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Beleidsveld

Wonen

Geachte leden van de raad,
Via deze brief informeren wij u over de actualisatie van de cijfers over de samenstelling van de
woningvoorraad in het dashboard Monitor Wonen en bieden wij u de ‘Voortgangsrapportage
prestatieafspraken over het jaar 2019’ aan.
In de Woonvisie: ‘Utrecht beter in Balans’ is aangekondigd dat we het inzicht in het woningaanbod
blijven verbeteren en we via monitoring en bijsturing op de gewenste koers blijven voor een betere
balans. De Monitor Wonen en de voortgangsrapportage over de prestatieafspraken dragen hieraan
bij. De Monitor Wonen geeft een actueel inzicht in onder andere de samenstelling van de gehele
Utrechtse woningvoorraad (peildatum 1-1-2020). De voortgangsrapportage over de
prestatieafspraken gaat in op belangrijke kenmerken en ontwikkelingen op de Utrechtse sociale
huurwoningmarkt, voor zover in het bezit van woningcorporaties.
Actualisatie cijfers Monitor Wonen
Op 1 januari 2020 telde de Utrechtse woningvoorraad 156.678 woningen. De totale Utrechtse
woningvoorraad is in een jaar tijd (van 1-1-2019 t/m 1-1-2020) toegenomen met ruim 2.800 woningen
(1,8% groei). In alle huursegmenten (sociaal, midden, duur) is het aantal woningen gegroeid. In lijn
met de ambities voor de ontwikkeling van de woningvoorraad is in de middenhuur een groei zichtbaar
van 1.700 woningen.
De koopsector blijft overspannen waardoor er druk staat op het aandeel betaalbare koopwoningen in
de stad. De sterk stijgende WOZ-waarden in Utrecht zorgen voor een verschuiving naar steeds meer
‘dure koop’ (verschuiving van 26% naar 29%). Woningen die wij tot dure koop rekenen hebben een
WOZ-waarde van meer dan € 315.392.
Het aandeel sociale huur blijft 35% uitmaken van de totale woningvoorraad. In absolute aantallen is
dit segment toegenomen met circa 700 woningen. Dit is het totaal aan sociale huurwoningen van de
STUW-corporaties (circa 500) en particuliere verhuurders (circa 200).
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Voortgangsrapportage prestatieafspraken 2019
De gemeente, de 5 grootste corporaties: Mitros, Portaal, Bo-Ex, GroenWest en de SSH (verenigd in
de STUW), en de (stedelijke) huurdersorganisaties maken c.q. actualiseren jaarlijks
prestatieafspraken. Deels zijn dit stedelijke afspraken, deels afspraken op corporatieniveau. Dit is de
vierde voortgangsrapportage van de prestatieafspraken in deze vorm en gaat specifiek in op de
voortgang van de prestaties in 2019. In 2021 zal de raad geïnformeerd worden over de prestaties in
2020. De belangrijkste conclusies van de voortgangsrapportage in het jaar 2019 zijn hieronder op een
rij gezet.
Betaalbaarheid
De huurstijging loopt in 2019 per 1 juli voor de corporatiedoelgroep uiteen van 0,7% tot 1,6%.
Hiermee is voldaan aan de afspraak om de huren voor de doelgroep te matigen en dit is in lijn met de
afspraken: alle corporaties passen in 2019 voor de doelgroep een huurverhoging tot maximaal de
inflatie toe (de inflatie was 1,7%). Geen enkele corporatie is gemiddeld op het maximum van 1,7%
uitgekomen.
Pilot huurverlaging verlengd tot 2020
De gemeente Utrecht, de woningcorporaties Bo-Ex, GroenWest, Mitros, Portaal en SSH en hun
huurdersorganisaties hebben een pilot uitgevoerd waarbij U-pashouders met een (te) hoge huur
tijdelijk huurverlaging kregen. De verlaging was voor huurders met een U-pas, die al vóór 1 januari
2016 in een sociale huurwoning in de gemeente Utrecht woonden.
De pilot is in september 2017 van start gegaan voor een periode van 2 jaar en is in 2019 geëvalueerd.
De hoofdconclusie uit de evaluatie is dat de regeling bijdraagt aan het volkshuisvestelijke doel,
woonlastenverlichting, en er geen onwenselijke neveneffecten zijn. Circa 1.050 huurders profiteren
van deze regeling. In 2020 zijn gemeente en corporaties overeen gekomen de regeling permanent te
maken. Daarmee wordt de pilot afgerond. Verder heeft het Rijk onlangs besloten om in 2021 de huren
van dure scheefhuurders eenmalig te verlagen. Het gaat daarbij om huurders die een huur betalen
boven de aftoppingsgrenzen en daar niet het passende inkomen bij hebben. Wij bekijken samen met
de corporaties wat dit betekent voor de doelgroep van de pilot Huurkorting in Utrecht.
Beschikbaarheid
De sociale huurwoningvoorraad van de STUW is in 2019 met circa 500 toegenomen. Dit komt de
beschikbaarheid ten goede, maar is onvoldoende om aan de behoefte en uitgesproken ambities te
voldoen. Alle partijen erkennen dat het tempo omhoog moet. Een aantal projecten die in 2019
opgeleverd zouden worden zijn doorgeschoven en worden in 2020 opgeleverd. De toename van de
sociale woningvoorraad is in 2019 hoger dan de nieuwbouw. Oorzaak hiervoor kan gevonden worden
in de eenheden die SSH van de Uithof lll cv heeft aangetrokken. Het aandeel kernvoorraad staat op
82%. Dit voldoet ruim aan de ondergrens uit de Woonvisie om 70% van de sociale voorraad in de
kernvoorraad te houden tot 2040. Het aantal verkochte sociale huurwoningen is, na een toename in
