgrenzen wordt

huurders en gemeente.

gerealiseerd.

In deze gesprekken wordt gesproken over de inkomensafhankelijke
huurverhoging, de jaarlijkse huurverhoging en het huurbeleid bij mutatie.
Portaal is voornemens de inkomensafhankelijke huurverhoging voor de hogere
inkomens in een sociale huurwoningen toe te passen. De extra inkomsten die

12

Portaal voert in 2021 geen huuraanpassing door voor de groep huurders, van

prestatieafspraken afgesproken (afspraak 26) om aan te sluiten bij het Sociaal
vanzelfsprekend binnen de daarvoor dan geldende wettelijke kaders.

2.

4.

Inzet gemeente
9.

De gemeente neemt deel aan het gesprek dat Portaal initieert, zoals bedoeld in
afspraak 27 sub e van de Stedelijke Prestatieafspraken. Het uitgangspunt

1 december 2020

daarbij voor de gemeente is en blijft een gematigde (inflatievolgende)
huurontwikkeling.
10. De gemeente blijft zich inzetten op de preventie van armoede en schulden. De
gemeente Utrecht staat voor een ruimhartig en sociaal armoedebeleid, gericht
op rondkomen en meedoen. Daarvoor heeft de gemeente een aantal
regelingen, waaronder de U-pas, U-polis, Individuele Inkomenstoeslag,
bijzondere bijstand, kwijtschelding van lokale belastingen. Voor een actueel
overzicht: www.utrecht.nl/extravooru. Daarnaast richt Utrecht zich met de
actieagenda Utrechters Schuldenvrij op het voorkomen, vroegtijdig opsporen en
duurzaam oplossen van schulden. Zie Actieagenda-Utrecht-schuldenvrij.
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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 zijn de STUW-corporaties in samenwerking met de gemeente Utrecht
en de huurdersvertegenwoordigingen, waaronder Huurdersraad Portaal Regio
Utrecht, gestart met de evaluatie van het Algemeen Sociaal Plan. Als gevolg
van de coronamaatregelen heeft de evaluatie echter vertraging opgelopen. Na
afronding worden de uitkomsten en verbetervoorstellen uit de evaluatie, na
bespreking in de stuurgroep Huren verwerkt in een actualisatie van het
Algemeen Sociaal Plan.

2.

Het Algemeen Sociaal Plan wordt gebruikt als uitgangspunt bij renovatie en
sloop nieuwbouw en geeft de rechten en plichten weer van corporatie en
huurders.

14

1 december 2020

8 Duurzaamheid
Verduurzaming van de sociale woningvoorraad draagt bij aan een gezonde
leefomgeving en kan bijdragen aan betaalbare woonlasten. Het thema
duurzaamheid omvat meerdere onderdelen. Het betreft de energietransitie over de
route naar een aardgasvrije stad en het nemen van maatregelen om te komen tot



Zon op daken (aantallen/ initiatieven)



Aardgasvrij en de warmtetransitie



CO2-besparing



Verduurzaming bij renovaties: aantallen inclusief methode/initiatieven



Initiatieven op het gebied van circulariteit, klimaatadaptatie en groen

CO2-reductie. Tussen gemeente en woningcorporaties zijn de afgelopen jaren al
uitvoerige afspraken gemaakt op dit gebied.
Daarnaast gaat het bij duurzaamheid ook over onderwerpen als circulariteit,
klimaatadaptatie en groen (zoals natuurinclusief bouwen en tuinenbeleid). De

Afspraken
Inzet Portaal
1.

naar een energie-index die zo dicht mogelijk bij 1,20 ligt). Noot: dit systeem van

gemeente Utrecht streeft naar een stad die voor iedereen gezond, veilig en

labels en indexen zal naar verwachting in de komende afgebouwd worden.

toegankelijk is, bij elk weertype dat we in de toekomst verwachten. Naar

Daarvoor in de plaats komt een systeem van verbruik (in Kwu per m2)

verwachting ligt er begin 2021 een vastgestelde visie klimaatadaptatie en een
nieuwe visie water- en riolering. In die documenten staat beleid over hoe om te gaan

2.
3.

voorkeur hoger is dan de huurverhoging) en spijtvrij (richting toekomstige

hanteren. Voor de bestaande stad willen we dit in 2050 hebben behaald en grijpen

aardgasvrij-plannen). Bij isolatie wordt voldoende rekening gehouden met de

we tot die tijd alle kansen om dat waar te maken. Groen speelt hierin, naast alle

benodigde ventilatiecapaciteit en daarmee het binnenmilieu van woningen (dit

andere functies die het heeft, een belangrijke rol. Over de kansen en mogelijkheden

om o.a. schimmelvorming te voorkomen). Een goed binnenmilieu is ook

op het gebied van groen, klimaatadaptatie en circulariteit (bijvoorbeeld het behoud

afhankelijk van het juiste gebruik. Gemeente en corporaties zetten gezamenlijk

van groen bij woningoverdracht) hebben in 2020 gesprekken plaatsgevonden

in op de juiste toelichting.

tussen gemeente en corporaties; dit traject wordt in 2021 voortgezet, met als doel
afspraken. Vanuit het actieplan Utrecht circulair willen we als stad tot 2023
experimenteren en leren met circulair bouwen. Doel is om vanaf 2023 circulair
bouwen op te kunnen schalen. De gemeente Utrecht wil daarom tot die tijd
samenwerken met corporaties middels experimenten.

Bij renovatie streeft Portaal naar minimaal label A (met daarbij het uitgangspunt
dat de gemiddelde besparing op energielasten minimaal gelijk maar bij

gebiedsontwikkelingen is het streven om de ambities uit het nieuwe beleid direct te

de uitvoering van gerichte samenwerkingsprojecten en het komen tot nadere

Bij nieuwbouw hanteert Portaal de norm BENG 1, energie neutraal (EPC 0,0)
en aardgasvrij.

met water en droogte (water vasthouden in bodem, stad inrichten op grotere buien)
en met hitte (door met groen en schaduw de stad koel houden). Voor nieuwe

In 2021 is de voorraad van Portaal gemiddeld label B (waarbij Portaal streeft

4.

De corporatie onderschrijft het gemeentelijk streven dat in 2025 20% van hun
woningen is belegd met zonnepanelen. Jaarlijks, zo ook in 2021, rapporteert de
corporatie over de voortgang (uitgedrukt als een percentage woningen met
zonnepanelen). In overleg tussen GU en corporatie wordt besproken hoe de
bewonersinstemming (aantal bewoners dat kiest voor zonnepanelen) zo hoog
mogelijk komt te liggen. Gemeente en Portaal onderzoeken welke

Binnen het thema Duurzaamheid maken we afspraken over:
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5.

consequenties de aangekondigde verandering van de salderingsregeling kan

doelgroep efficiënter kan worden ingericht. Portaal hanteert voor 2021 dezelfde

betekenen voor deze ambitie.

aantallen aan te bieden Energieboxen als in 2020. Dat zijn er 192. Volgend jaar

Ten aanzien van elektrisch koken volgt Portaal 2 sporen binnen de aanpak

kijken we gezamenlijk naar de doorontwikkeling van het gedragsaspect van

Overvecht-Noord aardgasvrij. Daarbij is elektrisch koken een standaard

huurders, waaronder de inzet van de energiebox.

onderdeel bij renovaties en mutaties. Daarnaast ontwikkelen zij een goede

6.

7.

aanbieding van inductiekoken samen met de partners voor woningen die enkel

het geval van een minderheidsbelang de corporatie actief meewerken aan

aardgas gebruiken om te koken (en verder aangesloten zijn op het warmtenet)

verduurzaming, indien zij van het bestuur daartoe een verzoek krijgen. In VvE’s

en in de periode tot 2025 niet overstappen op inductiekoken als onderdeel van

waar de corporatie een meerderheidsbelang heeft (en gestopt is met

een renovatie of bij mutatie.

uitponden), zal de corporatie zelf actief het voortouw nemen tot verduurzaming.

Corporaties en gemeente gaan bovendien samen lobbyen bij het Rijk om aan

Indien daar sprake is van particuliere eigenaren die niet actief mee werken, kan

woningbouwcorporaties de mogelijkheid te bieden om te investeren in

de corporatie een beroep doen op de gemeente Utrecht (voor bemiddeling en

inductiekoken in ruil voor een maandelijkse bijdrage van de huurder. Die

begeleiding). Daarmee geldt dat de corporatie ook voor complexen met

bijdrage is vergelijkbaar aan het vastrecht voor gas.

gespikkeld bezit streeft naar minimaal label B.

Alle woningen die hieraan voldoen, ontvangen, wanneer bovengenoemde
partners daar overeenstemming over hebben, een aanbod om de overstap te
maken op inductiekoken. Corporatie x (naam corporatie) zet zich samen met de
partners (andere corporaties, Stedin en gemeente) in om zoveel mogelijk
bewoners vrijwillig onder de afgesproken randvoorwaarden over te laten
stappen op inductiekoken. Wanneer een minderheid van bewoners niet op het

12. Portaal kiest één of twee projecten in 2020/2021, waar één of meerdere
circulaire maatregelen worden toegepast, zoals circulair demonteren,
ontwerpen/bouwen en toepassen van biobased of hergebruikte materialen.
13. Naar aanleiding van het onderzoek dat Portaal en de Huurdersraad heeft laten

verouderde gasleiding vervangen moeten worden, in het uiterste geval de

een project opgestart “optimalisatie van collectieve verwarmingsinstallaties”.

crisis- en herstelwet inzetten, op basis waarvan de corporaties “dringende

Het is de bedoeling dit project in 2021 verder uit te werken en medio 2022 te

werkzaamheden” uit kunnen voeren. Daarmee worden onnodige

starten met de uitvoering.

Portaal onderschrijft de ambitie Overvecht Noord aardgasvrij in 2030 en levert
neemt deel, samen met de andere betrokken partijen, aan het bestuurlijk
overleg Overvecht Noord aardgasvrij.
De Energiebox wordt ook in 2021 aangeboden. In overleg met gemeente
Utrecht en andere corporaties wordt uitgewisseld hoe het bereik van de

16

bouwplannen en kent daar punten aan toe

uitvoeren naar de kosten van het vastrechttarief stadsverwarming heeft Portaal

hier met haar bezit, indien aanwezig in de wijk, een bijdrage aan. De corporatie

9.

11. Bij tenders vraagt de gemeente Utrecht standaard naar circulaire aspecten in

aanbod als hiervoor bedoeld ingaat, zal de gemeente, om te voorkomen dat de

maatschappelijke kosten vermeden.
8.

10. Bij VvE-complexen waar Portaal bezit heeft (en gestopt is met verkopen), zal in

Inzet gemeente
14. 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),
netbeheerders en medeoverheden. Deze visie, die eind 2021 klaar moet zijn,
geeft een planning voor een wijk-voor-wijk aanpak en benoemt voor de eerste
wijken het meest logische alternatief voor aardgas. Een belangrijke partner in

1 december 2020

dit proces zijn de woningcorporaties. Onderdeel is per buurt in kaart brengen

neemt hierin het voortouw en ondersteunt de corporaties in de samenwerking,

welke investeringsplannen corporaties met hun bezit hebben. Om zo aan te

kennisdeling en strategievorming. Er is vanuit de gemeente enig budget voor dit

sluiten bij de wijkuitvoeringsplannen.

traject beschikbaar.

15. Met Portaal gaan we op naar 1 of 2 nieuwe en/of bestaande (pilot)projecten die
bijdragen aan de groene ambities in de stad, zoals groenbehoud bij

gedaan wordt graag bundelen en verspreiden tussen de corporaties (en

woningmutatie, het bevorderen van openbare binnentuinen, het stimuleren van

hopelijk ook daarbuiten). Hierin heeft de gemeente Utrecht een verbindende rol.

(groen) zelfbeheer, een bijdrage aan “ommetjes in de buurt”, het (nog meer)

Met de experimenten verwachten we het effect te kunnen meten op CO2-

toepassen van diervriendelijk bouwen, het opstellen van soortenmanagent-

uitstoot/ milieueffecten, de bouwmethode/bouwkosten, wijze van aanbesteding

plannen, het aanleggen van een “tiny-forest” en het verbeteren verblijfskwaliteit
met groen en/of natuurlijk spelen (bij overgang openbaar en corporatie terrein).

of de woonkwaliteit.
20. De gemeente Utrecht kan daarbij een faciliterende rol vervullen. We denken

We kijken naar koppelkansen tussen duurzaamheidsthema’s en waar mogelijk

dan aan aandragen kennis en expertise over circulariteit, maar ook aan lagere

en zinvol faciliteert de gemeente Utrecht dit met advies en financiële bijdragen

leges, bemiddeling bij vergunningen of subsidies.

uit het Meerjaren Groenprogramma of andere regelingen zoals
Subsidieregeling “Ruimte voor Initiatief, stimuleringsregelingen voor
geveltuinen, boomspiegels en zelfbeheer” en de Stimuleringsregeling
“Initiatieven Duurzame Ontwikkeling”.
16. Met Portaal willen we op zoek naar aanknopingspunten in hun bezit voor
concrete (pilot)projecten op het gebied van klimaatadaptatie, om de
gemeentelijke ambities en de plannen van de corporaties op elkaar aan te laten
sluiten.
17. De gemeente Utrecht kan de projecten van Portaal ondersteunen met kennis
en expertise, maar ook vanuit het initiatievenfonds en Subsidie groene daken.
Of, op projectenniveau, ondersteunen bij het aanvragen van subsidies vanuit
andere instanties zoals 'Blauwe Bewonersinitiatieven' en subsidie 'KIEM'.
18. In de zomer van 2021 willen we de tot dan toe opgedane kennis samenbrengen
en komen tot een gezamenlijke aanpak circulair bouwen. Die aanpak is gespitst
op circulair renoveren, sloop-nieuwbouw en nieuwbouw. Per projecttype wordt
dan een strategie opgesteld. Het doel van die samenwerking is grotere stappen
te kunnen zetten in de transitie naar een circulaire economie zonder dat de
haalbaarheid van concrete projecten wordt belemmerd. Gemeente Utrecht

17

19. Als stad willen we de kennisopbouw rondom circulaire economie die hiermee
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9 Kwaliteit



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

Partijen streven gezamenlijk naar een goede prijs-kwaliteitverhouding van
woningen, zodat er meer (kwalitatief) passend aanbod beschikbaar is voor

Afspraken

woningzoekenden, ook voor mensen met een fysieke beperking.

