
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

8 december 2020

Jaarafspraken 2021 



Inleiding 
 
Op 1 juli 2015 is de nieuwe woningwet ingegaan. In deze wet is de totstandkoming van 
prestatieafspraken vastgelegd. De gemeente, de corporatie en de huurdersvertegenwoordiging 
hebben hierbij een gelijkwaardige rol.  

 
De gemeente Leusden, Woningstichting Leusden, Stichting de Alliantie en de stichting Huurders 
Leusden Voor Elkaar maakten prestatieafspraken over wonen en woonopgaven in de gemeente 
Leusden. In dit document zijn de jaarafspraken voor 2021 vastgelegd. Deze afspraken passen 
binnen de meerjarenafspraken 2020-2022. 

 

De Alliantie deelt met WSL het eigendom van 162 woningen. Ook hebben WSL en de Alliantie 
gezamenlijk 15 onzelfstandige eenheden (stichting Plus Wonen). WSL beheert de gedeelde 
woningen volgens de beheerovereenkomst uit 2012. Daar waar prestatieafspraken afwijken van 
het beleid van de Alliantie, gelden de afspraken alleen voor WSL. Daar waar nodig voeren WSL en 
de Alliantie overleg over het beleid dat voor de gedeelde woningen geldt.  
  



Ondertekening 
 
De gemeente Leusden, Woningstichting Leusden, de Alliantie, Stichting Huurders Leusden Voor 
Elkaar ondertekenen deze prestatieafspraken 2020-2022.  
 

De gemeente Leusden (hierna te noemen: de gemeente), vertegenwoordigd door de heer H.A.W. 
van Beurden, wethouder Wonen te Leusden, handelende ter uitvoering van het besluit van het 
college van burgemeester en wethouders, op 8 december 2020 
 
 

en 
 
 
Woningstichting Leusden (hierna te noemen: WSL), statutair gevestigd te Leusden en rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door mevrouw J.A.M. ten Brink, directeur-bestuurder, op 8 december 2020 
 

 
en 
 
 
Stichting de Alliantie (hierna te noemen: de Alliantie), statutair gevestigd te Hilversum en 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw J.A.B.M. van der Burgt, directeur regio Amersfoort, 
op [datum] 
 
 
en 
 

 
Stichting Huurders Leusden Voor Elkaar (hierna te noemen: HLVE)1, statutair gevestigd te 
Leusden en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.A.B. Hurkens, voorzitter, 8 december 
2020 

  

                                                      
1mede namens de Huurdersbelangenvereniging de Alliantie regio Amersfoort (HBVA-A) 



Nr. Jaarafspraak 2021 
1.  WSL heeft in uitvoering: 

- 16 appartementen met lift in project Groot Agteveld (veld 5) 
- 24 woningen in Groot Agteveld (veld 3) 
- 36 appartementen en EGW in project Maanwijk 
- 8 koopgarantwoningen in Maanwijk 
- 12 appartementen met lift in project Groot Agteveld (veld 2) 
- 14 rug-aan-rugwoningen Bouwdriest 
- 53 appartementen in Hof van Liz 

 
WSL heeft in ontwikkeling en voorbereiding: 

- 10-12 woningen aan de Maanweg 
- voorbereiding herontwikkeling Sine Cura 
- voorbereiding De Meent, max. 20-25 woningen 

2.  WSL heeft als doelstelling in 2025 2.800 sociale huurwoningen als ‘basisvoorraad’ te 
hebben. WSL loopt hierin voor op schema. De HLVE vraagt om verruiming van deze 
doelstelling. De gemeente stelt in Q2 van 2021 een update van de Woonvisie vast, waarin 
opgenomen een bouwprogramma. Zij zorgen voor tijdige besluitvorming, waarin ook het 
aantal sociale huurwoningen voor WSL wordt meegenomen. 

3.  WSL verbetert de energieprestatie van 72 huurwoningen in Achterveld. De woningen 
zetten elk minimaal 2 labelstappen. Daarnaast werkt WSL aan de voorbereiding van 
Akkerhoeve Noordwijck, waarbij WSL de Koopgarantbewoners mee wil nemen in het 
traject. De gemeente spant zich in om de benodigde vergunningen te verstrekken. 

4.  WSL en gemeente hebben afgesproken dat WSL op grond uitgegeven door de gemeente 
in geval van grondgebonden woningen nul-op-de-meterwoningen realiseert. 
Bij meergezinswoningen kan nul-op-de-meter knelpunten opleveren met andere ambities, 
zoals betaalbaarheid en beschikbaarheid. Daarom spreken we af dat gemeente en WSL 
per project overleggen over de best haalbare energieprestatie voor meergezinswoningen, 
waarbij WSL zich inspant tenminste energieneutraal (EPC 0) te realiseren. 
 
De gemeente levert als tegenprestatie de grond voor een grondprijs van € 12.500 per 
woning voor meergezinswoningen en €15.000 per woning voor 
eengezinswoningen(prijspeil 2019). 
De legesteruggave bij het realiseren van EPC-0 woningen wordt voor 2021 voor 
nieuwbouw geschrapt. In het raadsvoorstel komt een zin te staan met de strekking: Indien 
vanuit maatschappelijk belang een financiële tegemoetkoming voor een specifiek 
duurzaam nieuwbouw project gewenst is, kan het college hiervoor andere instrumenten 
toepassen. 
 