2018, weer licht afgenomen. Mitros verkocht in 2019 de meeste woningen, maar dit aantal is wel
teruggelopen ten opzichte van 2018. Portaal en Bo-Ex verkochten een vergelijkbaar aantal woningen
als in 2018. SSH verkocht geen woningen en Groenwest had één incidentele verkoop.
De inzet voor de nieuwe afspraken ten aanzien van de productie blijft dan ook om de sociale voorraad
mee te laten groeien met de groei van de stad. Daar zijn alle partijen (de gemeente, corporaties en
huurders) eensluidend over. Het doel is om het aandeel sociaal in de voorraad ook in 2040 op 35% te
houden. Dat kan vooral bereikt worden door nieuwe sociale huurwoningen toe te voegen. In het in
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2019 afgesloten Stadsakkoord Wonen is de afspraak opgenomen dat de huidige plannen tegen het
licht worden gehouden om daar extra sociale huurwoningen te realiseren. Ook zijn in de Woonvisie
aanvullende voorwaarden opgenomen ten aan zien van de sociale huur.
Daarnaast is afgesproken dat corporaties terughoudend zijn met verkoop en liberalisaties. Als er
verkocht wordt, dan moet dat ten dienste staan voor meer gemengde wijken en daarmee een
verbetering van de balans in de stad. In de stedelijke afspraken 2020-2022 is opgenomen dat verkoop
in de wijken met een laag aandeel sociale huurwoningen, zoals Oost, Noordoost, West en
Binnenstad, alleen kan plaatsvinden als er een duidelijk perspectief is op groei van de sociale
voorraad in die wijken. Er kunnen uitzonderlijke situaties zijn, waardoor toch overwogen wordt om te
verkopen en te liberaliseren, bijvoorbeeld als complexen al in verkoop zijn.
Ook is in 2020, via de appendix op de stedelijke prestatieafspraken 2020-2022, de eerste stap gezet
naar een gezamenlijke wijkenstrategie waarover de raad in juli 2020 geïnformeerd is. Daarin is
inzichtelijk gemaakt hoe de sociale voorraadontwikkeling per wijk voor de komende vier jaar naar
verwachting zal verlopen en hoe zich productie, verkoop en (de)liberalisatie tot elkaar gaan
verhouden. Voortbordurend hierop werken we de komende periode verder via de productieoverleggen
aan het concreet in beeld brengen van locaties waar extra sociale huurwoningen kunnen worden
gebouwd en aan het ontwikkelen en inzetten van andere instrumenten die bouw van sociale
huurwoningen kunnen versnellen.
Duurzaamheid
In de PA 2016 – 2019 staat dat de gemeente en corporaties de ambitie delen om op 1-1-2020
gemiddeld op label B te komen (omgerekend een energie-index van 1,21 – 1,40). Corporaties laten in
zijn geheel een verdere verbetering zien op het gebied van energiezuinigheid. In de afgelopen jaren
zijn de onderlinge verschillen kleiner geworden: tussen 1,2 en 1,5. GroenWest en SSH zaten in 2016
al op of onder een index van 1,4. Mitros had de grootste opgave en is in 2019 op de gewenste
energie-index gekomen. Net zoals Portaal. Bo-ex moet de komende tijd nog een inspanning leveren
om het einddoel t.a.v. de energie-index in 2020 te behalen. Het verschuiven of niet doorgaan van
renovaties maakt het lastig om het doel nu al te behalen.
In de PA 2016-2019 is afgesproken dat de gemeente streeft naar zonnepanelen op 10% van de
daken in 2020. De STUW-corporaties leveren hier een bijdrage aan. Mitros zat eind 2019 op 9,5%,
Portaal op 9% en Groenwest op 21%.
Eerder is geconstateerd dat de afspraak rondom zonnepanelen moeilijk te monitoren is. Daarom is in
de voortgangsrapportage ook opgenomen hoeveel eengezinswoningen van zonnepanelen zijn
voorzien en het aantal appartementen dat wordt voorzien van energie via geplaatste zonnepanelen in
2019. Daaruit is op te maken dat de corporaties in 2019 verder gewerkt hebben aan het toevoegen
van zonnepanelen op Utrechtse daken.
In de komende prestatieafspraken zal de bijdrage van de corporaties aan de collegedoelstelling om
20% van de Utrechtse daken in 2025 te beleggen met zonnepanelen, verder uitgewerkt worden.
Verder is de energiecampagne ‘Doe mee en bespaar slim energie’ voortgezet, wat in 2019 heeft
geleid tot ruim 527 energieadviezen aan huurders van STUW-corporaties.
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Doelgroepen
De corporaties hebben hun taakstelling t.b.v. het huisvesten van statushouders ook in 2019 behaald.
In juli 2019 is verder het Plan van aanpak Huisvesting en ondersteuning kwetsbare doelgroepen
vastgesteld, waarin afspraken staan met de corporaties en 35 zorgaanbieders (aangesloten bij
Vereniging Beter Wonen) en gemeente Utrecht. In 2019 hebben de STUW corporaties in totaal 238
woningen aan de doelgroep MOBW toegewezen in de gemeente Utrecht. Dat is minder dan voorzien.
Tot slot
Momenteel zijn we bezig met de nieuwe ronde prestatieafspraken 2021. Deze afspraken zullen een
actualisering zijn van de in begin 2020 vastgestelde individuele afspraken en borduren voort op de
kaders uit de Utrechtse woonvisie en de ‘Stedelijke prestatieafspraken 2020-2022’.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris,