1.

in relatie tot het langer zelfstandig thuis wonen. Zij onderschrijft de ontwikkeling

De gemeente werkt aan de ontwikkeling van een samenhangend programma voor

van een samenhangend programma.

het thema ouderen-wonen-zorg (Een (t)huis voor ouderen). Een thema dat door de
toenemende vergrijzing steeds meer aandacht behoeft. De Utrechtse

2.

bezit inzichtelijk gemaakt.

huisvesting, de ontwikkeling en het beheer van specifieke woonvormen, de
3.

Nieuwbouwappartementen worden zoveel mogelijk als nul-tredenwoningen
uitgevoerd en bewoonbaar4 of gemakkelijk bewoonbaar5 gemaakt voor huurders

willen we de samenwerking met de corporaties op dit thema verder concretiseren en

die zijn aangewezen op een rolstoel.

samen werken aan het tot stand brengen van het programma. Dit gebeurt
bijvoorbeeld via een aparte werkgroep (naast corporaties, ook met ontwikkelaars,

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

woningcorporaties spelen een belangrijke rol op dit gebied, onder meer bij de
woningtoewijzing en het bevorderen van de doorstroming. De komende periode

De Huurdersraad pleit voor meer aandacht voor de problematiek van ouderen

4.

Woningen die nieuw worden gebouwd zijn zo veel mogelijk
rolstoelbezoekbaar6.

beleggers en zorg instellingen) in het kader van het Stadsakkoord Wonen.
In de nieuwe stedelijke prestatieafspraken (2022 e.v.) maken we nadere afspraken
op dit thema.
Binnen het thema Kwaliteit maken we afspraken over:


4

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

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.
5 Soms zijn de douche en de wc in een nultreden woning niet direct toegankelijk voor
rolstoelgebruikers. Daarmee is de woning wel rolstoel bezoekbaar, maar niet rolstoel
bewoonbaar. In de nieuwbouw worden mogelijkheden opties meegenomen om woningen
rolstoel bewoonbaar te maken. Bijvoorbeeld door altijd wc en doucheruimte naast elkaar te
ontwerpen met een leiding loze niet-dragende tussenmuur. Als het nodig is kan deze muur

18

eenvoudig worden verwijderd, zodat er een toegankelijke douche/toiletruimte ontstaat (zie
filmpje).
6

Iedereen kan -ook als hij of zij gebruik maakt van een rolstoel- alle nieuwe of verbouwde
woningen 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. Er is gekozen voor ‘zo veel mogelijk’ omdat we ‘split level’ woningen
niet op voorhand willen uitsluiten.

1 december 2020

10 Financiële afspraken en investeringsruimte

2.

De Gemeente Utrecht en Portaal besluiten om de WSW-borging te continueren
en gebruik te maken van een gelimiteerde generieke bilaterale

Het rapport Opgaven en middelen, uitgevoerd door Abf in opdracht van BZK, geeft
de bestedingsruimte en de maatschappelijke opgaven van de woningcorporaties
weer. Het onderzoek laat zien dat de opgave voor de U16 fors groter is dan het
landelijke gemiddelde. Het rapport maakt helder dat de corporaties in U16 verband
al tussen 2025 en 2028 aan het maximum van hun vermogensinzet zitten. De
behoefte aan betaalbare woningen is daarnaast heel groot. De verwachting is dat
deze behoefte eerder groter dan kleiner zal worden. In dit licht spreken partijen af
om binnen hun eigen mogelijkheden een lobby te voeren die gericht is op verruiming
van de investeringsmogelijkheden van woningcorporaties door bijv. afschaffing van
de verhuurderheffing
Dat de opgaven en middelen uit balans zijn blijkt ook uit het feit dat aangekondigde
maatregelen nog steeds leiden tot een flinke lastenverzwaring. Per saldo stijgen in
2020 de lasten ondanks de compensatie door de tariefverlaging en de Regeling
Vermindering Verhuurdersheffing met 4 miljoen. Concreet voor Portaal:


De aangekondigde huurverlaging: bedraagt € 3,4 miljoen minder
huuropbrengst. De compensatie in de vorm van een verlaging van het
verhuurderheffingstarief is begroot op € 3,3 miljoen.



De verhuurderheffing stijgt met 2,3 miljoen in vergelijking met 2020 als gevolg
van de sterke stijging van de WOZ-waarde en ondanks de lichte daling van het
tarief.



De ATAD maakt dat Portaal naar verwachting vanaf volgend jaar VPB moet
gaan betalen. In 2021 betekent dit een lastenverzwaring van 2,2 miljoen.



Opbrengsten vanuit de RVV zijn onzeker, maar bedragen naar verwachting
hoogstens €627.500,-

1.

In dit licht spreken partijen af om binnen hun eigen mogelijkheden een lobby te
voeren die gericht is op verruiming van de investeringsmogelijkheden van
woningcorporaties door bijv. afschaffing van de verhuurderheffing.

19

achtervangovereenkomst.
3.

Portaal gaat in de in deze prestatieafspraken opgenomen verplichtingen aan
onder het voorbehoud dat zij een haar conveniërende financiering voor de
desbetreffende verplichting heeft verkregen. Voor de in deze prestatieafspraken
opgenomen DAEB-investering geldt in aanvulling op het voorgaande ook het
voorbehoud dat Portaal een borging van het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw voor de financiering van de desbetreffende DAEB-verplichting
heeft gekregen. Uiteraard informeert Portaal de andere partijen als deze situatie
zich voordoet.

1 december 2020

11 Ondertekening
Namens het college van Burgemeester & Wethouders gemeente Utrecht

Namens Huurdersraad Portaal Regio Utrecht

De wethouder Wonen, Dhr. K. Diepeveen

Dhr. P. Sip

…………………………

…………………………

Namens Stichting Portaal
Dhr. R.J. Spits
…………………………
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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 2021 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 2021 binnen het wettelijke
maximum met van € 131,37 (prijspeil 1-1-2020).
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PORTAAL
Tabel 1a Ontwikkeling sociale (kern)voorraad zelfstandige woningen, bezit Utrecht
2021

2024

2025

12.273

12.128

12.239

12.341

12.647

10.495

10.239

10.066

10.124

10.351

0

216

163

414

139

sloop sociaal

-97

-32

0

-66

0

verkoop*** sociaal

-50

-73

-63

-43

-33

Voorraad sociale huur* per 1-1

waarvan kernvoorraad** per 1-1
nieuwbouw sociaal in definitiefase of verder (geplande oplevering, zie 1c)

2022

2023

nieuwbouw sociaal in (pre-)initiatieffase (geplande oplevering, zie 1c)
resterende nieuwbouwambitie, nog geen locatie

aankoop sociaal

7

5

7

6

4

liberalisatie ****

-5

-5

-5

-5

-5

socialisatie
Voorraad sociale huur per 31-12

waarvan kernvoorraad per 31-12

12.128

12.239

12.341

12.647

12.752

10.239

10.066

10.124

10.351

10.570

* 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
**** het plan is om bij renovatie van de Nigerdreef na oplevering en een daaropvolgende mutatie 58 woningen naar de middendure huur brengen. Dit is nog niet verwerkt in de voorraadontwikkeling

Tabel 1b Aantal woningen waar bewoners a.g.v. pilot een huurkorting gaan krijgen
tot de aftoppingsgrens
2018
aantal woningen (schatting)

2019

250

250

2020

2021

2022

250 n.v.t.

n.v.t.

Tabel 1c Ontwikkeling sociale voorraad
onzelfstandigewoningen, bezit Utrecht
2019
Voorraad sociale huur onzelfstandig per 1-1

2020

986

986

Onttrekking onzelfstandige wooneenheden (betreft samenvoeging HAT-eenheden naar zelfst.)

2021

2024

2025

986

2022
978

2023
970

962

954

-8

-8

-8

-8

-8

978

970

962

954

946

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

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 1-1-2021 ligt een startdocument en/of intentieovereenkomst met gemeente Utrecht
-nieuwbouw op gemeentelijke locatie: vóór 1-1-2021 gunning tender of onderlinge verdeling LR met gemeente Utrecht afgesproken
-nieuwbouw op locatie van particuliere ontwikkelaar: vóór 1-1-2021 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

54

16

44

Leidsche Rijn

Het Zand, de Veiling, zorgwoningen

Portaal

Nieuwbouw

Ontwerp

Leidsche Rijn

Leidsche Rijn Centrum Zuid bouwblok G8

Portaal

Nieuwbouw

Voorbereiding

Leidsche Rijn

Leidsche Rijn Centrum Zuid bouwblok F1a

Portaal, Mitros, Wonam

Nieuwbouw

Voorbereiding

51

Leidsche Rijn

Leidsche Rijn Centrum Zuid bouwblok F1b

Portaal, Mitros, Wonam

Nieuwbouw

Voorbereiding

20

Leidsche Rijn

Leidsche Rijn Centrum Zuid bouwblok G1

Portaal, Mitros, Wonam

Nieuwbouw

Voorbereiding

37

Noordwest

Bloemenbuurt

Portaal

Renovatie

Uitvoering

Overvecht

Overvecht noord

Portaal

Renovatie

Uitvoering

Overvecht

Kwangodreef

Portaal

Renovatie

Uitvoering

Overvecht

Nigerdreef

Portaal

Renovatie

Initiatief

Overvecht

Ibisdreef

Portaal

Renovatie

Initiatief

West

Cartesiusdriehoek, fase 2 sociale huur Portaal

Portaal

Nieuwbouw

Ontwerp

163

West

Cartesiusdriehoek, fase 3

MRP / Ballast Nedam / Portaal

Nieuwbouw

Ontwerp

94

West

Cartesiusdriehoek, fase 4

MRP / Ballast Nedam / Portaal

Nieuwbouw

Ontwerp

132

West

Thomas a Kempisplantsoen

Mitros en Portaal

Nieuwbouw

Definitie

Zuid

Oudegeinlaan nieuwbouwdeel fase 3 (Oudegeinlaan)

Portaal

Nieuwbouw

Gereed

Zuid

Oudegeinlaan nieuwbouwdeel fase 4 (Linschotensingel enPortaal
Vronesteinlaan)

Nieuwbouw

Voorbereiding

Zuidwest

Aziëlaan e.o. (SV)

Renovatie

Definitie

70

2019

2020

69

2019

2020

24

24

2021

2022

26

96

2020

2022

26

77

2020

2024

15

35

2020

2024

11

48

2022

2025

489

2019

2022

207

2021

2023

0

110

2019

2020

0

174

2022

2022

0

236

2022

2024

9

0

117
102

30

96

36

163

2021

2023

188

399

2022

2024

113

245

2022

2024

2023

2025

2020

2020

2021

2022

2020

2022

132

12

31

-

-

503

571

118

178

43
132
0

Totalen

Gehele oplevering gereed

16

Uitvoering

Geplande start bouw

Gereed

Nieuwbouw

Aantal sloop woningen

Nieuwbouw

Portaal

Planning

Totaal renovatie woningen

Portaal

Het Zand, Leidsche Maan blok 5.7

Totaal nieuwe productie

Het Zand, Leidsche Maan blok 5.1

Leidsche Rijn

Totalen

Secundair sociaal (egw)

Leidsche Rijn

Kernvoorraad (egw)

Ontwikkelaar

70

Beleggers huur boven 966 (app)

Beleggers huur tot 966 (app)

Secundair sociaal (app)

Kernvoorraad (app)

Studenten onzelfstandig

Projectnaam

NB cursief gedrukte projecten zijn inmiddels opgeleverd.

Fase

Huur egw

Wijk

Portaal

Type project

Studenten zelfstandig

Huur app

301

31

9

1.533

96
288
1.504

274

Studentencomplex Sequoia

Prestatieafspraken 2021~2025
0
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Vorig jaar zijn de Woonvisie, Stedelijke prestatie afspraken (2020-2022) opgesteld.

1 Inleiding

In de Stuurgroep Huren is afgesproken dit jaar een licht proces te volgen met daarbij
geen grote inhoudelijke veranderingen ten opzichte van vorig jaar, maar een

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

actualisatie en, waar mogelijk een concretisering, van de bestaande afspraken.