Als vervolg op de Transitievisie Warmte werkt WSL voor haar verduurzamingsprojecten en 
haar instandhoudingsplan een ‘no regret’-strategie uit, passend bij de toekomstige 
alternatieven voor aardgas. WSL heeft echter nog geen volledige doorkijk van de route 
naar aardgasvrij.  

5.  Duurzaamheidsopgave: In het eerste kwartaal 2021 stelt de gemeente een buurtplanning 
voor de wijkplannen op, waarbij deze voor de buurten met WSL bezit echt gefinetuned is op 
de agenda van WSL voor hun bezit. De gemeente deelt de eindbeelden per buurtgroep en de 
invulling voor seriematige bouw met de WSL. 

6.  WSL stelt in 2021 tijdig voldoende woningen beschikbaar om de aan de gemeente 
opgelegde taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders in te vullen. 



7.  WSL gaat in 2021 online verder in gesprek met jongere woningzoekenden. Dit is een 
vervolg van het onderzoek in 2020. Onderwerpen zijn o.a. de mogelijkheid van huisvesting 
op basis van flexibele contracten of contracten voor huisbewaring en kamerverhuur. 

8.  WSL bevordert binnen het project Van Groot naar Fijn de doorstroming van senioren (65+) 
uit grote eengezinswoningen, door senioren persoonlijk te benaderen en voorrang te 
geven op kleinere gelijkvloerse woningen tegen een gelijkblijvende of lagere huur. In 2021 
zetten we dit project voort. 

9.  Op bouwlocaties van derden stelt de gemeente waar mogelijk de voorwaarde dat ten 
minste 30% van de te bouwen woningen als sociale huurwoning wordt gerealiseerd. Voor 
omvangrijke bouwprojecten (tot 2025) is deze positionering al vastgelegd. Waar mogelijk 
stuurt de gemeente op loskoppeling van de ontwikkelaar, zodat WSL zelf goedkoper kan 
ontwikkelen. Daarnaast biedt de gemeente hier – binnen bestaande capaciteit – 
voldoende en integrale ambtelijke ondersteuning, zodat doorlooptijden kort blijven.  

10.  De gemeente betrekt WSL eerder bij nieuwe plannen voor herbestemming van 
bijvoorbeeld kantoren of bij nieuwbouw. Deze mogelijkheid wordt beperkt als percelen 
niet van de gemeente zijn en initiatiefnemers plannen aan de gemeente voorleggen. Zo 
mogelijk biedt de gemeente WSL aan als deelnemende partij. 

11.  WSL wil in 2021 meer woningen beschikbaar krijgen met een huur tussen de 
aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens. Zo sluit het aanbod beter aan bij de vraag. WSL 
monitort hierbij nauwlettend wat de gevolgen zijn van de coronacrisis voor de inkomens 
van de woningzoekenden, zodat daar snel op kan worden gereageerd. Daarnaast zorgt 
WSL ervoor dat dit niet ten koste gaat van het aandeel woningen tot de aftoppingsgrens. 
De gemeente en HLVE worden meegenomen in de uitkomsten van de monitoring en de 
daarop te baseren huuraanpassingen. 

12.  Op basis van versnipperd bezit legde WSL in haar portefeuillestrategie vast welke 
woningen in het verleden als Koopgarant werden verkocht, bij terugkoop weer in verhuur 
worden genomen. WSL, HLVE en gemeente bespreken deze strategie, vanwege de 
behoefte aan betaalbare koopwoningen.  

13.  De gemeente draagt – evenals voorgaande jaren – bij aan de betaalbaarheid van 
nieuwbouwwoningen. Bij de uitgifte van bouwrijpe gemeentegrond in 2021 wordt de voor 
2020 afgesproken vaste grondprijs per woning gehandhaafd. 

14.  WSL en gemeente stelden een parkeernorm vast bij nieuwbouw, passend bij de ligging en 
de doelgroep van het project. Deze parkeernorm blijft gelijk voor 2021. 

15.  De huurprijs van sociale huurwoningen van woningcorporaties wordt de komende jaren 
gemiddeld met niet meer verhoogd dan het inflatiepercentage. Het sociaal huurakkoord 
bevat ook afspraken over de huuraanpassing bij duurzaamheidsinvesteringen én houdt 
rekening met de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. WSL zal de huren in overleg 
met HLVE in lijn met het sociaal huurakkoord aanpassen. 

16.  Mede op verzoek van de gemeente wil WSL graag met de gemeente, in overleg met HLVE, 
scenario’s opstellen voor de betekenis van de Coronacrisis en het beroep op de 
urgentieregeling en het vangnet. WSL wil hierbij de samenwerking met Stadsring51 in het 
kader van de schuldhulpverlening, het sociaal beleid en maatwerk van WSL en het 
armoedebeleid van de gemeente (woonkostentoeslag en andere regelingen) betrekken. 

17.  WSL constateert in haar jaarverslag dat 40% van de toewijzingen in 2019 aan Leusdense 
huishoudens was. Dit is een daling t.o.v. 2018 (51%). WSL wil daarom in 2021 samen met 
gemeente en HLVE onderzoeken wat de oorzaak van deze daling is en of het zinvol is om 
maatregelen te nemen om de beschikbaarheid voor Leusdense huishoudens te vergroten. 
(T1 2021, inclusief uitstroom Leusden naar andere gemeentes) 

18.  In 2021 werken WSL en gemeente samen aan een beter werkbare oplossing voor 
informatie-uitwisseling over personen met verward gedrag. Dit geldt ook voor de 



problematiek van uitstroom uit instellingen. Ook onderzoekt WSL samen met de 
gemeente (en Lariks) welke problematiek er speelt per wijk/buurt. Dit zorgt voor beter 
inzicht, maar voor maatwerk in de buurt. HLVE wordt hierin meegenomen, mede in een 
signalerende rol naar de samenleving.  
 
