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Voorwoord
In de eerste maanden van 2019 hebben de Huurdersbond Ede en omstreken, huurdersorganisatie
Plicht Getrouw, de gemeente Ede, Plicht Getrouw en Woonstede samengewerkt aan de
totstandkoming van een tweetal biedingen op de woonvisie van de gemeente. Na schriftelijke input
van de gemeente en huurdersvertegenwoordiging heeft een aantal gezamenlijke sessies
plaatsgevonden. In deze sessies hebben partijen een bijdrage geleverd aan het bod op de woonvisie.
Plicht Getrouw en Woonstede hebben beiden een bod op de woonvisie gedaan om uiteindelijk te
komen tot voorliggende gezamenlijke prestatieafspraken voor 2020 met een doorkijk naar de jaren tot
en met 2024. Deze prestatieafspraken zijn een gezamenlijk resultaat van alle betrokken partijen.
In de aanloop naar de prestatieafspraken hebben we met elkaar vastgesteld dat we een gedeeld beeld
hebben bij de doelen die we gezamenlijk nastreven. We hebben ook geconstateerd dat we binnen de
huidige context niet alle doelen volledig kunnen behalen.
Zo stellen demografisch ontwikkelingen, wet- en regelgeving en economische ontwikkelingen de
corporaties voor grote uitdagingen en complexe vraagstukken. De behoefte aan sociale huurwoningen
is groot, de bouw- en onderhoudskosten stijgen, evenals de verhuurdersheffing. Ook zijn er
uitdagingen op het gebied van asbestveiligheid en duurzaamheid.
De prestatieafspraken worden over onderstaande thema's gemaakt.
Betaalbaarheid.
Beschikbaarheid.
Kwaliteit en duurzaamheid.
Wonen met zorg, ouderenhuisvesting en zorg voor kwetsbaren.
lnzet leefbare woonomgeving.
Bewonersparticipatie.

Vertrekpunten
ledereen heeft recht op een goede, betaalbare en duurzame waning. Daarom willen we mensen in de Foodyalley
met een laag of middeninkomen, kwetsbare groepen, starters en senioren, gezinnen en alleenstaanden een goed
onderhouden woning in een plezierige en veilige woonomgeving bieden. De leefomgeving moet schoon, heel en
veilig zijn en de woonlasten zo laag mogelijk, in het bijzonder voor de laagste inkomensgroep.
Daar zijn we het over eens. Wel is sprake van accentverschillen vanuit de eigen posities.
Zo legen de Huurdersbond Ede en omstreken en de huurdersorganisatie Plicht Getrouw het zwaartepunt op
beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen. Voor de gemeente Ede zijn betaalbaarheid en
beschikbaarheid van groot belang. Ten aanzien van duurzaamheid is de gemeente Ede tevreden met de
ontwikkeling van de energie-index van de woningvoorraad van de corporaties in Ede en wil de gemeente de
komende periode de nadruk leggen op warmtetransitie in de Bloemenbuurt en de Zeeheldenbuurt.
Plicht Getrouw en Woonstede zoeken naar een afweging van belangen en laten daarbij betaalbaarheid van
wonen het zwaarst wegen.
In onderstaande figuur wordt het speelveld gevisualiseerd (de figuur is eveneens als bijlage 3 opgenomen).
Figuur 1: speelveld prestatieafspraken
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Zoals figuur 1 laat zien is sprake van een complex speelveld met forse uitdagingen om invulling te geven aan de
gezamenlijke doelen.
Deze uitdagingen gaan we samen aan. Het maken van prestatieafspraken levert een belangrijke bijdrage aan de
realisatie van onze gezamenlijke doelen.
Er is altijd sprake van externe onzekerheden, wanneer ontwikkelingen anders lopen dan verwacht, kan dit
gevolgen hebben voor de realiseerbaarheid van voorliggende afspraken. We zien momenteel onderstaande
punten.
-