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

Daarnaast hebben we nadrukkelijker aandacht besteed aan het wederkerige

vastgesteld. In 2020 is het Convenant Studentenhuisvesting vastgesteld. Dit zijn vier

karakter van de afspraken. Per thema wordt de inzet van de corporatie en de inzet

mijlpalen die zorgen voor heldere ambities en sterke allianties om samen de

van gemeente weergegeven.

woonopgaven van Utrecht te realiseren. De individuele prestatieafspraken die de
woningcorporaties (verenigd in de STUW1), gemeente Utrecht en huurders voor

We hebben dit jaar een bijzonder proces gevolgd. Als gevolg van de coronacrisis

2021 maken, bouwen voort op deze mijlpalen. Het laat zien wat de bijdrage is van al

zijn voorliggende afspraken namelijk volledig digitaal besproken en afgestemd

deze partijen aan de woonopgaven en -ambities waar Utrecht voor staat.

(ambtelijk en bestuurlijk). We hebben op dit moment vanzelfsprekend nog geen
beeld van de impact van de coronamaatregelen op de realisatie van de

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

voorliggende afspraken.

sociale voorraad, het werken aan gemengde wijken, het betaalbaar houden van de
voorraad (gematigd huurprijsbeleid) en verduurzaming van de woningvoorraad.

Vertrekpunt voor het maken van afspraken

Deze opgaven zijn de thema’s van de stedelijke prestatieafspraken en worden bij de

De STUW-corporaties hebben in de stuurgroep huren van 7 oktober 2020 een

individuele prestatieafspraken ook als thema gebruikt

aantal strategische thema’s ingebracht over productie en betaalbaarheid. Deze

Kader van de afspraken

thema’s reiken verder dan de individuele prestatieafspraken van 2021. We hebben

De prestatieafspraken worden jaarlijks vastgesteld voor een periode van 5 jaar,

afgesproken deze thema’s inhoudelijk niet in deze ronde van de prestatieafspraken

waarbij de prestaties in het eerste jaar (2021) zo concreet mogelijk zijn omschreven

te behandelen, maar verwijzen wel naar het proces rondom de behandeling ervan.

en in de periode van 4 jaar daarna (2022 t/m 2025) meer het karakter hebben van

Sommige thema’s worden behandeld in het productieoverleg. Het college zal

een doorkijk. Hiermee wordt aangesloten bij de werkwijzen zoals beschreven in de

daarnaast ook apart in overleg gaan met de STUW.

Woningwet 2015. De eerder gemaakte afspraken blijven geldig, voor zover deze
niet in deze nieuwe afspraken geactualiseerd zijn.
De afspraken in dit document worden gemonitord en geëvalueerd via de
voortgangsrapportage prestatieafspraken. Jaarlijks worden de afspraken herijkt.
Hierbij wordt rekening gehouden met de vastgelegde koers in de woonvisie en de
stedelijke afspraken.

1 STUW is een samenwerkingsverband tussen Mitros, Portaal, Bo-ex, SSH, GroenWest en Habion.
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Gemeente en STUW hebben afgesproken om als volgt over de thema’s in gesprek
te gaan: de thema’s die een relatie hebben met de productie (waaronder locaties en
systematiek van plankosten) komen aan de orde in de productie
overleggen (ambtelijk en bestuurlijk). Er vindt steeds een terugkoppeling van het
productieoverleg plaats in de stuurgroep huren. In het eerste kwartaal van 2021
wordt - in vervolg op de ontmoeting van eind 2019 - een college brede bijeenkomst
met het STUW-bestuur georganiseerd. Hier komt een aantal de portefeuille
overstijgende onderwerpen zoals de afwegingen rond de RSU, duurzaamheid en de
voortgang van de meerjarige stedelijke prestatieafspraken aan de orde.
Bij zowel de individuele afspraken als de stedelijke afspraken zijn de
huurdersorganisaties nadrukkelijk ook een partij: het betreft tripartiete afspraken. Dit
is vastgelegd in de herziene Woningwet 2015. Bij SSH is dat “Huurdersvereniging
BoKS”.
Bezit sociale huurwoningen
De STUW-corporaties hebben bijna 45 duizend zelfstandige sociale huurwoningen

Het bezit bevindt zich voor een groot deel in Oost en Noordoost. Ook heeft SSH

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

bezit in de binnenstad, Zuid en Zuidwest.

het bezit zijn van een corporatie, is 98% in bezit van de STUW.
Woningcorporatie SSH bezit (eigendom en beheer) in totaal 11.532 kamers en
woningen in Utrecht. Van deze kamers en woningen is 67% onzelfstandig en 33%
zelfstandig en betreft 99% DAEB bezit en 1% niet-DAEB. Het bezit is gelabeld voor
verschillende doelgroepen;


reguliere studenten: 8.511 (74%)



short stay studenten: 803 (7%)



doorstarters: 1.345 (12%)



wonen op maat en overig: 873 (7%)

4
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woningen die SSH zelf toewijst worden aangeboden met een netto

2 Wijken voor iedereen

huurprijs van maximaal de eerste aftoppingsgrens.

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

2.

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

SSH hanteert in 2021 een zeer beperkte verkoopstrategie. Een deel van
haar portefeuille met eengezinswoningen is niet uitsluitend geschikt voor

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

studentenhuisvesting. Eind 2020 is de SSH tot overeenstemming gekomen

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

met woningcorporatie BoEx om deze eengezinswoningen te ruilen voor

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

studentenkamers en kleine zelfstandige woningen van BoEx. Er wordt

laag inkomen of een zorgvraag hebt.

naartoe gewerkt om de ruil juridisch per 31-12-2020 gereed te hebben. De

In de stedelijke prestatieafspraken is een appendix opgenomen over de ontwikkeling

praktische overdracht van beheer vindt uit oogpunt van zorgvuldigheid

van een gezamenlijke wijkenstrategie. Het instrument wijkenstrategie is in 2020 voor

gefaseerd plaats in de eerste helft van 2021. Definitieve besluitvorming

het eerst opgesteld. De wijkenstrategie geeft inzicht in de ontwikkeling van de

vindt in 2020 plaats na advisering van huurdersvereniging BoKS.
3.

sociale voorraad per wijk (productie, verkoop en liberalisatie/socialisatie ). De

vastgelegd in het Convenant Studenthuisvesting Utrecht.

gegevens hebben betrekking op de ontwikkeling van de komende vier jaar en met
4.

een perspectief voor de jaren daarna. De gemeente en de STUW corporaties

SSH heeft voor 2021 geen liberalisatie- of sloopplannen voor haar bezit
binnen de Gemeente Utrecht.

hebben afgesproken om het instrument Wijkenstrategie jaarlijks te actualiseren.
5.
Binnen het thema ‘Wijken voor Iedereen’ maken we afspraken over:


De SSH en de gemeente conformeren zich aan de afspraken zoals

Wanneer de mogelijkheid zich voordoet op ruiling van grondpositie met een
marktpartij, is SSH bereid hierover de gesprekken aan te gaan en neemt
haar huurdersvereniging BoKS en de gemeente mee in deze verkenning.

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

Inzet gemeente



Woningtoewijzing aan woningzoekenden met maatschappelijke urgentie



Verkoop, liberalisatie en sloop



Ruilconstructies voor een meer gemengde woningvoorraad

Wonen, inzetten om met SSH mee te denken hoe zij bij ruiling van



Inzicht in de woningvoorraad valt onder het thema ‘Beschikbaarheid’

grondposities voortvarend te werk kan gaan en faciliteert waar nodig.

6.

7.

Afspraken

De gemeente Utrecht en STUW-corporaties ontwikkelen in 2021 samen
een dashboard voor sturing op spreiding kwetsbare doelgroepen o.b.v.

Inzet SSH
1.

De Gemeente Utrecht zal zich, conform de afspraken in het Stadsakkoord

mutaties/toewijzingen regulier en niet-regulier/woningtypen per wijk. ‘Niet-

SSH hanteert een streefhuurbeleid voor de zelfstandige sociale

reguliere toewijzingen’ betreft verhuringen aan de volgende kwetsbare

huurwoningen waarbij minimaal 70% van alle aangeboden sociale

groepen: MOBW (volwassen en jongvolwassen), statushouders, urgenten

huurwoningen onder de tweede aftoppingsgrens zit. Alle zelfstandige

en citydealcasussen. Het te ontwikkelen instrument geeft gemeente en
corporaties onderling inzicht in spreiding op stadsniveau en STUW-breed,
5
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als op wijkniveau, op subbuurtniveau en per corporatie. Onderzocht wordt
of inzicht op complexniveau ook mogelijk en wenselijk is. In het dashboard
wordt naast inzicht in de mutaties en toewijzingen ook relatie gelegd met
leefbaarheid (de Utrechtse Monitor Leefbaarheid).

6
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met afspraken over door de zorginstellingen te leveren ondersteuning.

3 Inzet voor kwetsbare doelgroepen

Huurders stromen na maximaal vijf jaar door naar andere huisvesting

Gemeente, woningcorporaties en zorginstellingen hebben een gezamenlijk plan van

(jongerencontract). Hierdoor ontstaat na vijf jaar een voorraad van ca. 250

aanpak voor de huisvesting en ondersteuning van kwetsbare doelgroepen opgesteld

wooneenheden voor kwetsbare jongvolwassenen, waarvan jaarlijks ca. 50

en vastgelegd. Met kwetsbare doelgroepen bedoelen wij de woningzoekenden met

wooneenheden voor nieuwe verhuring beschikbaar komen“.

voorrang op een sociale huurwoning met een vorm van ondersteuning (uitstromers

Doel is dat de jongeren in de vijf jaar dat ze bij SSH een woonruimte huren

Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, mensen die een woning

optimale omstandigheden en ondersteuning krijgen om zich te ontwikkelen,

toegewezen krijgen via de lokale City Deal-tafel, statushouders en mensen met een

maatschappelijk te integreren en skills op te bouwen voor een succesvol

urgentiebeschikking). In het plan van aanpak ‘Huisvesting en ondersteuning

zelfstandig leven. Met de invulling van ‘Goeie Buur’ vervallen de bestaande

kwetsbare doelgroepen’ hebben de drie partijen gezamenlijke afspraken gemaakt

afspraken rondom de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Alle overige

over de inzet die zij vanaf 2019 en volgende jaren leveren om het gestelde doel te

afspraken voor huisvesting van specifieke doelgroepen, vallen binnen het

bereiken. De afspraken betreffen de aantallen woningen die voor de doelgroepen

genoemde aantal van 50.

beschikbaar worden gesteld, de zorginfrastructuur die aanwezig moet zijn, de

Dit proces van plaatsing wordt gefaciliteerd door de Academie van de stad.

spreiding over de stad en de zorg voor draagvlak in de samenleving.

Gedurende het studiejaar 2020-2021 werkt de SSH samen met de
gemeente Utrecht en de Academie van de stad aan de inbedding van het

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



Medewerking aan het Plan van Aanpak huisvesting en ondersteuning

project in de organisatie van de SSH en de bestaande structuren van de

kwetsbare doelgroepen

gemeente. Hiermee komt de rol van de Academie van de stad aan het eind
van het studiejaar 2021-2021 te vervallen.

Initiatieven voor meer aanbod bijzondere doelgroepen
2.

De STUW heeft uitgesproken dat zij de taakstelling ten aanzien van
statushouders, die de gemeente Utrecht van het rijk krijgt opgelegd, ook

Afspraken

als hun taakstelling zien. Daarom zal er in de periode 2021 t/m 2023 (net

Inzet SSH

als in voorgaande jaren) voldoende woonruimte ter beschikking worden

1.

gesteld, om deze doelgroep te huisvesten. Bij een stijging van de opgave

In het in 2019 afgesloten “Plan van Aanpak huisvesting en ondersteuning

wordt met elkaar bekeken wat realistisch is en wat elke partij hieraan kan

kwetsbare doelgroepen” (hierna: PvA) is de bijdrage van de SSH aan de

bijdragen, inclusief gemeente.

huisvesting van kwetsbare doelgroepen onder de naam ‘Goeie Buur’

De SSH heeft in 2020 met de andere STUW partijen de volgende

opgenomen: “De SSH ontwikkelt met organisaties in de (residentiële) zorg

afspraken gemaakt ten aanzien van de huisvesting van statushouders:

een methodiek inclusief planning voor de uitstroom en huisvesting van
bijzondere jonge doelgroepen (18 tot 27 jaar) en maakt daarvoor samen

-

met de instellingen een plan. De SSH levert jaarlijks gemiddeld 50

De STUW partners nemen de opgave van de te huisvesten
statushouders van de SSH over;

(zelfstandige en niet-zelfstandige) wooneenheden aan kwetsbare jongeren
7
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-

Als de andere STUW partijen geen passend bezit hebben voor

aanvullende interventies die nodig zijn om de balans tussen doelgroepen te

een jonge statushouder, kijkt te SSH of zij deze kan huisvesten;

bewaren - in 2021 het geval met uitstroom MOBW (385 plus 50

Bij een stijging van de opgave bekijken we gezamenlijk hoe om te

jongvolwassenen) en toenemend aantal statushouders (ca. 650-700).

gaan met de opgave.

Hierbij kijkt de gemeente ook naar de inzet van ander (waaronder eigen)
bestaand vastgoed, dan het vastgoed van de woningcorporaties.

De bijdrage die de SSH eventueel levert bij de huisvesting richt zich op de
5.

jonge statushouders. De SSH ziet deze jonge statushouders als een
kwetsbare jongere, gelijk aan de jongeren die uitstromen uit MOBW. Voor

van de gemeente.
6.

de SSH geldt dat de plaatsing van jonge statushouders gebeurt conform de

zorgpartijen en levert informatie betreffende de aantallen van de uitstroom

woonruimte) en meetelt met het aantal 50. Hierbij is het doel om de

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

statushouder een goede en passende woonruimte te bieden, passend

zorg en begeleiding aan deze mensen.
7.