We doen dit om leefbaarheid en overlastproblemen aan de voorkant op te pakken.  
Samen doen om iets te voorkomen en een waterdicht systeem voor bedenken. 

19.  In de planvorming voor Maanwijk zijn 8 Koopgarantwoningen voor starters op de 
woningmarkt opgenomen met bijdrage van de gemeente. De wijze waarop deze bijdrage 
is gedaan was in beginsel eenmalig. De gemeente evalueert deze inbreng en onderzoekt 
of en in welke vorm in eventuele volgende projecten opnieuw een bijdrage kan worden 
gegeven. 

20.  In de prestatieafspraken 2019 is opgenomen dat de gemeente, wanneer uit een door de 
gemeente georganiseerde markttoets blijkt dat er geen commerciële investeerders te 
vinden zijn voor de realisatie van middenhuurwoningen, WSL vraagt om hierin te 
investeren. Zolang de markttoets nog verplicht is, zet de gemeente deze afspraak in 2021 
voort. 

21.  De gemeente is in beginsel desgevraagd en naar redelijkheid bereid bij te dragen in de 
kosten van de door HLVE op te pakken projecten. 

22.  De HLVE werkt samen met WSL aan een advies over het Basiskwaliteitsbeleid van WSL. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
5 december 2019

Prestatieafspraken 2020-2022 
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Inleiding 
 
Op 1 juli 2015 is de nieuwe woningwet ingegaan. In deze wet is de totstandkoming van 
prestatieafspraken vastgelegd. De gemeente, de corporatie en de huurdersvertegenwoordiging 
hebben hierbij een gelijkwaardige rol.  
 
De gemeente Leusden, Woningstichting Leusden, Stichting de Alliantie en de stichting Huurders 
Leusden Voor Elkaar maakten prestatieafspraken over wonen en woonopgaven in de gemeente 
Leusden. In dit document zijn de meerjarenafspraken voor de periode 2020-2022 vastgelegd.  
 
De prestatieafspraken bevatten concrete en meetbare afspraken, intenties en procesafspraken. 
 
De Alliantie deelt met WSL het eigendom van 162 woningen. Ook hebben WSL en de Alliantie 
gezamenlijk 15 onzelfstandige eenheden (stichting Plus Wonen). WSL beheert de gedeelde woningen 
volgens de beheerovereenkomst uit 2012. Daar waar prestatieafspraken afwijken van het beleid van 
de Alliantie, gelden de afspraken alleen voor WSL. Daar waar nodig voeren WSL  en de Alliantie 
overleg over het beleid dat voor de gedeelde woningen geldt.  
 
Uitgangspunten Woningwet en Prioriteiten volkshuisvesting 
In de Woningwet staat benoemd wat opgenomen moet worden in het bod. De corporaties moeten ten 
minste op de volgende onderwerpen de voorgenomen activiteiten inzichtelijk maken: 

• Liberalisatie en verkoop 
• Nieuwbouw en aankoop van woningen 
• Betaalbaarheid en bereikbaarheid voor de doelgroep 
• Huisvesting van specifieke doelgroepen 
• Kwaliteit en duurzaamheid van woningen 
• Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed 

 
Daarnaast heeft de rijksoverheid bepaald dat onderstaande thema’s voorrang hebben in de periode 
2016-2019: 

• Betaalbaarheid en bereikbaarheid voor de doelgroep 
• Realiseren van energiezuinige sociale huurwoningvoorraad 
• Huisvesten van urgente doelgroepen 
• Realiseren van woningen met zorg en ouderenhuisvesting i.v.m. langer zelfstandig wonen. 

 
De meerjarenprestatieafspraken 2020-2022 gaan in op alle onderwerpen. 
 
Kaders 
De basis voor de prestatieafspraken 2020 zijn: 

• De Woonvisie 2016-2025 van de gemeente Leusden en de daarop gebaseerde woonagenda 
`Wonen met karakter´ 

• Het College uitvoeringsprogramma 2018 -2022 
• Woonagenda Aedes 2017-2021 
• De Nationale woonagenda 2018-2021  
• De duurzaamheidsagenda van de gemeente Leusden 
• Het energieakkoord Leusden 
• Het bod van Woningstichting Leusden van 29 juni 2019 
• Het Ondernemingsplan 2019-2022 van Woningstichting Leusden 
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Ondertekening 
 
De gemeente Leusden, Woningstichting Leusden, de Alliantie, Stichting Huurders Leusden Voor 
Elkaar ondertekenen deze prestatieafspraken 2020-2022.  
 
