
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 december 2021

Jaarafspraken 2022 



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 2022 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 2005. 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.  

 

2022 is het laatste jaar van de in 2019 opgestelde meerjarenafspraken. Gezien de lopende 

Kabinetsformatie, de komende Gemeenteraadsverkiezingen en alle wijzigingen rondom 

middeninkomens en de coronacrisis kiezen we ervoor nu geen grootschalige aanpassingen de 

meerjarenafspraken door te voeren. We zien 2022 als een overgangsjaar, waarin we nieuwe 

afspraken maken voor de volgende jaren. De meerjarenafspraken 2023 – 2025 worden in 2022 

herijkt op basis van de op 3 juni 2021 vastgestelde Woonvisie en actuele (beleids)ontwikkelingen 

bij m.n. het Rijk. 

  



Ondertekening 

 

De gemeente Leusden, Woningstichting Leusden, de Alliantie, Stichting Huurders Leusden Voor 

Elkaar ondertekenen deze prestatieafspraken 2022, inclusief de lopende meerjarenafspraken 

2020 - 2022.  

 

De gemeente Leusden (hierna te noemen: de gemeente), vertegenwoordigd door mevrouw F.G. 

van der Vegte, wethouder wonen te Leusden, handelende ter uitvoering van het besluit van het 

college van burgemeester en wethouders van 7 december 2021 

 

 

en 

 

 

 

Woningstichting Leusden (hierna te noemen: WSL), statutair gevestigd te Leusden en rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de heer J.J. Westra, directeur-bestuurder a.i., op 14 december 2021 

 

 

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 13 december 2021   

 

 

en 

 

 

Stichting Huurders Leusden Voor Elkaar (hierna te noemen: HLVE)1, statutair gevestigd te 

Leusden en rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw C. Groenewoud, voorzitter a.i., 14 

december 2021 

  

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



Nr. Jaarafspraak 2022 

 Beschikbaarheid van wonen 

1. WSL levert op: 

- 16 appartementen met lift in project Groot Agteveld (veld 5) 

- 12 appartementen met lift in project Groot Agteveld (veld 2) 

- 14 rug-aan-rugwoningen Bouwdriest 

- 8 koopgarantwoningen in Maanwijk 

- 53 appartementen in Hof van Liz 

- 36 appartementen in Maanwijk 

 

WSL heeft in uitvoering: 

- 24 woningen in Groot Agteveld (veld 3) 

- 22 appartementen De Meent 

 

WSL heeft in ontwikkeling en voorbereiding: 

- 16 appartementen aan de Maanweg 

- 34-40 appartementen en eengezinswoningen in Mastenbroek2, Achterveld 

- voorbereiding herontwikkeling Sine Cura 

2. WSL heeft in 2025 2.900 sociale huurwoningen als ‘basisvoorraad’.  

3. Omdat het percentage woningtoewijzingen aan Leusdense huishoudens stabiel blijft en 

sociale huurwoningen niet met voorrang worden toegewezen aan Leusdenaren biedt WSL 

middenhuur- en Koopgarantwoningen aan aan Leusdenaren (of bij koop aan huurders 

van WSL). Hiermee komt een deel van de  van beschikbare woningen toe aan Leusdense 

huishoudens. 

4. De gemeente draagt – evenals voorgaande jaren – bij aan de betaalbaarheid van 

nieuwbouwwoningen. De gemeente herijkt in het voorjaar van 2022 de prijzen voor door 

haar uit te geven gronden voor sociale huur- en koopwoningen en middeldure 

huurwoningen. Deze prijzen worden bepaald op basis van het mediane gemiddelde van 

een benchmark van prijzen bij de regiogemeenten. Hierbij wordt ook rekening gehouden 

met de door WSL te leveren inspanningen met betrekking tot duurzaamheid (zie afspraak 

20). 

5. De gemeente informeert WSL zo snel als mogelijk over plannen voor herbestemming van 

bijvoorbeeld kantoren of bij nieuwbouw. De gemeente biedt WSL bij initiatiefnemers aan 

als deelnemende partij, als er sprake is van sociale huur of goedkope koop. 

6. WSL, HLVE en gemeente bespreken de strategie van WSL met betrekking tot exploitatie 

van teruggekochte Koopgarantwoningen  vanuit het perspectief van de behoefte aan 

betaalbare koopwoningen.  