De gemeente draagt actief bij aan het vraagstuk over het huisvesten van

benodigde professionele en sociale begeleiding. Het maken en vastleggen

voltijd exchangestudenten in de reguliere voorraad. De gemeente denkt en

van afspraken met de begeleidende partijen is onderdeel van en

werkt mee aan slimme en nieuwe manieren om huisvesting voor exchange

randvoorwaardelijk aan de plaatsing van de jonge statushouders.

studenten te realiseren om tijdelijke pieken op te kunnen vangen.

In overleg met huurdersvereniging BoKS en de gemeente Utrecht
experimenteert SSH in 2021 met andere manieren van het huisvesten van
internationale voltijd studenten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een
nieuwe dan wel aangepaste manier van hospiteren, om op die manier het
benodigde draagvlak te creëren bij huidige huurders. Doel is om de kansen
van internationale studenten te verhogen om reguliere woonruimte te
vinden in Utrecht. Dit doel en de concrete inzet hierop is ook vastgelegd in
het convenant studentenhuisvesting. De SSH betrekt BoKS bij het opzetten
en evalueren van dergelijke pilots.

Inzet gemeente
4.

Conform genoemd plan is de gemeente het aanspreekpunt voor

werkwijze van Goeie Buur, passend is bij het vastgoed (1-persoons

binnen de omstandigheden van het woongebouw/buurt en met de

3.

De begeleiding en integratie van statushouders is een verantwoordelijkheid

We verwachten in 2021 een groei van het aantal te huisvesten
statushouders als gevolg van het wegwerken van achterstanden bij de
IND. De gemeente neemt voortouw in het gezamenlijk gesprek over
8
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Buurtteams, U-Centraal, Lokalis en Het Vierde Huis werken we samen bij

4 Leefbaarheid

de aanpak van woonproblematiek. Hierin staan afspraken en werkwijzen

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

(incl. uitwisseling gegevens) beschreven op het terrein van

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

buurtbemiddeling, aanpak extreme woonoverlast, laatste kansbeleid,

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

voorkomen van huisuitzetting, woonhygiëne, vroegsignalering en aanpak

primaire verantwoordelijkheid voor een goed beheer en veiligheid van de openbare

ernstig overlastgevende gezinnen.

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

4.

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

Het beheer van de complexen van Jebber wordt overgeheveld naar de
SSH; Jebber gaat zich enkel richten op het ontwikkelen van studenten- en

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

startershuisvesting.

spelen op leefbaarheidsvraagstukken. Dit draagt ook bij aan het vroeg signaleren
van individuele en sociale problemen in de wijk om de leefbaarheid te bevorderen.

Inzet gemeente
Binnen het thema Leefbaarheid maken we afspraken over:
5.



De hoogte en inzet van leefbaarheidsuitgaven in de wijken waar de

van de openbare orde en veiligheid en de openbare ruimte en spant zich

corporatie actief is

hier ook in 2021 voor in. De gemeente reageert adequaat op signalen van

Nieuwe initiatieven die de leefbaarheid in de wijk bevorderen

studenten.
6.

Afspraken

2.

Buurtteams, U-Centraal, Lokalis en Het Vierde Huis werken we samen bij

Ten behoeve van de leefomgeving investeert SSH met

de aanpak van woonproblematiek. Hierin staan afspraken en werkwijzen

leefbaarheidsuitgaven in haar complexen om deze schoon, heel, veilig én

(incl. uitwisseling gegevens) beschreven op het terrein van

gezellig te houden. Deze uitgaven worden aan leefbaarheidsinterventies

buurtbemiddeling, aanpak extreme woonoverlast, Laatste kansbeleid,

besteed die passen binnen de wettelijke kaders en zijn beschreven in

voorkomen van huisuitzetting, woonhygiëne, vroegsignalering en aanpak

bijlage 3. Het wettelijk maximum wordt hierbij niet overschreden.

ernstig overlastgevende gezinnen.

Waar mogelijk zoeken SSH en de gemeente de samenwerking en
integraliteit in aanpak, zodat de leefbaarheid ‘binnen’ en ‘buiten’ een
complex gelijktijdig worden aangepakt. De door de gemeente ontwikkelde
leefbaarheidsmonitor kan hiervoor worden benut.

3.

Via het convenant ‘Samenwerkingsovereenkomst woonproblematiek 20192022’ vastgesteld, door de STUW, de gemeente, zorgpartijen, politie,

Inzet SSH
1.

De gemeente heeft de primaire verantwoordelijkheid voor een goed beheer

Via het convenant ‘Samenwerkingsovereenkomst woonproblematiek 20192022’ vastgesteld, door de STUW, de gemeente, zorgpartijen, politie,
9
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5

Binnen het thema Beschikbaarheid maken we afspraken over:

Beschikbaarheid

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



Huidige voorraadbeleid

moeten er 60.000 woningen in de stad Utrecht bijkomen waarvan 35% sociaal. Het



Harde planvoorraad tot 2025

gezamenlijke uitgangspunt is dat de omvang van de sociale huurvoorraad mee



Zachte planvoorraad tot 2025

groeit met de groei van de stad. In het Meerjaren Programma Ruimte wordt



Woningtoewijzing en doorstroming

uitgegaan van een duurzaam hoge bouwproductie van gemiddeld 3000-3500



Woningtoewijzing via loting

woningen per jaar in de periode 2020-2040. Concreet voor de jaren 2020-2024



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

betekent dit dat de sociale woningvoorraad met gemiddeld 1.000 tot 1200 sociale



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

huurwoningen per jaar moet groeien. Om dit te bereiken is extra inzet nodig van alle



Starterswoningen

betrokken partijen. In 2040 bedraagt de omvang van de kernvoorraad tenminste

Bijlagen

70% van de sociale voorraad



De ontwikkeling van de voorraad tot en met 2025 is weergegeven in bijlage
1

In 2020 zijn de gemeente en de STUW corporaties, conform de afspraak in de



stedelijke prestatieafspraken, gestart met productieoverleggen. Deze overleggen

Het geactualiseerde productieprogramma tot en met 2025 is weergegeven
in bijlage 2

vinden ambtelijk 4 keer per jaar en bestuurlijk 2 keer per jaar plaats. De Stuurgroep
Huren wordt over de opbrengst en afspraken geïnformeerd.
De bedoeling van het productieoverleg is om strategisch en op hoofdlijnen de

Afspraken

voortgang van de productie van de sociale voorraad in de stad te monitoren, kansen

Inzet SSH

te signaleren en aandachtspunten/knelpunten aan de orde te stellen. Het gaat om

1.

In totaal heeft 85% van de zelfstandige eenheden van SSH een streefhuur

project- en gebiedsoverstijgende vraagstukken. Verwachte thema’s: kansen voor

onder de eerste aftoppingsgrens. Hiermee hanteert SSH conform de

locaties, welke onderwerpen/issues zorgen voor de grootste vraagstukken en

Woonvisie (ruimschoots) een voorraadbeleid waarbij tenminste 70% van de

eventuele vertraging (of escalatie), wat leren we daaruit, welke stadsbrede knopen

sociale woningvoorraad in de kernvoorraad sociale huurwoningen zit.

moeten we daarover doorhakken, vraagstukken rond berekening

2.

In de periode 2021 - 2025 groeit de sociale woningvoorraad van de SSH

meerwaarde(afdracht), verhouding sociaal/middenhuur, afwegingen rond

met 2.070 woningen (zelfstandig en onzelfstandig). Tot en met 2025

bouwopgave voor specifieke groepen, welke voortgang laat het MPR en Peilstok

worden de Kwekerij fase 2 (244), de Kwekerij fase 3 (600), het 5e

zien in planning en prognoses, versnelling etc. Een aantal strategische thema’s die

wooncomplex op het USP (900) en Opaalweg (200) opgeleverd..

door de STUW corporaties is ingebracht tijdens de stuurgroep Huren, en die hier

Momenteel wordt er ook gewerkt aan een startdocument voor de

sterk mee samenhangen, worden opgepakt in het productieoverleg.

herstructurering van IBB, waar door verdichting potentieel circa 700
woningen worden toegevoegd.
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3.

SSH en de gemeente blijven zich inspannen voor de realisatie van

studentenhuisvesting door transformatie, nieuwe locaties of gemeentelijk

onzelfstandige eenheden. De onzelfstandige voorraad omvat tenminste

vastgoed. In 2020-2021 wordt bijvoorbeeld gekeken naar de mogelijkheden

700 van de bovengenoemde voorraadgroei van 2.070 sociale

van het realiseren van (tijdelijke) studentenhuisvesting aan de

huurwoningen. De SSH zal, daar waar mogelijk, het aandeel

Livingstoonlaan en in de driehoek van de spoorlijnen bij Lunetten.
9.

onzelfstandige woningen in plannen vergroten.
4.

5.

Zoals is opgenomen in de regionale huisvestingsverordening en het lokale

sociale woningbouw. Zelfstandige woningen vallen binnen de 35% sociaal,

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

onzelfstandige kamers worden daarin niet meegerekend. Dit levert

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

onnodige onduidelijkheid en discussie op bij planontwikkeling. In 2021

De gemeente is, samen met andere partners van het landelijk overleg

maken de gemeente, Boks en de SSH afspraken over de definitie van

studentenhuisvesting, in overleg met het Rijk om te bekijken welke

studentenhuisvesting binnen het gemeentelijk beleid.

maatregelen kansrijk zijn om het realiseren van onzelfstandige

6.

Binnen het gemeentelijk beleid bestaat onduidelijkheid over de definitie van

10. Om doorstroming op de sociale woningmarkt in de gemeente Utrecht te

studentenhuisvesting te stimuleren. Huurtoeslag voor onzelfstandige

bevorderen spreekt de gemeente met SSH af dat de SSH in een

eenheden is één van die maatregelen.

experiment in 2021 maximaal 150 van hun vrijkomende starterswoningen

De gemeente, SSH en andere partners zullen zich gedurende de periode

(de zogenaamde Woningnet woningen) met voorrang mag aanbieden aan

dat het convenant studentenhuisvesting loopt, inzetten voor de start bouw

doorstarters tot 28 jaar die een onzelfstandige STUW woning achterlaten.

van nog eens 2.000 structurele studenteneenheden bovenop de bestaande

Dit gaat om ongeveer de helft van het aantal hierboven genoemde

planvoorraad van ongeveer 3.500 studenteneenheden (inclusief 400

woningnetwoningen. Deze doorstarters krijgen een tijdelijk contract

tijdelijke eenheden). ‘Hiermee beogen partijen om het verwachte tekort in

(jongerencontract) van vijf jaar. Dit geeft de doorstarter de tijd om

2025 van 9.000 eenheden te halveren. Daarbij hanteren partijen een netto

studieschuld weg te werken, carrière te maken, inkomsten of vermogen op

berekening (dus gerealiseerde aantallen met aftrek van verlopen eenheden

te bouwen en (als back-up) wachttijd bij Woningnet op te bouwen,

(sloopcomplexen en tijdelijke eenheden).’

waardoor de doorstarter in staat is om na vijf jaar de reguliere woningmarkt
te betreden. De gemeente, SSH en BoKS gaan de komende periode in

Inzet gemeente
7.

overleg om deze regeling uit te werken naar een experiment passend

Om alle geplande nieuwbouwactiviteiten te kunnen uitvoeren is SSH vanaf

onder de huisvestingsverordening. Hierbij zal onder andere het totaal

2022 afhankelijk van voldoende bouwlocaties. SSH is in nauw contact met

vrijkomende startersaanbod van Utrecht in beeld worden gebracht,

de gemeente en andere grondbezitters om nieuwe locaties te verwerven.

alsmede de huidige doorstroom vanuit kamers van de SSH hier naar toe.

De Gemeente Utrecht blijft zich inspannen om voldoende bouwlocaties

Eind 2021 evalueren we het experiment en bepalen hoe verder te gaan.

beschikbaar te stellen. Dit doet zij met behulp van meervoudig sturen.
8.

11. Per vastgoedproject wordt bekeken wat de aanvullende gemeentelijke

De gemeente maakt minimaal 2 keer per jaar een inventarisatie van

wensen zijn. De gemeente is er zich van bewust dat een te grote stapeling

mogelijkheden voor het realiseren van permanente of tijdelijke

van wensen, in combinatie met lage huren, invloed kan hebben op de
11
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financiële haalbaarheid van het project. Het op tempo realiseren van
voldoende betaalbare en goede studentenhuisvesting (conform
Bouwbesluit) heeft prioriteit nummer één. 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 is bezig met de ontwikkeling van tenderbeleid. De STUW
corporaties hebben input geleverd bij de ontwikkeling van dit beleid. Een
van de uitgangspunten is om het tenderen bij de ontwikkeling van projecten
met een hoog aandeel sociale huur (met name in de kernvoorraad) zoveel
mogelijk te beperken. Naar verwachting is het beleid in Q1 2021 gereed.
13. De gemeente Utrecht blijft zich inspannen om voldoende bouwlocaties
beschikbaar te krijgen voor (sociale) woningbouw, zoals ook is vastgelegd
in de stedelijke prestatieafspraken en Stadsakkoord Wonen. Dat doet zij
via een aantal lijnen. Zo stelt de gemeente bij de realisatie van sociale huur
(zoals vastgelegd in de recente Woonvisie), zodanige voorwaarden dat het
primaat voor deze projecten, zeker daar waar het de kernvoorraad betreft,
bij de corporaties ligt. Daarnaast wordt er een aantal lopende projecten
tegen het licht gehouden om te kijken of daar extra sociale huurwoningen
(600-725 extra woningen) gerealiseerd kunnen worden. Tot slot is bij de
laatste gemeentelijke Voorjaarsnota opgenomen dat er vanuit de
erfpachtconversie 13 miljoen beschikbaar komt voor betaalbaar wonen
(motie 191).
14. De gemeente Utrecht werkt aan een ruimtelijke strategie Utrecht voor 2040
(RSU). In het kader van dit proces van RSU wordt een gezamenlijk overleg
tussen STUW-corporaties en de gemeente gepland.