De gemeente Leusden (hierna te noemen: de gemeente), vertegenwoordigd door de heer H.A.W. van 
Beurden, wethouder Wonen te Leusden, handelende ter uitvoering van het besluit van het college van 
burgemeester en wethouders d.d. 10 december  2019 op 10 december 2019 
 
 
en 
 
 
Woningstichting Leusden (hierna te noemen: WSL), statutair gevestigd te Leusden en rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer R. van Beek, directeur-bestuurder, op 10 december 2019 
 
 
en 
 
 
Stichting de Alliantie (hierna te noemen: de Alliantie), statutair gevestigd te Huizen en rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door mevrouw J.A.B.M. van der Burgt, directeur regio Amersfoort en 
Klantenservice, op …………………2019 
 
 
en 
 
 
Stichting Huurders Leusden Voor Elkaar (hierna te noemen: HLVE)1, statutair gevestigd te Leusden 
en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.A.B. Hurkens, voorzitter, op 10 december 2019 
  

                                                      
1mede namens de Huurdersbelangenvereniging de Alliantie regio Amersfoort (HBVA-A) 



Prestatieafspraken Leusden 2020-2022 Pagina 4 van 13 
 

Doelstelling van gemeente, corporaties en 
huurdervertegenwoordiging 
Partijen hebben de gezamenlijke volkshuisvestelijke doelstellingen vastgesteld. De gemaakte 
prestatieafspraken zorgen ervoor dat de volgende doelstellingen worden gerealiseerd.  

• Voorzien in de vraag naar wonen en de daaraan verbonden vraag naar voorzieningen voor 
welzijn en zorg van alle doelgroepen. 

• Zorgen voor voldoende sociale huurwoningen voor huishoudens met een (gezamenlijk) bruto 
jaarinkomen tot € 39.055 (EU-inkomensgrens prijspeil 2020). 

• Bijdragen aan de huisvesting van huishoudens met middeninkomens (van € 39.055 tot € 
49.960) voor wie onvoldoende geschikt aanbod op de vrije koop- en huurmarkt is. 

• Bijdragen aan voldoende woningen voor huisvesting van bijzondere doelgroepen. 
• Zorgen voor gedifferentieerd en kwalitatief goed sociaal woningaanbod in de gemeente 

Leusden.  
• Bijdragen aan goede voorzieningen in de directe woonomgeving.  
• Bijdragen aan het versterken van de leefbaarheid voor de inwoners van Leusden. 
• Bijdragen aan de verduurzaming van het woonaanbod. 
• Bijdragen aan de betaalbaarheid van het wonen. 

Doelgroepen 
Doelgroep van beleid: huishoudens met een (gezamenlijk) bruto jaarinkomen tot € 39.055  
(EU-inkomensgrens prijspeil 2020). 
 
Naast de doelgroep van beleid zijn onderstaande bijzondere doelgroepen gedefinieerd: 

• Urgent woningzoekenden 
• Vergunninghouders 
• Senioren 
• Zorgbehoevenden 
• Gezinnen 
• Jongeren 
• Huishoudens met een middeninkomen (van € 39.055 tot € 49.960) . 

 
De bijzondere doelgroepen worden specifiek benoemd in de prestatieafspraken.  
 
  



Prestatieafspraken Leusden 2020-2022 Pagina 5 van 13 
 

Prestatieafspraken 

Beschikbaarheid voor de doelgroep 

Bestaande woningvoorraad 
 
Nr. Meerjarenafspraak 

 
1.  Het aandeel sociale huurwoningen binnen de voorraad van WSL bedraagt minimaal 

95% en het aandeel woningen met een huur onder de tweede aftoppingsgrens 
minimaal 65%. De verdeling binnen het segment tot de tweede aftoppingsgrens wordt 
aangepast op basis van de verhouding van de vraag van één- of 
tweepersoonshuishoudens tot de vraag van drie- of meerpersoonshuishoudens. 

 

Gewenste voorraad sociale huurwoningen 
OPGAVE Woonagenda: 2.800 sociale huurwoningen in 2025.  
 
Nr. Meerjarenafspraak 
2.  Partijen monitoren de gewenste voorraad (en de verdeling naar huursegmenten) en 

stellen zo nodig de gewenste voorraad bij. WSL levert gegevens over het aantal 
woningzoekenden en het vrijkomend aanbod 

3.  WSL bouwt in de periode 2016-2020 ca. 150 sociale huurwoningen 
 
OPGAVE: Om ook in de periode tot 2025 voldoende sociale huurwoningen te kunnen toevoegen, met 
behoud van de woonkwaliteit van Leusden, moeten er voldoende bouwlocaties beschikbaar zijn. 
 
Nr. Meerjarenafspraak 
4.  De gemeente stelt aan de ontwikkeling van locaties van derden (dus exclusief locaties 

van WSL) als voorwaarde dat op deze locaties tot 2025 gemiddeld ten minste 30% als 
sociale huurwoning wordt gerealiseerd. De gemeente geeft periodiek HLVE en WSL 
inzicht in en uitleg over het percentage sociale woningbouw per locatie, zodat HLVE 
en WSL de voortgang kunnen toetsen van de doelstelling om gemiddeld 30% sociale 
huurwoningen te realiseren. 

5.  De gemeente legt indien nodig (bijvoorbeeld als ontwikkelaars geen medewerking 
verlenen) de realisatie van sociale huurwoningen planologisch vast.  

 

Verkoop huurwoningen 
 
Nr. Meerjarenafspraak 
6.  WSL verkoopt gemiddeld circa tien woningen per jaar (exclusief de verkoop van 

teruggekochte Koopgarantwoningen) over de looptijd van de prestatieafspraken. Bij 
de (voorgenomen) verkoop van meer dan 10 woningen in enig jaar meldt WSL dit aan 
de gemeente en HLVE. 

7.  Huurders van WSL krijgen voorrang wanneer een voor Koopgarant aangewezen 
woning  beschikbaar komt. Huurders van WSL krijgen na publicatie van de woning 
één week de tijd om hun interesse kenbaar te maken aan de makelaar. Na deze week 
vervalt de voorrang. 