-

-

-

Aanvullende wettelijke eisen in de verduurzaming van woningen. Dat kan een beperkend effect hebben op
de investeringsruimte van de corporaties
Nieuwe bepaling energieprestatie van gebouwen NTA 8800
De prestatieafspraken zijn gebaseerd op vigerende wet- en regelgeving. Aanpassingen (bijvoorbeeld
bevriezing/verlaging huren) kunnen resulteren in een beperkend effect op de mogelijkheden van de
corporaties.
De berekening van de beleidswaarde de normering ervan zijn voorlopig, aanpassing kan leiden tot wijziging
van de investeringsruimte.
Er wordt gewerkt aan uniforme definities van onderhoud en beheer. Dit kan gevolgen hebben voor de
onderhoudsgelden en investeringsruimte van de corporaties.
De impact van stikstofproblematiek en PFAS1is momenteel nog niet volledig inzichtelijk. Dit kan gevolgen
hebben voor de planning van projecten. Om de stikstofproblematiek het hoofd te bieden moeten wellicht
verbetermaatregelen getroffen worden, het is nog onbekend welke financiële gevolgen dit heeft.
Op Prinsjesdag is aangekondigd dat corporaties in regio's waar de druk erg hoog is - waaronder onze regio—
onder voorwaarden een korting op de verhuurdersheffing van nieuwbouwwoningen kunnen krijgen. Dit kan
een positief effect hebben op de investeringscapaciteit en de aantallen nieuw te realiseren woningen. Zodra
hier meer over bekend is maken we dit inzichtelijk.
Per juli 2020 moeten nieuwbouwwoningen voldoen aan de BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) eisen.
Dit zal naar verwachting resulteren in bouwkostenverhoging.
De aantallen zoals in hoofdstuk 3 en bijlage 1 zijn financieel geborgd in de begroting van Woonstede.
Hieraan liggen harde en zachte plannen ten grondslag. In deze zachte plannen is nog niet op alle aspecten
overeenstemming met de gemeente bereikt.

1poly- en perfluoralkylstoffen
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1. Samenwerking en partnerschap
Met de komst van de Woningwet 2015 is het proces rondom de totstandkoming van de prestatieafspraken
geformaliseerd in de vorm van een driehoeksoverleg tussen gemeente, corporaties en
huurdersvertegenwoordiging. Samenwerking en gelijkwaardigheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.
De maatschappelijke context is voor corporaties de afgelopen jaren aanzienlijk gewijzigd. Het rijksbeleid stuurt
erop dat corporaties zich richten op de kerntaak, namelijk het beheren en verhuren van woningen aan mensen
met een laag inkomen. De doelgroep waarop corporaties zich richten is verkleind en het takenpakket van
corporaties is ingeperkt. Een brede invulling van wijkontwikkeling, leefbaarheid en marktactiviteiten zijn niet
meer mogelijk. Daarnaast is de financiële ruimte van de meeste corporaties, waaronder die in Ede, kleiner. Dit
komt door diverse heffingen, maar ook door regelgeving als de huursombenadering en het passend toewijzen.
Woningcorporaties kennen de mogelijkheid om met borging van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
(WSW) geld te lenen. Binnen deze garantiestructuur (achtervang gemeenten en rijk) heeft de financier extra
garanties waardoor de financieringsvoorwaarden gunstig zijn, bijvoorbeeld in de vorm van lage rente. Om in
aanmerking te komen voor geborgde leningen zijn er financiële ratio's waar de corporatie aan moet voldoen.
Deze ratio's zijn er op gericht om de risico's voor de garantiestructuur zo veel mogelijk te beperken, maar
hebben wel invloed op de financieringsruimte van de corporaties.
Gemeente, corporaties en huurders willen met elkaar samenwerken in partnerschap. Zij hebben als
gezamenlijk streven dat het goed wonen is in de gemeente Ede. ledere partij geeft hier, binnen zijn eigen
verantwoordelijkheid en mogelijkheden, invulling aan. Samenwerken heeft tot doel om gezamenlijk, in
een veranderende context waarbij sprake is van beperkte middelen, het maximale te bereiken. Bij partnerschap
is er sprake van gezamenlijke inspanning, vertrouwen en aanspreekbaarheid. We beseffen dat het samenspel
tussen de gemeente, de corporaties en de huurders een continu leerproces is.
Wij werken samen aan de gezamenlijke doelen. Als basis voor de samenwerking geldt dat wij bestuurlijk,
beleidsmatig en financieel transparant zijn naar elkaar. Dat betekent o.a. dat:
•
Wij met elkaar communiceren op basis van gelijkwaardigheid;
•
Wij open zijn over onze belangen, standpunten en over ieders mogelijkheden qua menskracht en financiële
middelen;
•
Wij elkaars positie en elkaars inbreng in het partnerschap respecteren;
•
Wij het gemeenschappelijk doel in het oog houden en binnen de kaders van de eigen organisatie toewerken
naar het bereiken van dit gezamenlijk doel;
• Wij elkaar informeren over onze visies en daarbij behorende voornemens en plannen die van invloed
kunnen zijn op onze ambities;
• Wij elkaar aanspreken wanneer er knelpunten in de uitvoering of in de samenwerking optreden.
Onze samenwerking geven we als volgt concreet invulling:
•
We bespreken periodiek bestuurlijk en ambtelijk de voortgang van de uitvoering van de prestatieafspraken
(inhoud);
•
We bespreken periodiek bestuurlijk en ambtelijk hoe onze samenwerking verloopt (proces en persoon);
•
Het ambtelijk of tripartiet overleg vindt minimaal één keer per kwartaal plaats. Naast het ambtelijk overleg
is er minimaal tweemaal per jaar een bestuurlijk overleg in voor- en najaar.
•
In de afspraken is soms een van de partijen onderstreept, dit geeft aan welk van de partijen aangewezen is
initiatief te nemen.