12
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3.

6 Betaalbaarheid

In het Sociaal Huurakkoord is vastgelegd dat de huurstijging als gevolg van
huurharmonisatie bij mutatie buiten de huursom valt.

Betaalbaarheid en een gematigde huurontwikkeling zijn voor partijen een belangrijke

4.

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

SSH geeft een tijdelijke korting op de huren van woningen die worden
toegewezen aan huurders tot 23 jaar tot de kwaliteitskortingsgrens. Na de

Aedes en de Woonbond onlangs hebben gesloten. Afspraken over betaalbaarheid

eerste maand dat de bewoner 23 jaar is geworden, vervalt deze tijdelijke

moeten vanzelfsprekend binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders vallen.

korting en betaalt de bewoner de gehele huurprijs van de woning.
5.

Binnen het thema Betaalbaarheid maken we afspraken over:

SSH streeft naar het realiseren van zoveel mogelijk betaalbare
studentenwoningen onder de van toepassing zijnde grenzen



Huurprijsbeleid voor de volledige portefeuille (percentages en principes)

(kwaliteitskortingsgrens of eerste aftoppingsgrens) zodat de zelfstandige



Huurverhoging voor 2021

woningen voor de doelgroep betaalbaar zijn. Dit is ook in het convenant



Het huurprijsbeleid valt onder het thema ‘Wijken voor Iedereen’

Studentenhuisvesting bekrachtigd.
6.

Bij nieuwbouwprojecten wordt per project bekeken en afgestemd met de

Afspraken

Gemeente Utrecht wat de verhouding is tussen onzelfstandige en

Inzet SSH

zelfstandige woonruimtes in een complex.

1.

SSH hanteert een coulancebeleid bij betalingsproblemen en
Inzet gemeente

huisuitzettingen. Zij sluit aan bij de landelijke afspraken van Aedes. De
impact van de corona maatregelen is een terugkerend agendapunt in de

7.

stuurgroep huren.
2.

De gemeente Utrecht staat voor een ruimhartig en sociaal armoedebeleid,
gericht op rondkomen en meedoen. Daarvoor heeft de gemeente een

Ook in 2021 hanteert SSH een gematigd huurbeleid waarbij de huurstijging

aantal regelingen, waaronder de U-pas, U-polis, Individuele

bij zittende huurders maximaal gemiddeld inflatievolgend is, voor zowel

Inkomenstoeslag, bijzondere bijstand, kwijtschelding van lokale

zelfstandige als onzelfstandige sociale eenheden. Dit is conform het

belastingen. Daarnaast richt Utrecht zich met de actieagenda Utrechters

Sociaal Huurakkoord.

Schuldenvrij op het voorkomen, vroegtijdig opsporen en duurzaam

Om doorstroming te bevorderen voert de SSH een inkomensafhankelijke

oplossen van schulden.

huurverhoging door voor die huishoudens met een te hoog inkomen voor
een sociale huurwoning. De extra inkomsten uit deze inkomensafhankelijke
huurverhoging vallen buiten de huursom en de opbrengsten daaruit zullen
gebruikt worden voor investeringen. De inkomensafhankelijke
huurverhogingen zullen in overleg met Boks worden doorgevoerd.
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uitkomsten en verbeteringen uit de evaluatie worden, na bespreking in de

7 Huurdersparticipatie

stuurgroep Huren, verwerkt in een actualisatie van het Algemeen Sociaal
Plan. Dit Algemeen Sociaal Plan wordt gebruikt als uitgangspunt bij

Om aan de opgaven van de stad te werken is een goede huurdersparticipatie van

renovatie en sloop nieuwbouw en geeft de rechten en plichten weer van

essentieel belang. Er is een Algemeen Sociaal Plan die de rechten en plichten van

huurders, corporaties en huurders.

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
Inzet SSH en BoKS
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 2021 aan prettig
en betaalbaar wonen voor studenten bij SSH. Maandelijks zijn beide
partijen met elkaar in gesprek over onderwerpen die huurders van SSH en
Jebber 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 2021 studenten bij haar dienstverlening. Hierbij kan
gedacht worden aan stageopdrachten en maatjesprojecten zoals bij ‘Goeie
Buur’.

4.

In 2021 wordt het Algemeen Sociaal Plan door de gemeente, de STUWcorporaties en de huurdersorganisaties geëvalueerd waaronder ook BoKS.
De evaluatie heeft door de corona maatregelen vertraging opgelopen. De
14
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8 Duurzaamheid
Verduurzaming van de sociale woningvoorraad draagt bij aan een gezonde
leefomgeving en kan bijdragen aan betaalbare woonlasten. Het thema
duurzaamheid omvat meerdere onderdelen. Het betreft de energietransitie over de
route naar een aardgasvrije stad en het nemen van maatregelen om te komen tot



Zon op daken (aantallen / initiatieven)



Aardgasvrij en de warmtetransitie



CO2 besparing



Verduurzaming bij renovaties: aantallen incl. methode/initiatieven



Initiatieven op het gebied van circulariteit, klimaatadaptatie, groen

CO2-reductie. Tussen gemeente en corporaties zijn de laatste jaren al uitvoerige

Afspraken

afspraken gemaakt op dit gebied.

Inzet SSH
1.

Daarnaast gaat het bij duurzaamheid ook over onderwerpen als circulariteit,

De voorraad van SSH is in 2020 al gemiddeld label B en is hiermee in lijn

klimaatadaptatie en groen (zoals natuur inclusief bouwen en tuinenbeleid). De

met de eerder gemaakte stedelijke prestatieafspraak (energie-index kleiner

gemeente Utrecht streeft naar een stad die voor iedereen gezond, veilig en

of gelijk aan 1,20). Noot: dit systeem van labels en indexen zal naar

toegankelijk is, bij elk weertype dat we in de toekomst verwachten. Naar

verwachting in de komende afgebouwd worden. Daarvoor in de plaats

verwachting ligt er begin 2021 een vastgestelde visie klimaatadaptatie en een

komt een systeem van verbruik (in Kwu per m2)
2.

nieuwe visie water- en riolering. In die documenten staat beleid over hoe om te gaan

Bij nieuwbouw hanteert SSH de norm BENG 1 en aardgasvrij. SSH zet

met water en droogte (water vasthouden in bodem, stad inrichten op grotere buien)

zich, indien haalbaar, verder in om haar nieuwbouw energieneutraal (EPC

en met hitte (door met groen en schaduw de stad koel houden). Voor nieuwe

0,0) te realiseren.
3.

gebiedsontwikkelingen is het streven om de ambities uit het nieuwe beleid direct te

SSH stelt daken van hun complexen beschikbaar t.b.v.

hanteren. Voor de bestaande stad willen we dit in 2050 hebben behaald en grijpen

postcoderoosregelingen. SSH is hiervoor bijvoorbeeld in gesprek met

we tot die tijd alle kansen om dat waar te maken. Groen speelt hierin, naast alle

Buurtstroom. Daarnaast onderzoekt de SSH eind 2020 de haalbaarheid

andere functies die het heeft, een belangrijke rol. Over de kansen en mogelijkheden

van het aanbrengen van zonnepanelen en batterijen bij vier gebouwen.

op het gebied van groen (bijvoorbeeld het behoud van groen bij woningoverdracht)

Deze resultaten zijn eind 2020 bekend waarna wordt besloten wel of niet

hebben in 2020 gesprekken plaatsgevonden tussen gemeente en corporaties; dit

door te gaan. In geval van een positieve businesscase worden de panelen

traject wordt in 2021 voortgezet, met als doel de uitvoering van gerichte

en batterijen eind 2020-begin 2021 geplaatst.
4.

samenwerkingsprojecten en het komen tot nadere afspraken. Vanuit het actieplan

Bij oplevering van nieuwe complexen wordt bekeken op welke manier het

Utrecht circulair willen we als stad tot 2023 experimenteren en leren met circulair

gebouw passend duurzaam gemaakt kan worden met als doel het

bouwen. Doel is om vanaf 2023 circulair bouwen op te kunnen schalen. De

verminderen van CO2 uitstoot.
5.

gemeente Utrecht wil daarom tot die tijd samenwerken met corporaties middels
experimenten.

SSH heeft de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn. SSH zal haar
duurzaamheidsstrategie in 2021 concretiseren. Eind 2020 start een
onderzoek door een externe partij naar de verduurzamingsopgave van de

Binnen het thema Duurzaamheid maken we afspraken over:

bestaande voorraad. Hierbij wordt onderzocht wat de SSH bij reguliere
15
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onderhoudsmomenten aanvullend kan doen om de ambitie van CO2

die variëren van infraroodverwarming tot het aanbrengen van isolerende

neutraal in 2050 te behalen. Uit het onderzoek komt naar voren of

coatings. Doel is verduurzamen naar het niveau van klimaatneutraal. Het

verduurzaming op natuurlijke momenten voldoende is voor het halen van

meten van de effecten van de maatregelen vindt plaats tot mei 2021.

de ambitie, en welke eventuele extra stappen nodig zijn om de ambitie te

Daarna worden de maatregelen geëvalueerd en wordt gekeken welke

behalen. Uitkomsten van het onderzoek leiden tot een keuze welke

vervolgstappen genomen worden.
10. SSH kiest één of twee projecten in 2020/2021, waar één of meerdere

mijlpalen wanneer te kunnen bereiken met welke tussenstappen. Naar
verwachting zijn de uitkomsten halverwege 2021 bekend. SSH zet in op

circulaire maatregelen worden toegepast, zoals circulair demonteren,

een combinatie van maatregelen van het verduurzamen van het bezit en

ontwerpen/bouwen en toepassen van biobased of hergebruikte materialen.

het sturen van huurdersgedrag. De komende vijf jaar ligt de focus op het
Inzet gemeente

sturen van huurdersgedrag gecombineerd met de inzet op slimme
technologieën. Dit doet SSH onder andere samen met studenten (via

11. Om te komen tot meer duurzame manieren van verwarmen en koken, stelt

BoKS en de woonbesturen)
6.

de gemeente Utrecht een transitievisie warmte op. Dat gebeurt in overleg

De SSH werkt aan een passende en betrouwbare manier om de CO2

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

uitstoot van haar bezit te kunnen berekenen. Doel is om elk jaar de CO2-

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

uitstoot te berekenen. Halverwege 2021 zijn de resultaten voor 2020 en

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

terug bekend en worden besproken met BoKS.
7.

de eerste wijken het meest logische alternatief voor aardgas. Een

De Transitievisie Warmte en het Stadsakkoord Aardgasvrij zijn leidende

belangrijke partner in dit proces zijn de woningcorporaties. Onderdeel is

trajecten als het gaat om de fasering naar aardgasvrije woningen. SSH zal

per buurt in kaart brengen welke investeringsplannen corporaties met hun

vanuit haar rol als woningcorporatie haar aandeel leveren aan deze

bezit hebben. Om zo aan te sluiten bij de wijkuitvoeringsplannen.

trajecten en via deze weg afspraken maken over het aardgasvrij maken

12. Met de SSH gaat de gemeente op zoek naar 1 of 2 nieuwe en/of

van haar bezit. Bij nieuwbouwprojecten is reeds een wettelijke verplichting

bestaande (pilot)projecten die bijdragen aan de groene ambities in de stad,

om te werken met aardgasvrije technieken.
8.

zoals groenbehoud bij woningmutatie, het bevorderen van openbare

De Energiebox wordt ook in 2021 aangeboden. In overleg met gemeente

binnentuinen, het stimuleren van (groen) zelfbeheer, een bijdrage aan

Utrecht en andere corporaties wordt uitgewisseld hoe het bereik van de

“ommetjes in de buurt”, het (nog meer) toepassen van diervriendelijk

doelgroep efficiënter kan worden ingericht. De SSH hanteert voor 2021

bouwen, het opstellen van soortenmanagent-plannen, het aanleggen van

dezelfde aantallen aan te bieden Energieboxen als in 2020; namelijk 32.
9.

een “tiny-forest” en het verbeteren verblijfskwaliteit met groen en/of

In 2019 is SSH gestart met een pilot rondom verduurzaming van het

natuurlijk spelen (bij overgang openbaar en corporatie terrein). We kijken

studentencomplex Tuindorp West Complex (TWC). Het betreft een

naar koppelkansen tussen duurzaamheidsthema’s en waar mogelijk en

monumentaal pand dat aan de hand van nieuwe technieken deels wordt

zinvol faciliteert de gemeente Utrecht dit met advies en financiële bijdragen

verduurzaamd. Er worden drie scenario’s getest bij drie studentenhuizen,

uit het Meerjaren Groenprogramma of andere regelingen zoals
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15. Bij tenders vraagt de gemeente Utrecht standaard naar circulaire aspecten