8.  WSL stuurt de gemeente en HVLE jaarlijks, als onderdeel van het bod op de 
woonvisie, een overzicht van de voor verkoop gelabelde woningen. 
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Gewenste kwaliteit van de woningvoorraad 
 
Nr. Meerjarenafspraak 
9.  De woningen van WSL voldoen aan een basiskwaliteitsnorm, die voorziet in een 

goede woonkwaliteit én betaalbaar is voor huurders en WSL. 
10.  WSL hanteert bij de opstelling van het programma van eisen het handboek Woonkeur 

2015. 
 
Opgave uit Woonagenda: investeren in goedkope en sobere huur- en koopwoningen om jonge 
gezinnen en kleinere huishoudens met een lager inkomen een kans te bieden. 
 
Nr. Meerjarenafspraak 
11.  De nieuwbouwwoningen van WSL zijn sober. Dit geldt zowel voor de omvang, de 

uitrusting, het ontwerp als de materialisering. WSL onderzoekt bij iedere nieuwe 
ontwikkeling op welke manier deze sober vorm kan krijgen binnen het geformuleerde 
basiskwaliteitsbeleid. 

12.  Bij de uitgifte van bouwrijpe gemeentegrond hanteert de gemeente Leusden een 
vaste grondprijs van € 15.000 per woning voor meergezinswoningen en € 20.000 per 
woning voor eengezinswoningen (prijspeil 2020, exclusief btw, kosten koper). WSL 
verhuurt deze woningen minimaal 15 jaar in de sociale sector.  

13.  De gemeente stelt een bij de ligging en doelgroep van een project passende 
parkeernorm.  

14.  De gemeente stelt voor bouwprojecten passende stedenbouwkundige eisen.  
 

 

Verduurzaming van de woningvoorraad 
 
Opgave: De gemeente Leusden wil in 2040 energieneutraal en gasloos zijn. WSL wil in 2050 een 
CO2-neutrale woningvoorraad hebben en eind 2020 een gemiddelde energie-index van haar 
woningvoorraad van 1,25 (label B). 
 
Nr. Meerjarenafspraak 
15.  WSL bouwt op grond uitgegeven door de gemeente Nul-op-de-meterwoningen. 

Gemeente neemt, waar nodig en vanuit haar verantwoordelijkheid mogelijk, 
belemmeringen weg om tot de realisatie van Nul-op-de-meterwoningen te komen. 
Gemeente levert de grond voor een grondprijs van € 12.500 per woning voor 
meergezinswoningen en €15.000 per woning voor eengezinswoningen (prijspeil 2019, 
exclusief btw, kosten koper). 

16.  Voor woningen die nieuw gebouwd worden op grond die niet door de gemeente wordt 
uitgegeven, spant WSL zich in om een EPC van nul te halen. De gemeente geeft bij 
een EPC van nul 30% korting op de bouwleges. 

17.  Wanneer WSL bouwkundig planmatig onderhoud uitvoert, maken 
duurzaamheidsmaatregelen daar onderdeel van uit. 

18.  WSL streeft bij complexgewijze duurzaamheidsmaatregelen naar 100% instemming 
en naar een netto besparing op de totale woonlasten bij minimaal 70% van de 
huurders.  
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19.  Onderdeel van de complexgewijze duurzaamheidsmaatregelen is bewustwording van 
de noodzaak tot duurzaam gedrag van huurders. Huurders krijgen bij de oplevering 
van de maatregelen een instructie over hun nieuwe woonsituatie. Ook na oplevering 
worden bewoners gestimuleerd om energie te besparen, bijvoorbeeld door 
energiecoaches of een online tool. Huurders die energiecoach willen worden krijgen 
van WSL de mogelijkheid om een cursus daarvoor te volgen. 

20.  Huurders hebben de ruimte om zelf duurzaamheidmaatregelen uit te voeren in en aan 
hun woning volgens de spelregels van het ZAV-beleid (zelf aangebrachte 
voorzieningen) voor zover deze niet strijdig zijn met de (toekomstige) complexmatige 
aanpak. 

21.  HLVE geeft met een pool van vrijwillige energiecoaches voorlichting over 
energiebesparing aan huurders en de mogelijkheden om zelf 
duurzaamheidsmaatregelen te nemen. 

  

Woonruimteverdeling 
 
 
Nr. Meerjarenafspraak 
22.  WSL participeert in Woningnet Regio Eemvallei en verdeelt vrijkomende sociale 

huurwoningen conform de Urgentieverordening Leusden 2019. De gezamenlijke 
corporaties die participeren in Woningnet Regio Eemvallei rapporteren ieder trimester  
over de woonruimteverdeling. WSL verstrekt de gemeente en HLVE de 
trimesterrapportage en geeft op verzoek een nadere duiding van de cijfers voor 
Leusden. 

23.  De gemeente monitort de ontwikkelingen op de woningmarkt en organiseert jaarlijks 
een bijeenkomst hierover met stakeholders. WSL en HLVE worden hiervoor 
uitgenodigd. 

 

Doelgroepen 

Urgent woningzoekenden 
De verdeling van voor verhuur beschikbare woningen is aan WSL overgelaten. Als sluitstuk op de 
woonruimteverdeling heeft de gemeenteraad  in de  Urgentieverordening huisvesting 2019 spelregels 
opgenomen over de woonruimteverdeling voor urgent woningzoekenden. 
 