de burgemeester,
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Voortgangsrapportage Prestatieafspraken over jaar 2019
Toelichting
In de Prestatieafspraken 2016 – 2019 (Stedelijke PA 2016-2019) van de gemeente Utrecht, de STUWcorporaties en de huurdersorganisaties, zijn de partijen overeengekomen de voortgang van de
afspraken jaarlijks te monitoren, zoals de Woningwet 2015 ook aangeeft. In eerdere jaren is de
voortgang over 2016, 2017 en over 2018 opgesteld.
In de voorliggende rapportage schetsen we in hoeverre en op welke wijze de Prestatieafspraken in
het vierde kalenderjaar (2019) door de deelnemende partijen zijn nagekomen. We kijken daarbij naar
zowel de prestatieafspraken op stedelijk niveau (die van 2016-2019, 2017-2020 en 2018-2022), als
naar enkele belangrijke afspraken in de prestatieafspraken met individuele corporaties.
In juli 2019 is de nieuwe Utrechtse woonvisie vastgesteld en daarna zijn de stedelijke
prestatieafspraken 2020-2022 ondertekend. Deze vormen een nieuw kader voor de afspraken; de
opzet van de monitoring van de voortgang van de prestatieafspraken 2020 en verder zal op korte
termijn op worden aangepast. Daarbij zal onder andere dieper worden ingegaan op de
ontwikkelingen op wijkniveau.
Mochten er afspraken zijn die al eerder zijn afgerond, dan komen deze in principe niet meer terug in
deze monitor.
Tot slot: de monitor heeft betrekking op de resultaten van het jaar 2019. Waar dat verhelderend is,
wordt toegelicht wat de stand van zaken op dit moment (medio 2020) is.

Leeswijzer
In de rapportage wordt telkens eerst de tekst van de betreffende afspraak weergegeven, daarna
volgt onder het cursieve kopje “Monitor 2019” de stand van zaken. Om dubbel werk bij de
corporaties te voorkomen is bij de definities van de gegevens zoveel als mogelijk aangesloten bij de
dVi, de verantwoordingsinformatie die corporaties in het voorjaar moeten overleggen in hun
jaarverslaglegging.
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Financiële afspraken
Evalueren vervallen hoogtecorrectie (Stedelijke PA 2018-2022, afspraak B1)
Verdichting (Stedelijke PA 2018-2022, afspraak B2)
Meerwaardeafdracht (Stedelijke PA 2018-2022, afspraak B3)
Uitwerking aanvraagprocedure en afrekening van de investeringsimpuls (Stedelijke PA 2018-2022,
afspraak B4)
Monitor 2019
Bovenstaande afspraken waren procesafspraken die in 2018 en 2019 verder zijn uitgewerkt in de
nieuwe stedelijke prestatieafspraken die op 6 september 2019 zijn ondertekend. Over de uitwerking
‘aanvraagprocedure en afrekening investeringsimpuls meerwaardeafdracht’ zijn afspraken gemaakt
in de bijeenkomsten van de stuurgroep huren die in 2019 hebben plaatsgevonden. Al deze
onderwerpen zijn nog steeds actueel.