Prestatieafspraken samenwerking en partnerschap 2020
Nummer

1.1

Afspraak
Partijen gaan onderzoeken of het mogelijk en
wenselijk is om met ingang van 2021 meerjarige
prestatieafspraken te maken. Er wordt een keuze
gemaakt voor 1 mei 2020 in verband met het bod

Fff117

Gemeente,
Huurders &
Corporaties.

171;1711

Voor 1-5-2020

op de woonvisie.
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1.2

1.3

De gemeente informeert actief naar aanleiding
van besluitvorming en beleidsvorming op de
therna's die aan de prestatieafspraken raken.
In de prestatieafspraken is een aantal te
onderzoeken onderwerpen opgenomen.
Wanneer een onderzoek is afgerond worden de
uitkomsten in een beknopt memo opgenomen en
teruggekoppeld.

Gemeente

2020

Gemeente,
Huurders &
Corporaties.

2020

8

2. Betaalbaarheid
ledereen heeft recht op een goede, betaalbare en duurzame woning
Vanuit het standpunt dat iedereen betaalbaar moet kunnen wonen, willen we mensen met een laag inkomen
een goed perspectief op de woningmarkt bieden door passende woningen aan te bieden.
Wij onderkennen dat veel huurders in het sociale huursegment te maken hebben met een moeilijke financiële
situatie. Niet alleen de huurprijs bepaalt de betaalbaarheid van het wonen, maar ook de energielasten en de
gemeentelijke lasten. Wij streven ernaar om de woonlasten te verlagen of op zijn minst te borgen dat deze niet
harder stijgen dan de inflatie. Woonstede en Plicht Getrouw geven daarom dan ook aan betaalbaarheid de
hoogste prioriteit. Daarnaast dragen we bij aan het beheersen van de woonlasten en het voorkomen en
beperken van betalingsproblemen.