Nr. Meerjarenafspraak 
24.  WSL huisvest urgent woningzoekenden volgens de Urgentieverordening huisvesting 

2019. 
25.  In aanvulling op het aanbodmodel, waarbij woningzoekenden met urgentie zelf op een 

passende woning  moeten reageren, biedt WSL in een periode van maximaal een half 
jaar, twee passende woningen aan. De urgentiecommissie wijst woningzoekenden op 
deze mogelijkheid. 

26.  Voor urgent woningzoekenden die niet voor urgentie in aanmerking komen hebben de 
gemeente, WSL en Lariks een overlegstructuur (“vangnetoverleg”) opgericht. In dit 
overleg wordt bezien of en met inzet van welk instrumentarium in de betreffende case 
een oplossing kan worden gevonden. 
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Vergunninghouders 
Opgave: zie halfjaarlijkse gemeentelijke taakstelling 
 
Nr. Meerjarenafspraak 
27.  WSL spant zich in om tijdig voldoende woningen te leveren voor de taakstelling voor 

de huisvesting van vergunninghouders. 
28.  WSL en de gemeente monitoren elk trimester de voortgang in de huisvesting van 

statushouders, de mede daaruit voortvloeiende druk op de Leusdense sociale 
huurwoningmarkt en de voortgang van projecten die deze druk kunnen verlichten. De 
gemeente informeert HLVE elk trimester over de uitkomst van de monitor 

29.  Als uit de monitor blijkt dat de druk op de woningmarkt te groot wordt en/of projecten 
te veel vertraging oplopen of (deels) geen doorgang vinden, zoeken WSL en de 
gemeente naar een oplossing voor dit probleem. 

30.  De gemeente en WSL werken volgens de afspraken over de begeleiding van 
vergunninghouders, en hebben periodiek overleg met NVA. 

 

Senioren 
Opgave: De Woonagenda signaleert een behoorlijke toename van het aantal huishoudens met een 
leeftijd van 75 jaar en ouder. De ontwikkeling vraagt om meer rollatorgeschikte woningen in Leusden. 
 
Nr. Meerjarenafspraak 
31.  WSL verhoogt het aantal en aandeel rollatorgeschikte woningen. 
32.  WSL bouwt nieuwe meergezinswoningen rollatorgeschikt, tenzij de aard van het 

project dit (op onderdelen) niet mogelijk of wenselijk maakt. WSL geeft in deze 
gevallen aan de gemeente en HLVE aan waarom de woningen niet rollatorgeschikt 
worden. WSL bouwt eengezinswoningen zodanig dat aanpassingen eenvoudig en 
daardoor relatief goedkoop kunnen plaatsvinden. 

33.  Bij nieuwbouw van specifiek voor ouderen geschikte en bestemde woningen wordt in 
het  programma van eisen opgenomen dat woningen van entree van het woongebouw 
tot voordeur bereikbaar zijn voor mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel en dat 
de woning rollatorgeschikt is. De gemeente besteedt aandacht aan de 
toegankelijkheid van de woonomgeving.   

 
Opgave Woonagenda: Ouderen verleiden om te verhuizen naar een meer geschikte woning. (pijler 
van ‘doorstroming naar geschikte woningen’). 
 
Nr. Meerjarenafspraak 
34.  WSL bevordert de doorstroming van senioren (Van Groot naar Fijn). 
 

Zorgbehoevenden 
 
 
Nr. Meerjarenafspraak 
35.  WSL verleent medewerking aan woningaanpassingen in het kader van de WMO. WSL 

en gemeente werken volgens de procesafspraken die in 2017 tussen gemeente, Lariks 
en WSL zijn gemaakt. 

 

Gezinnen 
Opgave: Eén van de pijlers van de Woonagenda is ‘ruimte voor gezinnen’.  
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Nr. Meerjarenafspraak 
36.  WSL heeft minimaal 300 woningen met een streefhuur tussen de eerste en de tweede 

aftoppingsgrens. Deze woningen gaan, in het kader van de regels voor passend 
toewijzen, met voorrang naar gezinnen. 

37.  WSL hanteert voor minimaal 200 5-kamerwoningen een bezettingsnorm van minimaal 
3 bewoners. Deze woningen gaan met voorrang naar gezinnen.  
Voor minimaal 500 4-kamerwoningen geldt een norm van minimaal 2 bewoners. 

38.  Woningen die vrijkomen bij Van Groot Naar Fijn worden met voorrang aangeboden 
aan gezinnen. 

. 

Jongeren 
 
 
Nr. Meerjarenafspraak 
39.  WSL labelt minimaal 100 woningen voor jongeren t/m 22 jaar. Deze woningen hebben 

een streefhuur onder de kwaliteitskortingsgrens waardoor jongeren voor deze 
woningen huurtoeslag kunnen ontvangen. 

Huishoudens met een middeninkomen 
 
Nr. Meerjarenafspraak 
40.  De gemeente zoekt naar vernieuwende manieren om huishoudens met 

middeninkomens te huisvesten. Om doorstroming te bevorderen brengt de gemeente 
bij nieuwe ontwikkelingen nadrukkelijk de vraag aan de orde om middeldure huur (met 
een aanvangshuurprijs tussen €738 en €972) en goedkope koop te realiseren. 
Wanneer uit een door de gemeente georganiseerde markttoets blijkt dat er geen 
commerciële investeerders te vinden zijn voor de realisatie van deze woningen, 
vraagt de gemeente WSL om hierin te investeren. Daarnaast zoekt de gemeente naar 
creatieve middelen om de realisatie en instandhouding van deze woningen af te 
dwingen. 