Subsidieregeling “Ruimte voor Initiatief, stimuleringsregelingen voor
geveltuinen, boomspiegels en zelfbeheer” en de Stimuleringsregeling

in bouwplannen en kent daar punten aan toe

“Initiatieven Duurzame Ontwikkeling”.
13. Met de SSH willen we op zoek naar aanknopingspunten in hun bezit voor
concrete (pilot)projecten op het gebied van klimaatadaptatie, om de
gemeentelijke ambities en de plannen van de corporaties op elkaar aan te
laten sluiten. De gemeente Utrecht kan de projecten van SSH
ondersteunen met kennis en expertise, maar ook vanuit het
initiatievenfonds en Subsidie groene daken. Of, op projectenniveau,
ondersteunen bij het aanvragen van subsidies vanuit andere instanties
zoals 'Blauwe Bewonersinitiatieven' en subsidie 'KIEM'.
14. In de zomer van 2021 wilt de gemeente de tot dan toe opgedane kennis
samenbrengen en komen tot een gezamenlijke aanpak circulair bouwen.
Die aanpak is gespitst op circulair renoveren, sloop-nieuwbouw en
nieuwbouw. Per projecttype wordt dan een strategie opgesteld. Het doel
van die samenwerking is grotere stappen te kunnen zetten in de transitie
naar een circulaire economie zonder dat de haalbaarheid van concrete
projecten wordt belemmerd. Gemeente Utrecht neemt hierin het voortouw
en ondersteunt de corporaties in de samenwerking, kennisdeling en
strategievorming. Er is vanuit de gemeente enig budget voor dit traject
beschikbaar. Als stad willen we de kennisopbouw rondom circulaire
economie die hiermee gedaan wordt graag bundelen en verspreiden
tussen de corporaties (en hopelijk ook daarbuiten). Hierin heeft de
gemeente Utrecht een verbindende rol. Met de experimenten verwachten
we het effect te kunnen meten op CO2-uitstoot/ milieueffecten, de
bouwmethode/bouwkosten, wijze van aanbesteding of de woonkwaliteit.
De gemeente Utrecht kan daarbij een faciliterende rol vervullen. We
denken dan aan aandragen kennis en expertise over circulariteit, maar ook
aan lagere leges, bemiddeling bij vergunningen of subsidies.
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met een fysieke beperking en of de toegankelijkheid met kleine ingrepen te

9 Kwaliteit

verbeteren is.

Partijen streven gezamenlijk naar een goede prijs-kwaliteitverhouding van

2.

woningen, zodat er meer (kwalitatief) passend aanbod beschikbaar is voor

SSH zet zich in om de positie van studenten/jongeren met een
functiebeperking op de kamermarkt te verbeteren door het verbeteren van

woningzoekenden, ook voor mensen met een fysieke beperking.

de informatievoorziening over de huisvestingsmogelijkheden voor

De gemeente werkt aan de ontwikkeling van een samenhangend programma voor

studenten met een functiebeperking en ondersteuning in het zoek- en

het thema ouderen-wonen-zorg (Een (t)huis voor ouderen). Een thema dat door de

toewijzingsproces.
3.

toenemende vergrijzing steeds meer aandacht behoeft. De Utrechtse

Nieuwbouwwoningen worden zo veel mogelijk als nul-tredenwoningen

woningcorporaties spelen een belangrijke rol op dit gebied, onder meer bij de

uitgevoerd. Per project wordt gekeken hoe de toegankelijkheid van

huisvesting, de ontwikkeling en het beheer van specifieke woonvormen, de

woningen zo optimaal mogelijk kan worden gemaakt voor mensen met een

woningtoewijzing en het bevorderen van de doorstroming. De komende periode

fysieke beperking, rekening houdend met de vraag naar deze woningen en

willen we de samenwerking met de corporaties op dit thema verder concretiseren en

de haalbaarheid van het project.

samen werken aan het tot stand brengen van het programma. Dit gebeurt
bijvoorbeeld via een aparte werkgroep (naast corporaties, ook met ontwikkelaars,
beleggers en zorg instellingen) in het kader van het Stadsakkoord Wonen.
In de nieuwe stedelijke prestatieafspraken (2022 e.v.) maken we nadere afspraken
met de STUW corporaties op dit thema.


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
Inzet SSH
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. Daarnaast onderzoekt
de SSH of de bestaande voorraad voldoende toegankelijk is voor mensen
18
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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 het college van Burgemeester & Wethouders gemeente Utrecht
De wethouder Wonen, Dhr. K. Diepeveen

Namens Stichting SSH
Dhr. R. Donninger

Namens Huurdersvereniging BoKS
Dhr. D.T. Roovers

20

Bijlage 3. Leefbaarheidsactiviteiten SSH in 2021
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 creëren 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 2021 liggen tussen €10- en €80, - per
verhuureenheid (VHE).

3

Tabel 1a Ontwikkeling sociale (kern)voorraad zelfstandige woningen, bezit Utrecht
2021
3289

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

2022

2023

2024

2025

3289

3533

3583

4909 Cambridgelaan en City Campus Max is in tabel 1a voor 50% meegeteld (want gedeeld eigendom met Bo-EX)

2763

2667

2587

2519

3802

0
0
0
0
0

244
0
0
0
0

0
50
0
0
0

901
425
0
0

0
0
-10
0
0

0
3.289

0
3.533

0
3.583

0
4.909

0
4.899

2667

2587

2519

3802

3860

* 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

2021
5.691
0
0
0
5.691

2022
5.691
0
200
0
5.891

2023
5.891
0
125
0
6.016

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

2024
6.016
0
0
0
6.016

2025
6.016 Kamers die per bed zijn verhuurd zijn geteld als een kamer
0
0
-363
5.653

244
175
425
200
901
500

244
50
425

125
200

901
125

375

125
425
200
901
500

244
50

125
425
200
901
500

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.

2020
2022
2023
2020
2023
2024

2022
2023
2024
2022
2024
2025

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

Gasloos (ja/nee)
ja
ja
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 > 737 (egw)

Kernvoorraad tot 663 (egw)

Huur > 737 (app)

0 (studio/studentenkamer)

Omvang (aantal slaapkamers naast
woonkamer)

Huur egw

Soc huur 663 tot 737 (app)

Soc huur tot 663 (app)

Fase
Uitvoering
Initiatief
Initiatief
Voorbereiding
Definitie
Initiatief

Studenten onzelfstandig

Aanpak
nieuwbouw
nieuwbouw
nieuwbouw
nieuwbouw
nieuwbouw
nieuwbouw

Studenten/starters zelfstandig

corporatie
SSH
SSH
SSH
SSH
SSH
SSH

Aantal sloop (woningen)

Projectnaam
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
Ambitie

Totaal aantal (ver)nieuw(d)e woningen

Wijk
Oost
Oost
Oost
Zuid
Oost
Oost

Huur app

Soc huur 663 tot 737 egw

PRODUCTIEPROGRAMMA SSH
Projecten die (deels) gaan opleveren in de periode 2021 t/m 2025

nee
nee
nee
nee
nee
nee

Prestatieafspraken 2021~2025
0
Habion,
Gemeente Utrecht

1 december 2020
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als woningcorporatie voor ouderen. Dat geeft Habion de ruimte om de rol die zij kan

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

spelen in het Utrechtse speelveld ook nader te ontwikkelen aankomend jaar.

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

Kader van de afspraken
De prestatieafspraken worden jaarlijks vastgesteld voor een periode van 5 jaar,

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

waarbij de prestaties in het eerste jaar (2021) zo concreet mogelijk zijn omschreven

allianties om samen de woonopgaven van Utrecht te realiseren. De individuele

en in de periode van 4 jaar daarna (2022 t/m 2025) meer het karakter hebben van

prestatieafspraken die de woningcorporaties (verenigd in de STUW1), gemeente

een doorkijk. Hiermee wordt aangesloten bij de werkwijzen zoals beschreven in de

Utrecht en huurders samen voor 2021 maken, bouwen voort op deze mijlpalen. Het

Woningwet 2015. De eerder gemaakte afspraken blijven geldig, voor zover deze

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

niet in deze nieuwe afspraken geactualiseerd zijn.

waar Utrecht voor staat.
De afspraken in dit document worden gemonitord en geëvalueerd via de
De opgaven waar partijen prestatieafspraken over maken zijn: het vergroten van de

voortgangsrapportage prestatieafspraken. Jaarlijks worden de afspraken herijkt.

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

Hierbij wordt rekening gehouden met de vastgelegde koers in de woonvisie en de

voorraad (gematigd huurprijsbeleid) en verduurzaming van de woningvoorraad.

stedelijke afspraken. Vorig jaar zijn de Woonvisie, Stedelijke prestatie afspraken

Deze opgaven zijn de thema’s van de stedelijke prestatieafspraken en worden bij de

(2020-2022) opgesteld. In de Stuurgroep Huren hebben we afgesproken dit jaar

individuele prestatieafspraken ook als thema gebruikt.

een licht proces te volgen met daarbij geen grote inhoudelijke veranderingen ten

Per 1 januari 2020 is woningcorporatie Habion volwaardig STUW-deelnemer
geworden. Habion is een woningcorporatie gespecialiseerd in huisvesting voor
ouderen en is actief in circa 70 Nederlandse gemeenten. In Utrecht heeft Habion
424 sociale huurwoningen. Habion was bij het ondertekenen van de stedelijke

opzichte van vorig jaar, maar een actualisatie en, waar mogelijk, een concretisering
van de bestaande afspraken. Daarnaast hebben we nadrukkelijker aandacht
besteed aan het wederkerige karakter van de afspraken. Per thema wordt de inzet
van de corporatie en de inzet van de gemeente weergegeven.

prestatieafspraken nog geen volwaardig lid van de STUW maar Habion onderschrijft

Bij zowel de individuele afspraken als de stedelijke afspraken zijn de

deze stedelijke afspraken. De individuele prestatieafspraken met Habion wijken af

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

van de individuele afspraken met andere corporaties. Gezien de omvang van de

is vastgelegd in de herziene Woningwet 2015.

woningportefeuille van Habion, de bijzondere doelgroep waar Habion zich voor inzet
en de recente toetreding als volwaardig STUW-corporatie, zal deze editie van de

De huurders van Habion zijn in zeer beperkte mate georganiseerd. Het is heel

individuele afspraken op hoofdlijnen ingaan op de kansen die er liggen voor Habion

moeilijk gebleken om bij de doelgroep (75+) de huurdersparticipatie op gang te
krijgen. Eerder is aan voormalig staatssecretaris Tommel gevraagd om op de
locaties van Habion onderzoek te doen naar het functioneren van haar
huurdersvertegenwoordigingen. Hij maakte uit zijn rondgang langs de locaties op

1 STUW is een samenwerkingsverband tussen Mitros, Portaal, Bo-ex, SSH, GroenWest en Habion
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dat de bewonerscommissies die er zijn vooral een bijdrage willen leveren op het

1 december 2020

gebied van plezierig wonen (denk aan voorbereiding jaarlijkse feesten en
vraagstukken over hoe zij het wonen in hun gebouw nog leuker kunnen maken),
maar zij hebben ook aangegeven weinig behoefte te hebben aan betrokkenheid bij
beleidszaken en politieke vraagstukken.
Vertrekpunt voor het maken van afspraken
De STUW-corporaties hebben in de Stuurgroep Huren van 7 oktober 2020 een
aantal strategische thema’s ingebracht over productie en betaalbaarheid. Deze
thema’s reiken verder dan de individuele prestatieafspraken van 2021. We hebben
met de STUW afgesproken om als volgt over de thema’s in gesprek te gaan: de
thema’s die een relatie hebben met de productie (waaronder locaties en systematiek
van plankosten) komen aan de orde in de productieoverleggen (ambtelijk en
bestuurlijk). Er vindt steeds een terugkoppeling van het productieoverleg plaats in
de Stuurgroep Huren. We organiseren -in vervolg op de ontmoeting van eind 2019een collegebrede bijeenkomst met het STUW-bestuur in het eerste kwartaal van
2021. Hier komt een aantal de portefeuille overstijgende onderwerpen zoals de
afwegingen rond de RSU, duurzaamheid en de voortgang van de meerjarige
stedelijke prestatieafspraken aan de orde.
We hebben dit jaar een bijzonder proces gevolgd. Als gevolg van de coronacrisis
zijn voorliggende afspraken namelijk volledig digitaal besproken en afgestemd
(ambtelijk en bestuurlijk). We hebben op dit moment vanzelfsprekend nog geen
beeld van de impact van de coronamaatregelen op de realisatie van voorliggende
afspraken.
Bezit sociale huurwoningen
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, is 98% in bezit van de STUW.
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dan draagt dit ook bij aan de betere doorstroming, die op haar manier bij kan

2 Wijken voor iedereen

dragen aan een betere balans in de wijk. Habion heeft in Utrecht een kleine

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

portefeuille en kan daardoor wat betreft concrete cijfermatige bijdrage aan de

gerealiseerd 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. Dit moet zorgen voor
inclusieve, leefbare wijken en buurten, waar voor iedereen plek is, ook als je een
laag inkomen of een zorgvraag hebt.

balans in de wijken geen groot verschil maken.
2.

Habion heeft geen verkoopplannen in Utrecht.

3.

Habion heeft in ieder geval tot 2022 geen liberalisatie- of sloopplannen voor
haar bezit binnen de Gemeente Utrecht.

4.