Investeringsruimte corporaties
Tijdens de looptijd van de prestatieafspraken 2016 -2019 wordt regelmatig de investeringsruimte en
de maximale inzet gemonitord.
Monitor 2019
De gemeente betrekt hierbij de zogenaamde Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW)
die jaarlijks door het Rijk wordt opgesteld. Dit is in 2019 gebeurd t.b.v. de prestatieafspraken per
corporatie voor 2020 – 2024. Waar nodig is aanvullende informatie gevraagd en verstrekt door de
corporaties. Ook is, in samenwerking met de corporaties, aanvullende informatie verkregen via een
separaat onderzoek.

Betaalbaarheid
Jaarlijkse huurverhoging (individuele afspraken)
Evenals in eerdere jaren matigen de corporaties de jaarlijkse huurverhoging voor de doelgroep. In
2019 is dat maximaal de inflatie. Die was in 2018 1,7%, wat betekent dat de huren voor de doelgroep
in 2019 maximaal met 1,7% zouden mogen stijgen:
Monitor 2019:
2017
2018
2019

2

Mitros
0%
1,37%
1,53%

Portaal
0,3%
1,4%
1,6%

Bo-Ex
0%
1,4%
1,6%

SSH
0,16%
0,68%
0,73%

GroenWest
0%
1,4%
1,6%

De huurverhoging in 2019 is beperkt gebleven. Geen enkele corporatie is gemiddeld op het
maximum van 1,7% uitgekomen. Dit komt de betaalbaarheid van woningen voor de doelgroep ten
goede.
Experiment verhouding huurprijs/inkomen (pilot tijdelijke huurverlaging)
Afspraak uit de stedelijke prestatieafspraken 2017-2020.
Monitor 2019
De pilot is in september 2017 van start gegaan voor een periode van 2 jaar en is in 2019
geëvalueerd. De hoofdconclusie uit de evaluatie is dat de regeling bijdraagt aan het
volkshuisvestelijke doel, woonlastenverlichting, en er geen onwenselijke neveneffecten zijn. Circa
1.050 huurders profiteren van deze regeling. In 2020 zijn gemeente en corporaties overeengekomen
de regeling permanent te maken. Daarmee wordt de pilot afgerond.

Beschikbaarheid
Ontwikkeling sociale huurvoorraad
Monitor 2019
Tabel 1: sociale voorraad

Mitros
Portaal
Bo-Ex
SSH (incl. Jebber
GroenWest
Totaal STUW

31-12-2016
20.111
11.917
7.725
2.713
1.829
44.295

realisatie
monitor
31-12-2017
20.296
11.942
7.637
2.558
1.831
44.264

PA 2019 - 2023
31-12-2018
20.308
12.093
7.638
2.556
1.820
44.415

31-12-2019
20.353
12.159
7.710
2.815
1.882
44.919

31-12-2023
21.213
12.760
7.775
3.594
2.002
47.344

De sociale voorraad (€720,42 in 2019) is in de jaren 2016 – 2019 steeds gegroeid, in 2019 was deze
groei het grootst. De sociale voorraad is in dat jaar met circa 500 woningen toegenomen. Dit komt de
beschikbaarheid ten goede, maar is onvoldoende om aan de behoefte en uitgesproken ambities te
voldoen. Alle partijen erkennen dat het tempo omhoog moet.
Ontwikkeling kernvoorraad
Monitor 2019
Tabel 1: kernvoorraad

31-12-2016
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realisatie
monitor
31-12-2017

PA 2019 - 2023
31-12-2018

31-12-2019

Mitros
Portaal
Bo-Ex
SSH (incl. Jebber
Groenwest
Totaal STUW

16.742
10.029
6.090
2.239
1.579
36.679

17.620
10.399
6.068
2.336
1.602
38.025

17.7331
10.110
5.890
2.199
1.556
37.488

16.755
10.126
5.970
2.475
1.622
36.948

17.357
10.212
5.614
2.840
1.510
37.533

De kernvoorraad (onder aftoppingsgrens) is in 2019 in totaal met ruim 500 woningen afgenomen, en
ligt nu weer bijna op het niveau van 2016. Bij Mitros is sprake van een daling in 2019. De verklaring
hiervoor kan worden gevonden in een aantal factoren. Zo is een deel van de oplevering van
nieuwbouw in de kernvoorraad doorgeschoven naar 2020. Ook zijn er, als gevolg van
inkomensafhankelijke huurverhogingen en huurverhoging als gevolg van groot onderhoud en
woningverbetering (bv. het aanbrengen van zonnepanelen) woningen net uit de kernvoorraad
verdwenen. Bij Portaal blijft de kernvoorraad gelijk. Bij de andere corporaties is sprake van een
beperkte toename.
Ruim 82% van de sociale voorraad behoort tot de kernvoorraad. Vorig jaar was dat 86%. Dit voldoet
ruim aan de afspraak om 70% van de sociale voorraad in de kernvoorraad te houden.