41.  WSL maakt voor middeninkomens gebruik van de vrije toewijzingsruimte  
42.  Vrije-sectorwoningen die WSL aanbiedt aan de groep middeninkomens (met een 

huishoudinkomen van € 39.055 tot € 49.960) hebben een aanvangshuurprijs van 
€738 tot € 972 per maand (prijspeil 2020). 

 

Betaalbaarheid 
 
Opgave uit Woonagenda: geen  
 
Betaalbaarheid van het wonen is een belangrijk thema voor de gemeente, WSL en HLVE. De partijen 
zijn het erover eens dat de sociale huisvesting betaalbaar moet blijven voor de sociale doelgroep. 
 
Nr. Meerjarenafspraak 
43.  WSL levert een bijdrage aan het voorkomen dat huishoudens in betalingsproblemen 

raken en hun woonlasten niet kunnen betalen door de werkwijze zoals is vastgelegd in 
het Convenant 'Voorkomen huurschuld en huisuitzetting' voort te zetten. 

44.  De gemeente draagt de kosten voor schuldhulpverlening. 
45.  Tussen de 70 en 80% van de vrijkomende woningen van WSL hebben een 
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aanvangshuurprijs beneden de eerste of tweede aftoppingsgrens en zijn daardoor 
bereikbaar voor huishoudens met recht op huurtoeslag. 20 tot 30% is beschikbaar 
voor huishoudens die geen recht hebben op huurtoeslag, maar wel tot de EU-
doelgroep horen. 

46.  WSL monitort elk trimester het aandeel vrijkomende woningen per huurprijssegment. 
Wanneer op jaarbasis minder dan 70% van de vrijkomende woningen passend is voor 
huishoudens met huurtoeslag verlaagt WSL van extra woningen de 
aanvangshuurprijzen zodat het percentage vrijkomende woningen met een huurprijs 
onder de eerste of tweede aftoppingsgrens boven de 70% uitkomt. 

47.  WSL zal de huren van de sociale huurwoningen niet of beperkt aanpassen. 
48.  Jaarlijks wordt de maximale huursomaanpassing en de manier waarop de 

huursomaanpassing verdeeld wordt over het bezit en de bewoners voor de jaarlijkse 
huuraanpassing (voor 1 maart) overeengekomen. Elk jaar vraagt WSL (voor het begin 
van het jaar) HLVE advies over de huursomaanpassing en de manier waarop de 
huursomaanpassing verdeeld wordt over de huurders. WSL laat zien welke gevolgen 
de voorgestelde huursomaanpassing heeft voor de financiële positie van WSL. 

49.  WSL volgt het Sociaal Huurakkoord. WSL zal de huren in lijn met dit akkoord 
aanpassen. De huurprijs van sociale huurwoningen van woningcorporaties wordt de 
komende jaren gemiddeld met niet meer verhoogd dan het inflatiepercentage, tenzij 
WSL aantoont dat er onvoldoende investeringscapaciteit is om de voorgenomen 
investeringen in beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid te realiseren. 

50.  Het Sociaal Huurakkoord bevat ook afspraken over de huuraanpassing bij 
duurzaamheidsinvesteringen. Door investeringen in energiebesparing worden de 
woonlasten beperkt.  

 

Leefbaarheid in wijken 
Voor het handhaven van de leefbaarheid in de openbare ruimte, is de gemeente primair 
verantwoordelijk. 
 
Nr. Meerjarenafspraak 
51.  Op het gebied van leefbaarheid zet WSL twee medewerkers (medewerker leefbaarheid 

en wijkbeheerder) in. Deze medewerkers zetten zich in om overlast te voorkomen of op 
te lossen en bevorderen de veiligheid in en rondom de complexen, zijn betrokken bij de 
aanpak van multiprobleemsituaties achter de voordeur, voeren huismeestertaken uit, 
ondersteunen leefbaarheidsinitiatieven van bewoners, bewaken de kwaliteit van de 
algemene ruimten en directe woonomgeving. Hierbij overleggen de medewerkers 
regelmatig met netwerkpartners, zoals gemeente, politie en Lariks. 

52.  De gemeente onderhoudt de woonomgeving op het door de gemeenteraad bepaalde 
niveau. In bijzondere situaties treden de gemeente en WSL in overleg over een 
mogelijke extra onderhoudsinspanning. 

53.  De gemeente heeft een sluitende aanpak rond personen met verward gedrag. De 
gemeente zet vooral in op vroegsignalering en preventie om overlast van personen te 
voorkomen. De gemeente werkt samenwerking in de keten (het MOT-overleg) en zorgt 
voor een gemeenschappelijke, lokale werkwijze. Het sociaal domein en het 
veiligheidsdomein trekken samen op. Er is een nauwe relatie met de persoonsgerichte 
aanpak. 

54.  WSL heeft (conform het Convenant verwarde personen) periodiek overleg met Lariks 
en de gemeente om overlastsituaties en incidenten met verwarde personen 
gezamenlijk door te spreken en een plan van aanpak te maken. 

55.  WSL gaat in het project ‘Koffie in de wijk’, op een laagdrempelige manier met bewoners 
in gesprek gaan. De gemeente neemt deel aan de overleggen en WSL nodigt de 
gemeente hiervoor vroegtijdig uit. 
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56.  WSL heeft één centraal aanspreekpunt voor leefbaarheid en vitaliteit van de wijk. Deze 
persoon vervult een belangrijke rol in de afstemming tussen de netwerkpartners. Zo 
worden acties centraal opgepakt en uitgezet. 