De gemeente evalueert de realisatie van Koopgarant in Maanwijk. Indien gewenst & 

financieel haalbaar overweegt de gemeente om op toekomstige nieuwbouwlocaties deze 

of andere koopconstructies aan te bieden om het aanbod betaalbare koopwoningen voor 

starters te vergroten. 

7. De gemeente hanteert bij door WSL te realiseren projecten met sociale huurwoningen 

een parkeernorm passend bij de ligging en de doelgroep van het project.  

8. WSL ziet het als haar taak om ook voor de middenhuur te bouwen, omdat de groep met 

een inkomen tussen de 35.000 en 50.000 euro nu vaak tussen wal en schip beland. 



Gemeente en WSL zetten daarom de afspraak voort om WSL te betrekken bij mogelijke 

investeringsplannen waar middenhuur wordt gebouwd. 

 Betaalbaarheid van wonen 

9. Per 1 januari 2022 veranderen de toewijzingsregels. Naast een hoger maximaal inkomen 

voor tweepersoonshuishoudens (44.196), verandert de 80-10-10 regel. De nieuwe 

verdeling wordt 85-7,5-7,5. Corporaties mogen 7,5% vrij toewijzen. Dit percentage van 

7,5% mag (indien vastgelegd in de prestatieafspraken) worden verhoogd naar max. 15%.  

 

We spreken WSL, gemeente en HLVE af dat we in beginsel 10% blijven aanhouden als 

ruimte voor toewijzing aan middeninkomens en bij directe bemiddeling buiten de 

urgentiecommissie. Zodra we constateren dat dit percentage te laag is, overleggen we 

opnieuw over een mogelijke verruiming naar 15%. 

10. De huurprijs van sociale huurwoningen van woningcorporaties wordt in 2022 gemiddeld 

met niet meer verhoogd dan het inflatiepercentage. WSL past de huren in overleg met 

HLVE aan in lijn met het tussen AEDES en woonbond gesloten sociaal huurakkoord. 

WSL zet de inkomensafhankelijke huurverhoging in voor investeringen. 

11. WSL houdt in 2022 het aandeel beschikbare woningaanbod met een huur tussen de 

aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens in de woningvoorraad op gelijk peil, zonder dat 

dit ten koste gaat van het aanbod tot de aftoppingsgrens.  

12. Op bouwlocaties van derden stelt de gemeente als voorwaarde dat ten minste 30% van 

de te bouwen woningen als sociale huurwoning wordt gerealiseerd. Voor tot 2025 te 

realiseren omvangrijke bouwprojecten 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 van projecten en 

vergunningprocedures kort blijven.  

 

Vanaf 2025 wil de gemeente een maximale impuls aan betaalbaar wonen geven. Van de 

totale woningbouwopgave in de periode 2026 -2035 zal minimaal 40 % in de categorie 

betaalbaar wonen vallen. Tevens zal in dezelfde periode bij alle projecten groter dan 40 

woningen, eveneens minimaal 40% van de woningen in deze categorie vallen. Onder 

betaalbaar wonen verstaan wij sociale huur, middeldure huur, sociale koop en koop tot 

de NHG grens. 

WSL onderzoekt in 2022 de vraag naar deze woningen en of dit voornemen niet ten koste 

gaat van voldoende aanbod voor de primaire doelgroep in Leusden en gaat over de 

uitkomsten in gesprek met de gemeente. 

 Leefbaar wonen (doelgroepen en sociaal beheer) 

13. 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.  

14. WSL onderzoekt in 2022 alternatieve contractvormen. Tijdelijke verhuur met behoud van 

inschrijfduur of friends-contracten (delen van driekamerappartementen) behoren tot de 

mogelijkheden. In SWEV-verband wordt ook gekeken naar harmonisatie van 

toewijzingscriteria zoals doorstroomproject Van Groot naar Fijn. 



15. De vraag naar woningen én de bijbehorende vraag naar sociaal beheer neemt toe door 

de uitstroom uit beschermd wonen, de toenemende taakstelling in de huisvesting van 

statushouders en de onzekerheid van het economisch perspectief (covid). 

WSL monitort voor de betekenis van bovengenoemde toename en het beroep op de 

urgentieregeling en het vangnet. Daarnaast maken we naast de taakstelling ook 

afspraken over het aantal te plaatsen uitstromers. 