Corporaties hebben de mogelijkheid om de uitbreiding van de wettelijke vrije

In de stedelijke prestatieafspraken is een appendix opgenomen over de ontwikkeling

toewijzingsruimte (van 7,5% naar 15%*) te gebruiken om huurders met een

van een gezamenlijke wijkenstrategie. Het instrument wijkenstrategie is in 2020 voor

lager middeninkomen een kans te geven op de lokale woningmarkt. Met deze

het eerst opgesteld. De wijkenstrategie geeft inzicht in de ontwikkeling van de

prestatieafspraken spreken we af dat we over de mogelijkheid beschikken om

sociale voorraad per wijk (productie, verkoop en liberalisatie/socialisatie). De

deze ruimte te benutten, en dat de inzet afhankelijk is van nadere uitwerking en

gegevens hebben betrekking op de ontwikkeling van de komende vier jaar en met

afspraken die hierover in de Stuurgroep Huren worden gemaakt. Effectuering

een perspectief voor de jaren daarna. De gemeente en corporaties hebben

gebeurt pas na afstemming en gezamenlijk besluit hierover waarbij in principe

afgesproken om de Wijkenstrategie jaarlijks te actualiseren.

de basis is: inzet in urgente situaties en bij herhuisvesting, het streven naar
gemengde wijken en behoud van de afgesproken slaagkans voor de doelgroep.

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


* De vrije ruimte is wettelijk bepaald en bedroeg eerder 10%.

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

Inzet gemeente



Woningtoewijzing aan woningzoekenden met maatschappelijke urgentie

5.



Verkoop, liberalisatie en sloop



Ruilconstructies voor een meer gemengde woningvoorraad



Inzicht in de woningvoorraad valt onder het thema ‘Beschikbaarheid’

Afspraken
Inzet Habion
1.

Habion zet primair in op het delen van kennis over haar doelgroep ouderen. Zij
weet hoe ouderen willen wonen en wat hun motivatie kan zijn om te verhuizen,
daarbij ook rekening houdend met diverse groepsleefstijlen. Wanneer ouderen
gemotiveerd kunnen worden om te verhuizen naar een meer passende woning,

5

De Gemeente Utrecht zal zich, conform de afspraken in het Stadsakkoord
Wonen, inzetten om met Habion mee te denken hoe zij bij ruiling van
grondposities voortvarend te werk kan gaan en faciliteert waar nodig.

6.

De gemeente Utrecht en STUW-corporaties ontwikkelen in 2021 samen een
dashboard voor sturing op spreiding kwetsbare doelgroepen op basis van
mutaties/toewijzingen regulier en niet-regulier/woningtypen per wijk. ‘Nietreguliere toewijzingen’ betreft verhuringen aan de volgende kwetsbare groepen:
MOBW (volwassen en jongvolwassen), statushouders, urgenten en citydealcasussen.

1 december 2020

7.

Het te ontwikkelen instrument geeft gemeente en corporaties onderling inzicht
in spreiding op stadsniveau en STUW-breed, als op wijkniveau, op
subbuurtniveau en per corporatie.
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3 Inzet voor kwetsbare doelgroepen
Gemeente, woningcorporaties en zorginstellingen hebben een gezamenlijk plan van

Inzet gemeente
2.

als gevolg van het wegwerken van achterstanden bij de IND. De gemeente

aanpak voor de huisvesting en ondersteuning van kwetsbare doelgroepen opgesteld

neemt voortouw in het gezamenlijk gesprek over aanvullende interventies die

en vastgelegd. Met kwetsbare doelgroepen bedoelen wij de woningzoekenden met

nodig zijn om de balans tussen doelgroepen te bewaren - in 2021 het geval met

voorrang op een sociale huurwoning met een vorm van ondersteuning (uitstromers

uitstroom MOBW (385 plus 50 jongvolwassenen) en toenemend aantal

Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, mensen die een woning

statushouders (ca. 650-700). Hierbij kijkt de gemeente ook naar de inzet van

toegewezen krijgen via de lokale City Deal-tafel, statushouders en mensen met een

ander (waaronder eigen) bestaand vastgoed, dan het vastgoed van de

urgentiebeschikking). In het plan van aanpak ‘Huisvesting en ondersteuning
kwetsbare doelgroepen’ hebben de drie partijen gezamenlijke afspraken gemaakt
over de inzet die zij vanaf 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

woningcorporaties.
3.
4.

betreffende de aantallen van de uitstroom en welke woningen nodig zijn. De
gemeente garandeert ook de benodigde zorg en begeleiding aan deze mensen.
5.

ingesteld, die beschikbaar is om Habion in 2021 daar waar nodig bij te staan bij

kwetsbare doelgroepen

de vorming van nieuwe initiatieven.

Initiatieven voor meer aanbod bijzondere doelgroepen

Inzet Habion
Gezien de specifieke doelgroep (en daarbij horende minimaal vereiste leeftijd
van huurders) van Habion zal de bijdrage aan het huisvesten van kwetsbare
doelgroepen beperkt zijn. Mocht het zo zijn dat voor een oudere huurder vanuit
een bijzondere doelgroep een woning gezocht wordt, dan bekijkt Habion graag
of zij die ruimte kunnen bieden. Ook hier geldt dat de relatief kleine portefeuille
van Habion een beperkte impact zal hebben op de problematiek.
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De gemeente Utrecht heeft een kwartiermaker vernieuwende woonvormen

Medewerking aan het Plan van Aanpak huisvesting en ondersteuning

Afspraken
1.

Conform Plan van Aanpak huisvesten en ondersteunen kwetsbare doelgroepen
is de gemeente het aanspreekpunt voor zorgpartijen en levert informatie

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



De begeleiding en integratie van statushouders is een verantwoordelijkheid van
de gemeente.

spreiding over de stad en de zorg voor draagvlak in de samenleving.



We verwachten in 2021 een groei van het aantal te huisvesten statushouders

1 december 2020

4 Leefbaarheid
Om de leefbaarheid in de wijken en buurten op het gewenste peil te houden
investeren gemeente en corporaties in goed beheer en het schoon, heel en veilig
houden van de openbare ruimte en wooncomplexen. De gemeente heeft de
primaire verantwoordelijkheid voor een goed beheer en veiligheid van de openbare
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
maar ook het aanwezig en aanspreekbaar zijn in wijken om proactief in te kunnen
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
Inzet Habion
1.

Habion heeft veel ervaring op het gebied van huisvesten van ouderen en wat
voor hen belangrijk is rondom het thema leefbaarheid. Habion deelt deze
kennis graag met andere partners. Het betreft ervaring in omgang met
eenzaamheid, het betrekken van de buurt en het realiseren van
woongemeenschappen voor ouderen met een gedeelde visie.

Inzet gemeente
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
2021 voor in.
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3.

We werken samen bij de aanpak van woonproblematiek, hiervoor is in mei
2019 het convenant ‘Samenwerkingsovereenkomst woonproblematiek 20192022’ vastgesteld, door de STUW, de gemeente, zorgpartijen, politie,
Buurtteams, U-Centraal, Lokalis en Het Vierde Huis. Hierin staan afspraken en
werkwijzen (incl. uitwisseling gegevens) beschreven op het terrein van
buurtbemiddeling, aanpak extreme woonoverlast, Laatste kansbeleid,
voorkomen van huisuitzetting, woonhygiëne, vroegsignalering en aanpak
ernstig overlastgevende gezinnen.
Direct omwonenden (complex) worden conform Plan van Aanpak huisvesting
en ondersteuning kwetsbare groepen betrokken bij het oplossen van
woonproblematiek.

1 december 2020

5

Beschikbaarheid

De behoefte aan sociale huurwoningen is groot. Voor de periode van 2017 tot 2040
moeten er 60.000 woningen in de stad Utrecht bijkomen, waarvan 35% sociaal. Het
gezamenlijke uitgangspunt is dat de omvang van de sociale huurvoorraad mee
groeit met de groei van de stad. In het MPR wordt uitgegaan van een duurzaam
hoge bouwproductie van gemiddeld 3.000-3.500 woningen per jaar in de periode
2020-2040. Concreet voor de jaren 2020-2024 betekent dit dat de sociale
woningvoorraad met gemiddeld 1.000 tot 1.200 sociale huurwoningen per jaar moet



Huidige voorraadbeleid



Harde planvoorraad t/m 2025



Zachte planvoorraad t/m 2025



Woningtoewijzing en doorstroming



Woningtoewijzing via loting



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



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



Starterswoningen

groeien. Om dit te bereiken is extra inzet nodig van alle betrokken partijen. In 2040

Afspraken

bedraagt de omvang van de kernvoorraad (tot de tweede aftoppingsgrens)

Inzet Habion

tenminste 70% van de sociale voorraad.

1.

Habion biedt woningen aan via Woningnet. Twee locaties hebben woongroepen
met coöptatierecht. De woongroep mag op die locaties een huurder

In 2020 zijn de gemeente en de STUW corporaties, conform de afspraak in de

voordragen, waardoor niet via Woningnet geadverteerd wordt. Uiteraard

stedelijke prestatieafspraken, gestart met productieoverleggen. Deze overleggen

worden deze wel via de passendheidstoets toegewezen.

vinden ambtelijk 4 keer per jaar en bestuurlijk 2 keer per jaar plaats. De Stuurgroep
Huren wordt over de opbrengst en afspraken geïnformeerd.
De bedoeling van het productieoverleg is om strategisch en op hoofdlijnen de
voortgang van de productie van de sociale voorraad in de stad te monitoren, kansen

Inzet gemeente
2.

2024 afhankelijk van voldoende bouwlocaties. Habion is in nauw contact met de

te signaleren en aandachtspunten/knelpunten aan de orde te stellen. Het gaat om
project- en gebiedsoverstijgende vraagstukken. Verwachte thema’s: kansen voor
locaties, welke onderwerpen/issues zorgen voor de grootste vraagstukken en
eventuele vertraging (of escalatie), wat leren we daaruit, welke stadsbrede knopen
moeten we daarover doorhakken, vraagstukken rond berekening
meerwaarde(afdracht), verhouding sociaal/middenhuur, afwegingen rond
bouwopgave voor specifieke groepen, welke voortgang laat het MPR en Peilstok
zien in planning en prognoses, versnelling etc. Een aantal strategische thema’s die
door de STUW corporaties is ingebracht tijdens de Stuurgroep Huren, en die hier
sterkt mee samenhangen, worden opgepakt in het productieoverleg.
Binnen het thema Beschikbaarheid maken we afspraken over:
9

Om nieuwbouwactiviteiten te kunnen uitvoeren is Habion voor de jaren 2021gemeente en andere grondbezitters om nieuwe locaties te verwerven.

3.

De gemeente Utrecht blijft zich inspannen om voldoende bouwlocaties
beschikbaar te krijgen voor (sociale) woningbouw, zoals ook is vastgelegd in de
stedelijke prestatieafspraken en Stadsakkoord Wonen. Dat doet zij via een
aantal lijnen. Zo stelt de gemeente bij de realisatie van sociale huur (zoals
vastgelegd in de recente Woonvisie), zodanige voorwaarden dat het primaat
voor deze projecten, zeker daar waar het de kernvoorraad betreft, bij de
corporaties ligt. Daarnaast worden er een aantal lopende projecten tegen het
licht gehouden om te kijken of daar extra sociale huurwoningen (600-725 extra
woningen) gerealiseerd kunnen worden. Tot slot is bij gemeentelijke

1 december 2020

Voorjaarsnota 2019 opgenomen dat er vanuit de erfpachtconversie 13 miljoen
beschikbaar komt voor betaalbaar wonen (motie 191).
4.

De gemeente rekent sociale grondprijzen, verleent tijdig planologische
medewerking en stelt voldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar. Per project
wordt bekeken wat de aanvullende gemeentelijke eisen zijn, waarbij oog is voor
de financiële haalbaarheid van het project.

5.

De gemeente is bezig met de ontwikkeling van tenderbeleid. De STUWcorporaties hebben input geleverd bij de ontwikkeling van dit beleid. Een van de
uitgangspunten is om het tenderen bij de ontwikkeling van projecten met een
hoog aandeel sociale huur (met name in de kernvoorraad) zoveel mogelijk te
beperken. Naar verwachting is het beleid in Q1 2021 gereed.

6.

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:

Inzet gemeente
4.

De gemeente Utrecht staat voor een ruimhartig en sociaal armoedebeleid,
gericht op rondkomen en meedoen. Daarvoor heeft de gemeente een aantal
regelingen, waaronder de U-pas, U-polis, Individuele Inkomenstoeslag,
bijzondere bijstand, kwijtschelding van lokale belastingen. Voor een actueel
overzicht: www.utrecht.nl/extravooru. Daarnaast richt Utrecht zich met de
actieagenda Utrechters Schuldenvrij op het voorkomen, vroegtijdig opsporen en
duurzaam oplossen van schulden. Zie Actieagenda-Utrecht-schuldenvrij.



Huurprijsbeleid voor de volledige portefeuille (percentages en principes)



Huurverhoging voor 2021



Het huurprijsbeleid valt onder het thema ‘Wijken voor Iedereen’

Afspraken
Inzet Habion
1.

Wat betreft betaalbaarheid volgt Habion het Sociaal Huurakkoord en biedt
daarmee onder andere haar bewoners de mogelijkheid tot huurbevriezing en
huurverlaging.

2.

Habion zet 10% van de vrije toewijzingsruimte in voor ouderen die vanwege
hun gezondheid naar een meer passende woning moeten verhuizen, maar
tegelijk wel in hun eigen buurt willen kunnen blijven wonen. Het behouden van
de sociale omgeving is voor veel ouderen heel belangrijk Deze ouderen kunnen
een inkomen boven de huurtoeslaggrens hebben. Om deze reden gebruikt
Habion deze 10% niet om bij te kunnen dragen aan een betere sociale
verdeling/balans in de wijk, maar om ouderen met een iets hoger inkomen een
woning te kunnen bieden in hun eigen wijk.