Jaarlijks aanbod in de kernvoorraad en onder de 1e aftoppingsgrens
In de prestatieafspraken 2016 – 2019 is voor alle corporaties een afspraak opgenomen over het
aandeel toewijzingen tot de 1e en 2e aftoppingsgrens. Deze afspraak is ook geldig in 2019.
Minimaal 70% van de aangeboden zelfstandige woningen met een huur onder de 2e
aftoppingsgrens van totale aanbod sociale huurwoningen;
Minimaal 58% van de aangebonden zelfstandige woningen met een huur on de 1e
aftoppingsgrens van totale aanbod sociale huurwoningen. Voor Mitros is destijds een
percentage afgesproken van minimaal 50%
Monitor 2019
Woningaanbod in 2019
Mitros
< 2e aftoppings- 79%
grens
< 1e aftoppings- 63%
grens

Portaal
81%

Bo-Ex
84%

SSH
80%

Groenwest
94%

70%

76%

67%

79%

Alle corporaties hebben in 2019 ruim voldaan aan de afspraken. Alle corporaties boden in 2019 een
aanzienlijk hoger percentage woningen aan onder de aftoppingsgrenzen dan de minimale
percentages in de afspraak.

In de vorige monitor is dit getal wegens een dubbeltelling foutief opgenomen. In deze monitor is het correcte
getal opgenomen.
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Voorraad onder kwaliteitskortingsgrens
De afspraak is om de omvang te monitoren.
Monitor 2019
Deze voorraad nam in 2019 af met ruim 400 woningen naar 7.211 woningen per 31-12-2019. Dit
komt niet zozeer doordat deze woningen fysiek zijn onttrokken aan de voorraad, maar is eerder het
gevolg van het streefhuurbeleid (huurverhoging na mutatie).
Voorraad onzelfstandige huurwoningen
In 2016 was voor de jaren tot en met 2019 een toename voorzien. Tijdelijke kamergewijze verhuur
wordt hiertoe ook gerekend (bron: monitor PA 2016)
Monitor 2019
Deze voorraad nam in 2019 af met ongeveer 110 woningen naar 9.329 woningen per 31-12-2019.
Een deel is omgezet naar zelfstandige sociale huurwoningen.
Voorraad tijdelijke zelfstandige woonruimte
Afspraak PA 2016 om deze voorraad inzichtelijk te maken. Definitie van tijdelijk is: maximale periode
van 15 jaar.
Monitor 2019
Eind 2019 bestond deze voorraad uit 518 woningen: het gaat om Place2BU

Productieprogramma
In deze monitor is gekeken naar de gerealiseerde productie in 2019 in relatie tot de afspraken over
het productieprogramma uit de prestatieafspraken per corporatie voor de periode 2019-2023. Waar
relevant hebben we ook de productie uit een deel van 2020 vermeld.
Monitor 2019
Mitros
Aanpak

prognose 2019 uit realisatie
productieoverzicht 2019
PA 2019 – 2023

nieuwbouw/uitbreidingsnieuwbouw 73
Groot onderhoud met
688
woningverbetering
Sloop
-

64
6322

gerealiseerd in
in 2020
uitvoering
gereed in
2020
9
80
16

-

-

-

Mitros heeft in 2019 ook nog 40 woningen van het project FlatMetToekomst opgeleverd. Deze stonden
eerder geprognosticeerd voor 2018.
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De van Brammendreef stond geprognosticeerd voor 2019, maar is in Q1 van 2020 opgeleverd.
In Q1 van 2020 is daarnaast het groot onderhoud met verbetering van de van Brammendreef (80
woningen) afgerond. Het groot onderhoud met woningverbetering aan het Queeckhovenplein (16) is
in Q2 van 2020 afgerond.
Portaal
Aanpak

prognose 2019 uit realisatie
productieoverzicht 2019
PA 2019 – 2023
nieuwbouw/uitbreidingsnieuwbouw 79
79
Groot onderhoud met
woningverbetering
Sloop
-

Het project Oudegeinlaan (79 woningen) is in 2019 opgeleverd.
Bo-Ex
Aanpak

prognose 2019 uit realisatie
productieoverzicht 2019
PA 2019 – 2023

nieuwbouw/uitbreidingsnieuwbouw 159
Groot onderhoud met
106
woningverbetering /renovatie
Sloop
-

77
-

in
uitvoering
gereed in
2020
82
-

-

-

De nieuwbouwprojecten Rijnvliet fase 4 (17 woningen) en Hoge Weide kavel 1.12 (65 woningen)
stonden geprognosticeerd voor 2019, maar zijn in 2020 opgeleverd. Vanwege een aanpassing aan
het ontwerp is het groot onderhoud met woningverbetering aan de Henriëttedreef (58 woningen) in
2020 gestart. De renovatie aan de Columbuslaan 3 (48 woningen) is niet doorgegaan wegens het niet
behalen van de draagvlakmeting.
GroenWest
Aanpak

prognose 2019 uit realisatie
productieoverzicht 2019
PA 2019 – 2023

nieuwbouw/uitbreidingsnieuwbouw 35
Groot onderhoud met
woningverbetering /renovatie
Sloop
12