 

Participatie 

Garantstellingen 
 
Nr. Meerjarenafspraak 
57.  De gemeente werkt bij borging door het WSW mee aan de achtervang van financiering 

die WSL aantrekt (nieuwe geldleningen en herfinanciering). In de aanvraag om 
medewerking geeft WSL aan voor welke doeleinden en/of projecten de middelen 
worden aangetrokken. Het college van burgemeester en wethouders besluit binnen drie 
weken op het verzoek om achtervang van de betreffende financiering. 
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Procesafspraken 
 

Uitgangspunten 
• Gemeente, WSL en HLVE hebben een gezamenlijk belang: een goed functionerende sociale 

huursector in de gemeente Leusden  
• Gemeente, WSL en HLVE zijn gelijkwaardige partijen in het proces tot het maken van 

prestatieafspraken 
• Gemeente, WSL en HLVE werken in vertrouwen samen, communiceren open en spreken 

elkaar vroegtijdig aan wanneer dit nodig is.    
• Gemeente, WSL en HLVE informeren elkaar over belangrijke ontwikkelingen en delen de 

resultaten van relevant onderzoek met elkaar. 
• Het gemeentelijk woonbeleid, zoals vastgelegd in de gemeentelijk woonvisie geldt als 

inhoudelijk uitgangspunt voor de prestatieafspraken. 

Overlegstructuur 
• Gemeente, WSL en HLVE voeren ten minste drie keer per jaar, in het voorjaar, voorafgaand 

aan het bod en het najaar, een algemeen bestuurlijke overleg. Dit overleg bestaat uit een 
afvaardiging van het college van B&W (in ieder geval de wethouder Wonen), de directeur-
bestuurder van WSL, en (een afvaardiging van) het bestuur van HLVE. Het bestuurlijk overleg 
is besluitvormend en is de opdrachtgever van de uitvoeringsgroep en (eventuele) 
werkgroepen. Het bestuurlijk overleg toetst of de opdrachten van de werkgroepen op de juiste 
wijze zijn uitgevoerd. 

• Het voorjaarsoverleg heeft als doel om terug te kijken op de uitvoering van de 
prestatieafspraken van het afgelopen jaar. Partijen geven hun oordeel over de uitvoering van 
de prestatieafspraken en bespreken eventuele geschillen.  

• In het overleg voorafgaand aan het bod worden de bijdragen besproken die de gemeente, 
WSL en HLVE willen leveren in het volgend jaar.  

• Het najaarsoverleg is gericht op het vastleggen van prestatieafspraken voor het komende jaar. 
• Woningstichting Leusden vertegenwoordigt de Alliantie in het bestuurlijk overleg en informeert 

de Alliantie over de uitkomsten ervan. De HLVE vertegenwoordigt de huurders van de Alliantie 
in Leusden en informeert de huurdersorganisatie van de Alliantie over de uitkomsten ervan. 
Indien een van de partijen dit nodig acht, sluiten de Alliantie en/of de huurdersorganisatie van 
de Alliantie aan bij het bestuurlijk overleg. 

• De agenda en de notulen voor het bestuurlijk overleg worden verzorgd door de gemeente. 
• Uitvoering van de afspraken zoals vastgelegd in deze prestatieafspraken wordt georganiseerd 

en gemonitord door de uitvoeringsgroep, bestaande uit de vertegenwoordigers van de partijen 
die vanuit de eigen organisaties het mandaat hebben om de taken van de uitvoeringsgroep 
goed te kunnen uitvoeren. De uitvoeringsgroep heeft de volgende taken: 

• bewaken van de voortgang van de uitvoering van de prestatieafspraken,  
• signaleren van knelpunten 
• verantwoordelijk voor de uitvoering van besluiten van het bestuurlijk overleg binnen de eigen 

organisatie  
• voorbereiden van het bestuurlijk overleg 
• voorbereiden van het maken van de jaarlijkse prestatieafspraken 
• De uitvoeringsgroep komt minimaal vier keer per jaar bijeen. De agenda voor het 

uitvoeringsoverleg en de notulen worden verzorgd door WSL 
• In december worden de bestuurlijke en uitvoeringsoverleggen van het komende jaar 

ingepland. 
• Ter uitvoering van gemaakte afspraken kan ervoor gekozen worden (tijdelijk) een 

ondersteunende werkgroep met de betrokken medewerkers van de gemeente en WSL en 
vertegenwoordigers van HLVE te formeren. 

• De gemeente biedt WSL en HLVE de mogelijkheid tot vroegtijdige inspraak bij de 
totstandkoming of herijking van het gemeentelijk woonbeleid, zoals vastgelegd in de 
gemeentelijke woonvisie/woonagenda voor zover dit beleid relevant is voor het maken van de 
prestatieafspraken. 
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• Elk trimester geven partijen een overzicht waarin per prestatieafspraak de voortgang wordt 
vermeld. Wanneer de voortgang afwijkt van de planning wordt de reden hiervan toegelicht. In 
het jaarverslag van de partijen wordt de uitvoering van de afspraken verantwoord. Partijen 
sturen elkaar het jaarverslag binnen een week na vaststelling toe. 

Deze procesafspraken worden jaarlijks (in het voorjaarsoverleg) geëvalueerd en indien nodig 
bijgesteld. 
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