16. WSL en gemeente werken samen aan informatie-uitwisseling over personen met verward 

gedrag. Dit geldt ook voor de problematiek van uitstroom uit maatschappelijk 

instellingen.  

Om de leefbaarheid en overlastproblemen aan de voorkant op te pakken  onderzoekt 

WSL samen met de gemeente (en Lariks) welke problematiek er speelt per wijk/buurt. 

HLVE wordt hierin meegenomen, mede in een signalerende rol naar de samenleving.  

17. WSL continueert de samenwerking met Stadsring51 - ‘Vroeg erop af’ - in het kader van de 

schuldhulpverlening, het sociaal beleid en maatwerk van WSL en het armoedebeleid van 

de gemeente (woonkostentoeslag en andere regelingen). 

18. WSL stelt in 2022 tijdig voldoende woningen beschikbaar om de aan de gemeente 

opgelegde taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders in te vullen. 

Aanvullend op deze taakstelling werkt WSL aan het beschikbaar stellen van woningen 

voor jongere alleenstaande vluchtelingen (leeftijd 16, 17 jaar) met begeleiding van Nidos.  

Daarnaast bespreken gemeente en WSL met het COA de problematiek met betrekking tot 

de mismatch in woningzoekende statushouder en beschikbare woningen.  

19. De gemeente inventariseert de behoefte aan woonwagenstandplaatsen. WSL is in 

beginsel bereid het beheer en exploitatie van een op te richten woonwagenkamp op zich 

te nemen. De mogelijkheden hiertoe en voorwaarden waar onder dit geschiedt worden 

door hen onderzocht.  Vooruitlopend hierop stelt de gemeente in samenspraak met WSL 

beleid op met betrekking tot woonwagenstandplaatsen. 

 Duurzaam wonen 

20. WSL werkt aan de verbetering van de energieprestatie van ca. 81 huur- en 25 

koopwoningen in Akkerhoeve/Noordwijck Fase 1. De woningen zetten elk minimaal 2 

labelstappen. Daarnaast werkt WSL aan de voorbereiding van fase 2 en 3 in dezelfde wijk, 

waar na 2022 nog 156 huurwoningen en 63 koopwoningen op het programma staan. 

Voor de koopwoningen geldt dat de bewoners een aanbod krijgen om mee te doen via 

wijziging in de bestaande Koopgarant-constructie.  De gemeente spant zich in om tijdig de 

benodigde vergunningen te verstrekken. 

21. WSL en gemeente trekken samen op in de wijkwarmteplannen om bewoners in 

bestaande (koop)woningen te stimuleren hun woning te verduurzamen of duurzaam te 

gebruiken. Huurders van WSL komen in aanmerking voor de cashback-actie, waarin WSL 

bewoners van reeds verduurzaamde woningen een energiedisplay aanbiedt om hun 

verbruik en opbrengst te monitoren. 

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.  

22. WSL en gemeente spreken af dat WSL op grond uitgegeven door de gemeente in geval 

van grondgebonden woningen nul-op-de-meterwoningen realiseert.  



Bij meergezinswoningen spant WSL zich in om tenminste energieneutraal (EPC 0) te 

realiseren. 

 

 Overig 

23. De HLVE start eind 2021 met een professionaliseringsslag op weg naar een volwaardig 

(vernieuwd) bestuur. WSL draagt hieraan bij door een externe partij in te schakelen die de 

HLVE hierin ondersteunt.   

24. a. Gemeente en WSL zijn het er over eens dat zowel nieuwbouwprojecten als de 

bestaande woonwijken uit meerdere oogpunten toekomstbestendig moeten zijn. In de 

vorm van een nader te bepalen proefproject wordt gezamenlijk onderzocht of en hoe we 

hieraan vorm en inhoud kunnen geven. 

b. De gemeente is in beginsel desgevraagd en naar redelijkheid bereid bij te dragen aan 

leefbaarheidsinitiatieven in Leusden. Dit kan ook in fysieke vorm zijn, met betrokkenheid 

en aanwezigheid, zoals bij Koffie in de Wijk.  

c. De gemeente is in beginsel ook bereid in een nader te bepalen vorm bij te dragen aan 

mogelijk door HLVE op te pakken projecten. 

 