63
-

in
uitvoering
gereed in
2020
-

-

-

In 2019 heeft Groenwest volgens de planning de sloop/nieuwbouw van Wijk achter ’t Spoor (14
woningen) en de nieuwbouw van Leeuwesteyn 4 opgeleverd (21 woningen). Aanvullend hierop heeft
Groenwest een deel van de nieuwbouw van Haarzicht opgeleverd. Deze stond gepland voor 2020,
maar is deels (28 woningen) in 2019 opgeleverd.
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SSH
Aanpak

prognose 2019 uit realisatie
productieoverzicht 2019
PA 2019 – 2023

nieuwbouw/uitbreidingsnieuwbouw 318
Groot onderhoud met
woningverbetering /renovatie
Sloop
-

-

in
uitvoering
gereed in
2020
318
-

-

-

De nieuwbouw van de Kwekerij Fase 1, nu Seqouia, (318 zelfstandige eenheden) zou in 2019 worden
opgeleverd, maar is opgeschoven naar april 2020. Ondanks dat er geen nieuwbouw is toegevoegd
aan de voorraad van SSH is de voorraad wel gegroeid. In 2019 zijn 277 eenheden van De Uithof III cv
eigendom geworden. Deze woongelegenheden verhuurden SSH al wel, maar waren nog geen
eigendom. Daarnaast zijn er 9 woongelegenheden als gevolg van een gasexplosie tijdelijk uit de
exploitatie gehaald en is er een aantal woongelegenheden in de niet-DAEB met een sociale huurprijs
inmiddels opgetrokken en geliberaliseerd.

Totaaloverzicht
In 2019 zijn 338 nieuwe sociale huurwoningen opgeleverd. Dit is meer dan vorig jaar (227). Er zijn
meer woningen gesloopt in 2019 (62) dan in 2018 (27). De opleveringen lopen iets achter op de
prognose als het gevolg van het doorschuiven van enkele plannen. De toename van de sociale
woningvoorraad is dit jaar hoger dan de nieuwbouw. Dit komt doordat SSH eenheden van de Uithof
lll cv heeft aangekocht.
Verkochte zelfstandige sociale huurwoningen
Mitros
Portaal
Bo-Ex
2016
171
47
31
2017
156
5
36
2018
179
23
17
2019
160
23
20

SSH
0
0
0
0

GroenWest
0
1
0
1

Totaal
249
198
219
204

Het aantal verkochte sociale huurwoningen is, na een toename in 2018, weer licht afgenomen.
Mitros verkoopt de meeste woningen, maar dit aantal is wel teruggelopen ten opzichte van 2018.
Portaal en Bo-Ex verkochten een vergelijkbaar aantal woningen als in 2018. SSH verkocht geen
woningen en Groenwest had één incidentele verkoop.

Duurzaamheid
Energieprestatie van het woningbezit
In de PA 2016 – 2019 staat dat de gemeente en corporaties de ambitie delen om op 1-1-2020
gemiddeld op label B te komen (omgerekend een energie-index van 1,21 – 1,40). Mitros heeft, gezien
haar oudere bezit dan de andere corporaties, hier een andere afspraak over gemaakt (per 1-1-2024).
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De uitwerking vindt plaats op corporatieniveau en wordt jaarlijks geactualiseerd in nieuwe
prestatieafspraken.
Monitor 2019
Energie-index, deel Utrecht
Mitros
31-12-2016
1,97
31-12-2017
1,89
31-12-2018
1,68
31-12-2019
1,39

Portaal
1,62
1,49
1,47
1,38

Bo-Ex
1,50
1,43
1,48
1,49

SSH
1,4
1,4
1,22
1,19

GroenWest
1,34
1,34
1,29
1,24

De uitgangspositie in energiezuinigheid van het bezit verschilt tussen de corporaties en dat is terug te
zien in de gemiddelde energie-index per corporatie. In de afgelopen jaren zijn de onderlinge
verschillen kleiner geworden: tussen 1,2 en 1,5. GroenWest en SSH zaten in 2016 al op of onder een
index van 1,4. Mitros had de grootste opgave maar is in 2019 op de gewenste energie-index
gekomen. Dit komt zowel door de renovaties, maar ook door een verbetering van de registratie van
de woningen. Het bezit blijkt er een stuk beter voor te staan dan eerst gedacht werd. Ook Portaal
heeft de gewenste energie-index nu bereikt. Bij Bo-Ex is de gewenste gemiddelde index nog niet
gedaald; zij zou in 2020 nog een stap moeten maken op dat vlak. Het verschuiven of afgelasten van
renovaties maakt het lastig om het doel nu al te behalen.
Nul op de meter
PA 2016-2019: De STUW-corporaties werken, samen met de gemeente, verder aan de ontwikkeling
en realisatie van ‘Nul-op-de-meter-woningen’ in Utrecht. Concrete afspraken zijn vastgelegd in de
prestatieafspraken per corporatie.
Monitor 2019
In totaal zijn er 254 woningen Nul-op-de-meter woningen opgeleverd. Dit is een aanzienlijke
toename ten opzichte van 2018 (67). Mitros realiseerde 148 woningen, Bo-Ex 92 en Groenwest 14.
Zonnepanelen
PA 2016-2019: de gemeente streeft naar zonnepanelen op 10% van de daken in 2020. De STUWcorporaties willen hieraan een bijdrage leveren.
Monitor 2019