Prestatieafspraken betaalbaarheid 2020
Nummer

Afspraak

FLE

FOIZITIMM

2.1

Woonstede en Plicht Getrouw houden zich in
2020 aan de kaders van de huursombenadering.
Deze bestaat uit de huurverhoging per 1 juli 2020
en de huurharmonisatie over geheel 2020.
Woonstede en Plicht Getrouw gaan in beginsel
uit van een inflatievolgende huur. Wanneer
aanpassingen in wetgeving (op basis van sociaal
huurakkoord) worden doorgevoerd onderzoeken
we of een aanpassing van huren boven inflatie
nodig zijn. Dit doen we in overleg met de
Huurdersbond Ede en omstreken en de
Gemeente Ede.
Afhankelijk van ontwikkeling wetswijzigingen
rond inkomensafhankelijke huur maken partijen
hier een concrete afspraak over.
Woonstede handhaaft het tweehurenbeleid.
Plicht Getrouw handhaaft het tweehurenbeleid
voor het complex Cornélie.
Nieuwbouwwoningen van Woonstede worden
verhuurd met huren tot de liberalisatiegrens
(huurprijs van €720,42 prijspeil 2019).
Woonstede past bij mutatie huurharmonisatie
toe tot de streefhuur.2
Woonstede en Plicht Getrouw onttrekken in
2020 geen woningen aan de voorraad sociale
huurwoningen door deze te liberaliseren.
Woningen die door een huurverhoging boven de
liberalisatiegrens komen, worden bij mutatie
weer aangeboden onder de liberalisatiegrens.
In 2020 continueren gemeente en corporaties
inzet op het voorkomen van schuldenstress in
het project "vroeg er op ar.
Bewindvoering is een veelgebruikt instrument in
het tweedekansbeleid om toekomstige
huurachterstanden te voorkomen. In 2020 gaan
gemeente en Woonstede in gesprek over
alternatieven voor bewindvoering.
Gemeente, huurdersorganisaties en corporaties
blijven zich gezamenlijk inspannen om huurders
te helpen het verbruik (en daarmee de kosten)
van water en energie te verminderen. De

Corporaties

2020

Gemeente,
Huurders &
Corporaties.

Q1-0,2 2020

Gemeente,
Huurders &
Corporaties.
Woonstede
Plicht Getrouw

2020

2020
2020

Woonstede

2020

Woonstede

2020

Corporaties

2020

Gemeente & corporaties

2020

Gemeente & Woonstede

2020

Gemeente,
Huurders &
Corporaties.

2020

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6

2.7
2.8

2.9

2.10

2.11

2 De streefhuur is de huur die woningcorporaties aan (nieuwe) huurders vragen. Corporaties voeren een eigen beleid

om de door hen gehanteerde streefhuur te bepalen.
9

2.12

3

uitkomsten van de pilots die Woonstede uitvoert
rond huurders met excessieve energielasten en
statushouders worden_hier in betrokken.
Partijen gaan met elkaar in overleg over de
wenselijkheid van het opstellen van beleid inzake
mogelijke verruiming van de ruimte voor vrije
toewijzing.3

Gemeente,
Huurders &
Corporaties.

01-02 2020

https://www.aedes.nl/artikelen/financi-n/rijksbegroting/kabinetsplannen-voor-2020.html
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3. Beschikbaarheid
ledereen heeft recht op een goede, betaalbare en duurzame woning

Vanuit het standpunt dat iedereen moet kunnen wonen, willen we mensen met een laag inkomen een
goed perspectief op de woningmarkt bieden door voldoende passende woningen aan te bieden.
Dit hoofdstuk gaat over de omvang van de sociale voorraad en de verdeling van de sociale voorraad in
het kader van balans tussen toewijzing aan bijzondere doelgroepen en toewijzing aan regulier
woningzoekenden.
3a
Omvang van de sociale voorraad
In de Woonvisie (2015) is de ambitie vastgelegd dat er voor iedere portemonnee passende en
betaalbare huisvesting beschikbaar is, zowel in de stad als in de dorpen. Dit betekent dat we sturen op
voldoende betaalbare huurwoningen in de gemeente Ede. Niet geconcentreerd maar verspreid over
de diverse wijken in de stad en in de dorpen. Daarbij is er oog voor specifieke woningen (en
woonvormen) voor extra kwetsbare doelgroepen.
In het bestuursakkoord 'Ruimte voor Ede staat opgenomen dat het college het aandeel sociale
huurwoningen (22%) wil handhaven. In de voorgaande prestatieafspraken is de netto groeiopgave
voor de sociale voorraad gekwantificeerd op 1.000 tot 1.200 woningen in de jaren 2018 tot en met
2027.
Een sociale huurwoning heeft een huurprijs van maximaal €720,42 (prijspeil 2019) en kan zowel in het
bezit zijn van de woningcorporaties als van particuliere investeerders.
In het kader van voorliggende prestatieafspraken hebben we geprobeerd de totale sociale voorraad in
de gemeente Ede inzichtelijk te maken. Met betrekking tot de sociale voorraad van andere aanbieders
dan woningcorporaties (institutionele beleggers, particuliere aanbieders) is momenteel geen goed
beeld te krijgen.
Daarom houden we vast aan de eerder genoemde 22%. De opgave die we zien is om 22% van de
huishoudensgroei in het sociale segment te (laten) realiseren. De prestatieafspraken gaan over het
aandeel dat de betrokken corporaties kunnen realiseren.
Op basis van de primosprognose 2019 heeft de regio een bandbreedte van de
huishoudensontwikkeling per gemeente bepaald (het betreft voorlopige cijfers).
In onderstaande figuur wordt deze bandbreedte uitgewerkt. Omwille van de uniformiteit met andere
documenten en onderzoeken hanteren we de jaartallen zoals die in Food Valley verband worden
gebruikt. De cijfers die per jaar genoemd worden betreffen de cijfers aan de start van het betreffende
jaar. Wanneer een periode wordt aangegeven betreft het de start van het eerst aangegeven jaar tot
de start van het laatst aangegeven jaar.
Tabel 1: Prognose ontwikkeling van alle huishoudens in de gemeente Ede
Alle
huishoudens
Scenario laag
Scenario hoog