3.

Corporaties hanteren een coulancebeleid bij betalingsproblemen en
huisuitzettingen. Zij sluiten aan bij de landelijke afspraken van Aedes, De
impact van de corona maatregelen is een terugkerend agendapunt in de
Stuurgroep Huren.
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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

Afspraken
Inzet Habion
1.

Habion onderzoekt in Utrecht de mogelijkheden voor een huurdersplatform. De
huurders van Habion zijn momenteel in zeer beperkte mate georganiseerd. Het
is heel moeilijk gebleken om bij haar doelgroep (75+) de huurdersparticipatie op
gang te krijgen. Eerder is door Habion aan voormalige staatssecretaris Tommel
gevraagd om op haar locaties onderzoek te doen naar het functioneren van
haar huurdersvertegenwoordigingen. Hij maakte uit zijn rondgang langs de
locaties op dat de bewonerscommissies die er zijn vooral een bijdrage willen
leveren op het gebied van plezierig wonen (denk aan voorbereiding jaarlijkse
feesten en vraagstukken over hoe zij het wonen in hun gebouw nog leuker
kunnen maken), maar zij hebben ook aangegeven weinig behoefte te hebben
aan betrokkenheid bij beleidszaken en politieke vraagstukken.

2.

Habion zorgt ervoor dat de vastgoedmanager, en vanuit Habion de regisseur,
regelmatig in contact zijn met de bewoners. Zij luisteren naar de behoefte die
bewoners hebben, zodat keuzes gemaakt kunnen worden die ook passen bij de
wensen en behoeften van bewoners.

3.

Bij planontwikkeling zal Habion de betreffende bewonerscommissies in een
vroeg stadium betrekken.

12

Inzet gemeente
4.

In 2021 wordt het Algemeen Sociaal Plan door de gemeente Utrecht, de
STUW-corporaties en de huurdersvertegenwoordigingen geëvalueerd. De
uitkomsten en verbeteringen uit de evaluatie worden verwerkt in een
actualisatie van het Algemeen Sociaal Plan. Dit Algemeen Sociaal Plan wordt
gebruikt als uitgangspunt bij renovatie en sloop nieuwbouw en geeft de rechten
en plichten weer van huurders, corporaties en huurders.
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8 Duurzaamheid

Binnen het thema Duurzaamheid maken we afspraken over:

Verduurzaming van de sociale woningvoorraad draagt bij aan een gezonde



Zon op daken (aantallen / initiatieven)

leefomgeving en kan bijdragen aan betaalbare woonlasten. Het thema



Afspraken over aardgasvrij en de warmtetransitie

duurzaamheid omvat meerdere onderdelen. Het betreft de energietransitie over de



CO2-besparing

route naar een aardgasvrije stad en het nemen van maatregelen om te komen tot



Verduurzaming bij renovaties: aantallen incl. methode/initiatieven

CO2-reductie. Tussen gemeente en woningcorporaties zijn de afgelopen jaren al



Initiatieven op het gebied van circulariteit, klimaatadaptatie en groen.

uitvoerige afspraken gemaakt op dit gebied.
Afspraken
Daarnaast gaat het bij duurzaamheid ook over onderwerpen als circulariteit,

Inzet Habion

klimaatadaptatie en groen (zoals natuurinclusief bouwen en tuinenbeleid). De

1.

Bij nieuwbouw hanteert Habion minimaal de huidige duurzaamheidseisen, maar

gemeente Utrecht streeft naar een stad die voor iedereen gezond, veilig en

veelal al meer. Waar mogelijk wil Habion bijdragen aan zonnepanelen op

toegankelijk is, bij elk weertype dat we in de toekomst verwachten. Naar

daken. Habion maakt daarvoor inzichtelijk wanneer de daken van diverse

verwachting ligt er begin 2021 een vastgestelde visie klimaatadaptatie en een

gebouwen vervangen moeten worden zodat op dat moment ook beoordeeld

nieuwe visie water- en riolering. In die documenten staat beleid over hoe om te gaan

kan worden of zonnepanelen op het gebouw mogelijk zijn.

met water en droogte (water vasthouden in bodem, stad inrichten op grotere buien)

2.

Habion streeft portefeuillebreed (dus over ons gehele bezit landelijk) naar

en met hitte (door met groen en schaduw de stad koel houden). Voor nieuwe

gemiddeld label B. Noot: dit systeem van labels en indexen zal naar

gebiedsontwikkelingen is het streven om de ambities uit het nieuwe beleid direct te

verwachting in de komende tijd afgebouwd worden. Daarvoor in de plaats komt

hanteren. Voor de bestaande stad willen we dit in 2050 hebben behaald en grijpen

een systeem van verbruik (in Kwu per m2).

we tot die tijd alle kansen om dat waar te maken. Groen speelt hierin, naast alle

3.

De corporatie onderschrijft het gemeentelijk streven dat in 2025 20% van hun

andere functies die het heeft, een belangrijke rol. Over de kansen en mogelijkheden

woningen is belegd met zonnepanelen. Jaarlijks, zo ook in 2021, rapporteert de

op het gebied van groen (bijvoorbeeld het behoud van groen bij woningoverdracht)

corporatie over de voortgang (uitgedrukt als een percentage woningen met

hebben in 2020 gesprekken plaatsgevonden tussen gemeente en corporaties; dit

zonnepanelen). In overleg tussen GU en corporatie wordt besproken hoe de

traject wordt in 2021 voortgezet, met als doel de uitvoering van gerichte

bewonersinstemming (aantal bewoners dat kiest voor zonnepanelen) zo hoog

samenwerkingsprojecten en het komen tot nadere afspraken. Vanuit het actieplan

mogelijk komt te liggen.

Utrecht circulair willen we als stad tot 2023 experimenteren en leren met circulair

4.

Circulariteit heeft de aandacht van Habion. Het creëren van bewustwording van

bouwen. Doel is om vanaf 2023 circulair bouwen op te kunnen schalen. De

het belang van circulariteit vinden zij belangrijk. Habion streeft naar 100%

gemeente Utrecht wil daarom tot die tijd samenwerken met corporaties middels

circulariteit in 2050, conform de doelstellingen van de overheid. Habion is hierin

experimenten.

geen early adopter, zij stappen in zodra innovaties bewezen zijn en betaalbaar.
5.

Bij tenders vraagt de gemeente Utrecht standaard naar circulaire aspecten in
bouwplannen en kent daar punten aan toe.
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Of, op projectenniveau, ondersteunen bij het aanvragen van subsidies vanuit
Inzet gemeente
6.

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),
netbeheerders en medeoverheden. Deze visie, die eind 2021 klaar moet zijn,
geeft een planning voor een wijk-voor-wijk aanpak en benoemt voor de eerste
wijken het meest logische alternatief voor aardgas. Een belangrijke partner in
dit proces zijn de woningcorporaties. Onderdeel is per buurt in kaart brengen
welke investeringsplannen corporaties met hun bezit hebben. Om zo aan te
sluiten bij de wijkuitvoeringsplannen.

7.

Met Habion gaan we op naar 1 (pilot)project dat bijdraagt aan de groene
ambities in de stad, zoals groenbehoud bij woningmutatie, het bevorderen van
openbare binnentuinen, het stimuleren van (groen) zelfbeheer, een bijdrage
aan “ommetjes in de buurt”, het (nog meer) toepassen van diervriendelijk
bouwen, het opstellen van soortenmanagent-plannen, het aanleggen van een
“tiny-forest” en het verbeteren verblijfskwaliteit met groen en/of natuurlijk spelen
(bij overgang openbaar en corporatie terrein). We kijken naar koppelkansen
tussen duurzaamheidsthema’s en waar mogelijk en zinvol faciliteert de
gemeente Utrecht dit met advies en financiële bijdragen uit het Meerjaren
Groenprogramma of andere regelingen zoals Subsidieregeling “Ruimte voor
Initiatief, stimuleringsregelingen voor geveltuinen, boomspiegels en zelfbeheer”
en de Stimuleringsregeling “Initiatieven Duurzame Ontwikkeling”.

8.

Met Habion willen we op zoek naar aanknopingspunten in hun bezit voor
concrete (pilot)projecten op het gebied van klimaatadaptatie, om de
gemeentelijke ambities en de plannen van de corporaties op elkaar aan te laten
sluiten.

9.

De gemeente Utrecht kan de projecten van Habion ondersteunen met kennis
en expertise, maar ook vanuit het initiatievenfonds en Subsidie groene daken.

14

andere instanties zoals 'Blauwe Bewonersinitiatieven' en subsidie 'KIEM'.
10. In de zomer van 2021 willen we de tot dan toe opgedane kennis samenbrengen
en komen tot een gezamenlijke aanpak circulair bouwen. Die aanpak is gespitst
op circulair renoveren, sloop-nieuwbouw en nieuwbouw. Per projecttype wordt
dan een strategie opgesteld. Het doel van die samenwerking is grotere stappen
te kunnen zetten in de transitie naar een circulaire economie zonder dat de
haalbaarheid van concrete projecten wordt belemmerd. Gemeente Utrecht
neemt hierin het voortouw en ondersteunt de corporaties in de samenwerking,
kennisdeling en strategievorming. Er is vanuit de gemeente enig budget voor dit
traject beschikbaar.
11. Als stad willen we de kennisopbouw rondom circulaire economie die hiermee
gedaan wordt graag bundelen en verspreiden tussen de corporaties (en
hopelijk ook daarbuiten). Hierin heeft de gemeente Utrecht een verbindende rol.
Met de experimenten verwachten we het effect te kunnen meten op CO2uitstoot/ milieueffecten, de bouwmethode/bouwkosten, wijze van aanbesteding
of de woonkwaliteit.
12. De gemeente Utrecht kan daarbij een faciliterende rol vervullen. We denken
dan aan aandragen kennis en expertise over circulariteit, maar ook aan lagere
leges, bemiddeling bij vergunningen of 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.
De gemeente werkt aan de ontwikkeling van een samenhangend programma voor
het thema ouderen-wonen-zorg (Een (t)huis voor ouderen). Een thema dat door de
toenemende vergrijzing steeds meer aandacht behoeft. De Utrechtse
woningcorporaties spelen een belangrijke rol op dit gebied, onder meer bij de
huisvesting, de ontwikkeling en het beheer van specifieke woonvormen, de
woningtoewijzing en het bevorderen van de doorstroming. De komende periode
willen we de samenwerking met de corporaties op dit thema verder concretiseren en
samen werken aan het tot stand brengen van het programma. Dit gebeurt
bijvoorbeeld via een aparte werkgroep (naast corporaties, ook met ontwikkelaars,
beleggers en zorg instellingen) in het kader van het Stadsakkoord Wonen. In de
nieuwe stedelijke prestatieafspraken (2022 e.v.) gaan we nadere afspraken met de
STUW corporaties op dit thema.
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
Inzet Habion
1.

Habion realiseert woningen waar mogelijk verpleegd en verzorgd kan worden,
zodat bewoners niet meer hoeven te verhuizen. Dit vergt een hoge kwaliteit van
de woningen. Habion bouwt dan ook conform de eisen van Woonkeur basis.
Nieuwe woningen zijn hierdoor minimaal 55 m2 groot, drempelloos en ze
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voldoen aan hoge veiligheidseisen. Zo is een brandmeldinstallatie vereist, met
waar mogelijk een directe doormelding naar de brandweer.
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10 Financiële afspraken en investeringsruimte
Het rapport Opgaven en middelen, uitgevoerd door Abf in opdracht van BZK, geeft
de bestedingsruimte en de maatschappelijke opgaven van de woningcorporaties
weer. Het onderzoek laat zien dat de opgave voor de U16 fors groter is dan het
landelijke gemiddelde. Het rapport maakt helder dat de corporaties in U16 verband
al tussen 2025 en 2028 aan het maximum van hun vermogensinzet zitten. De
behoefte aan betaalbare woningen is daarnaast heel groot. De verwachting is dat
deze behoefte eerder groter dan kleiner zal worden. In dit licht spreken partijen af
om binnen hun eigen mogelijkheden een lobby te voeren die gericht is op verruiming
van de investeringsmogelijkheden van woningcorporaties door bijv. afschaffing van
de verhuurderheffing.
Dat de opgaven en middelen uit balans zijn blijkt ook uit het feit dat aangekondigde
maatregelen nog steeds leiden tot een flinke lastenverzwaring. Per saldo stijgen in
2020 de lasten ondanks de compensatie door de tariefverlaging en de Regeling
Vermindering Verhuurdersheffing met 4 miljoen.
1.

Doordat Habion in de randen van Nederland bezit verkoopt aan o.m.
zorgorganisaties en wooncorporaties, is de investeringsruimte aanzienlijk en
bestaat de uitdrukkelijke wens om in Utrecht uit te breiden. Habion trekt samen
op met de gemeente om locaties met woningen voor ouderen en
woongemeenschappen te kunnen realiseren. Daarnaast zoekt Habion ook
samenwerking met de andere Utrechtse corporaties, omdat zij nieuwbouw het
liefst als onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling of groter plan
realiseren.

2.

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

3.

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

1 december 2020

11 Ondertekening
Namens het college van Burgemeester & Wethouders gemeente Utrecht
De wethouder Wonen, Dhr. K. Diepeveen
…………………………

Namens Habion
Dhr. T. de Rond
…………………………

17