31-12-2018
31-12-2019

Mitros
8%
9,5%

Portaal
-

Bo-Ex
-

SSH
-

GroenWest
6,5%
21%

Eerder is geconstateerd dat deze afspraak moeilijk te monitoren is. Daarom wordt ook gevraagd naar
het aantal daken dat in het betreffende jaar belegd is met zonnepanelen. Hierbij wordt onderscheid
gemaakt naar daken van eengezinswoningen en appartementsgebouwen.
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Bo-Ex heeft in 2019 zonnepanelen geplaatst op 48 eengezinswoningen en zonnepanelen geplaatst
waarmee 170 appartementen van stroom worden voorzien. Dit is een flinke toename ten opzichte
van 2018 (respectievelijk 13 en 29). GroenWest heeft 300 eengezinswoningen voorzien van
zonnepanelen en zonnepanelen geplaatst waarmee 12 appartementen van stroom worden voorzien.
SSH heeft 1 appartementsgebouw (22 appartementen ) voorzien van zonnepanelen. Mitros heeft in
2019 46 eengezins- nieuwbouwwoningen in Leeuwensteyn voorzien van zonnepanelen. Ook de 230
meergezinswoningen woningen bij grootonderhoud met verbetering in Vechtzoom Overvecht, de 40
meergezinswoningen van FlatMetToekomst en de 89 meergezinswoningen woningen bij de van
Brammendreef zijn alle aangesloten op zonnepanelen. In totaal dus 46 eengezinswoningen en 359
meergezinswoningen. Daarnaast zijn er ook nog zonnepanelen geplaatst vanuit de regeling
zonnepanelen die Mitros aanbiedt. Deze zijn nog niet geadministreerd. Portaal heeft de
totaalaantallen bijgehouden en niet uitgeplust naar jaar. In totaal heeft Portaal 1.658
eengezinswoningen voorzien van zonnepanelen en zonnepanelen geplaatst waarmee 17
appartementen van stroom worden voorzien.
Samengevat hebben de corporaties in 2019 flink gewerkt aan het toevoegen van zonnepanelen op
Utrechtse daken.
Stimuleren energiebewust gedrag van huurders
PA 2016-2019: Alle partijen geven een vervolg aan de gezamenlijke campagne ‘Doe mee en bespaar
slim energie’, waarmee het energiebewust gedrag van huurders wordt gestimuleerd. Besluitvorming
over het Plan van aanpak 2016 heeft plaatsgevonden in het STUW bestuur. Uitvoering van het Plan
van aanpak is gedelegeerd aan het Communicatieoverleg ‘Op weg naar 0’ waarin corporaties,
gemeente en uitvoeringsorganisatie JMA samenwerken. Bedoeling is om de campagne voort te
zetten gedurende de periode van de prestatieafspraken (t/m 2019); begin van ieder jaar wordt een
besluit genomenover vervolg.
Monitor 2019
In 2019 zijn er 527 energieadviezen gegeven bij de STUW-corporaties (in 2016: 701, in 2017: 1032, in
2018: 672). De beoogde resultaten zijn behaald:
Mitros: 225
Portaal: 192
Bo-ex: 50
SSH: 32
GroenWest: 28

Spreiding doelgroepen
In 2017 is een afspraak uitgewerkt over spreiding en segregatie van doelgroepen. Onderzocht wordt
wat over 2 jaar het effect is van een verschillend huurbeleid (van Bo-ex, Portaal, Mitros) op de
spreiding van de doelgroepen over de stad.
Monitor 2019
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In 2018 is het effect van de verdeling na 1 jaar in beeld gebracht; conclusie was dat er minimaal een
periode van 2 jaar nodig is om hier zinvolle uitspraken over te kunnen doen.
In 2019 is de evaluatie besproken in de Stuurgroep Huren van december 2019. Uit de evaluatie blijkt
dat er veel verschillende factoren van invloed zijn op de instroom in de sociale huursector per wijk.
Het huurbeleid van de corporaties is één van die factoren en heeft een beperkt effect op een al dan
niet eenzijdige instroom. Alle wijken blijken toegankelijk voor verschillende inkomensgroepen, maar
sommige wijken beschikken over weinig beschikbare woningen voor de doelgroepen. Er is behoefte
aan een betere monitoring. Het gaat zowel om de ontwikkeling van de sociale huur per wijk als over
de toewijzing. In het kader van de nieuwe Stedelijke afspraken 2020 - 2022 zijn zowel over de het
instrument toewijzing als over het monitoren nadere afspraken gemaakt.

Doelgroepen
Huisvesting statushouders
PA 2016-2019: De STUW-corporaties hebben uitgesproken dat zij de taakstelling die Utrecht van het
rijk krijgt opgelegd als hun taakstelling zien en voldoende woonruimte ter beschikking zullen stellen
om deze doelgroep te huisvesten. Desondanks zullen maatregelen nodig zijn om de groeiende
stroom tijdig te huisvesten, zodat de opvangcentra niet langer overbelast raken.
Monitor 2019
Aantal gehuisveste statushouders
Jaar
2016
2017
2018
2019

Totaal
661
584
569
202

Mitros
304
276
258
100

Portaal
183
126
178
58

Bo-Ex
84
126
96
22

SSH
56
31
22
12

GroenWest
34
25
15
10

De corporaties hebben in 2019 202 statushouders gehuisvest. De totale taakstelling voor dat jaar was
225. In 2018 waren er 10 statushouders gehuisvest boven de taakstelling. Voor 2019 is de
taakstelling vrijwel gehaald.
Uitstroom via Beter Wonen
In juli 2019 is het Plan van aanpak Huisvesting en ondersteuning kwetsbare doelgroepen vastgesteld,
waarin afspraken staan met de corporaties en 35 zorgaanbieders (aangesloten bij Vereniging Beter
Wonen) en gemeente Utrecht. Eén van de belangrijkste afspraken uit het Plan van aanpak is dat er
jaarlijks 385 woningen beschikbaar gesteld worden, om de achterstand weg te werken en de
ambulantisering van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen te ondersteunen. Dit aantal
van 385 woningen per jaar is op basis van onderzoek berekend, de afspraak geldt voor de komende 5
jaar. Andere afspraken in het Plan van aanpak betreffen procesverbeteringen in de
samenwerkingsketen tussen zorgaanbieder, het Vierde Huis en woningcorporaties en bijvoorbeeld
het opstellen van een maandelijkse monitor met gedetailleerde gegevens over wachtlijsten,
realisatiecijfers en gegevens over de uitstroom en huisvesting van MO/BW in de regio U16.
Monitor 2019
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In 2019 hebben de STUW-corporaties 238 woningen aan de doelgroep MO/BW toegewezen in de
gemeente Utrecht. Het beoogde aantal van 385 woningen in 2019 is niet gehaald. Oorzaken van de
achterstand zijn, samengevat:
Corporaties hebben weinig nieuwbouwprojecten opgeleverd en het aantal mutaties bleef
achter bij de verwachting;
Er is een nieuwe procedure afgesproken over matching van woningen en cliënten MO/BW
door het Vierde Huis. Deze verandering had enige implementatietijd nodig. Dit geldt ook
voor de wijze van selecteren door de corporaties van geschikte woningen voor MO/BW

Overige afspraken
Inzet van jongerencontracten (Stedelijke PA 2018-2022, afspraak A1)
Deze procesafspraak is niet verder uitgewerkt omdat de partijen hierover niet tot een eensluidend
standpunt konden komen. Het is aan de corporaties om deze contractvorm in overleg al dan niet te
gebruiken. Gerelateerd aan dit vraagstuk: in de nieuwe huisvestingsverordening die per 1-7-2019 is
ingegaan, is ruimte geboden om loting te combineren met het geven van voorrang aan jongeren.
Huisvesting kwetsbare jongeren (Stedelijke PA 2018-2022, afspraak A2)
Hierover is een aanvullende afspraak gemaakt in het ‘Plan van Aanpak huisvesting en ondersteuning
kwetsbare doelgroepen’ (2019). De SSH heeft de aanpak ‘Goede Buur’ ontwikkeld voor het
huisvesten van kwetsbare jongeren
Monitoren van de secundaire doelgroep en positie op de woningmarkt (Stedelijke PA 2018-2022,
afspraak A4)
Monitor 2019:
In de jaarrapportage van Woningnet die in het najaar van 2019 is opgeleverd zijn hierover extra
gegevens opgenomen.
Inspanningen gemeente en corporaties t.a.v. productie sociale huur (Stedelijke PA 2018-2022,
afspraak C1)
Monitor 2019:
In 2018 hebben gemeente, corporaties en huurders uitgebreid van gedachten gewisseld over de
definiëring van het begrip ‘sociale huurwoning’. Dit heeft in 2019 geresulteerd in gezamenlijke
eenduidige definities voor kernvoorraad en voor overige sociale huur in de Woonvisie. In de
Stedelijke prestatieafspraken 2020-2022 zijn afspraken gemaakt welke inspanningen gemeente en
corporaties doen om de productie van sociale huur te vergroten.
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