2019

2025

49.000
48.980

51.790
52.180

2030

2035

53.260
53.920

54.360
55.120

2040
55.440
56.100

Toevoeging
2019 - 2030
+ 4.260
+ 4.940

Toevoeging
2030 - 2040
+ 2.180
+ 2.180

Tabel 2: Prognose toevoeging ontwikkeling alle huishoudens in de gemeente Ede
Alle
huishoudens
Scenario laag
Scenario hoog

Toevoeging
2019-2025
2.790
3.200

Toevoeging
2025-2030
1.470
1.740

Toevoeging
Toevoeging
Totaal
2030-2035
2035-2040
(2019-2040
1.100
1.080
6.440
1200
.
'
980 '
7.120

1

Op basis van voorgaande bandbreedte laat onderstaande tabel zien wat de opgaaf (22% van de groei)
tot 2030 is.
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Tabel 3: 22% sociaal als aandeel van geprognosticeerde huishoudensgroei.
22% sociaal
Scenario laag
Scenario hoog

2019-2025
614
704

2025-2030
324
383

Totaal
2019-2030
938
1.087

Het saldo van nieuwbouw, aankoop, verkoop en sloop in de gemeente Ede komt tot en met het derde
kwartaal op plus 1 woning. In de rest van 2019 is geen sloop en aankoop voorzien. Een aantal
woningen zal verkocht worden en naar verwachting wordt een project met 38 nieuwe woningen
opgeleverd. Bij vertraging zal die oplevering begin 2020 aan de orde zijn. Ten behoeve van de
prestatieafspraken nemen we een saldo van plus 30 woningen voor 2019 aan.

In bijlage 1 is de verwachte ontwikkeling van de voorraad van Woonstede in de periode 2020 tot en
met 2024 opgenomen. Daar is te zien dat Woonstede bruto 1.077 nieuwbouwwoningen heeft
gepland. Omdat ook woningen worden gesloopt (ten behoeve van nieuwbouw) en woningen worden
verkocht is het netto resultaat een voorraadgroei van 616 woningen tot en met 2024. Deze aantallen
zijn financieel doorgerekend en geborgd in de begroting van Woonstede. Aan deze aantallen liggen
harde en zachte plannen ten grondslag. In de zachte plannen is nog niet op alle aspecten
overeenstemming met de gemeente bereikt.
In tabel 3 is te zien dat in de periode 2019-2025 een groei van 614 tot 704 (22% van
geprognosticeerde huishoudensontwikkeling) nodig is.
Er is echter sprake van een netto (geplande) toevoeging van 616 in de periode 2020 tot 2025 en een
netto toevoeging in 2019 van 30 woningen. De prognose is derhalve dat in de jaren 2019-2025 netto
646 woningen kunnen worden toegevoegd.
De realisatie in 2019 in combinatie met de voorgenomen realisatie van harde en zachte plannen
bevindt zich, met 646 woningen, in de bandbreedte van 614 tot 704 gewenste netto groei tot 2025.
Het is in dit verband van belang om op te merken dat het zowel harde als zachte plannen betreft. Het
grootste gedeelte betreft zachte plannen en daarbij bestaat een aanzienlijk risico van planuitval. In de
zachte plannen is nog niet op alle aspecten overeenstemming met de gemeente bereikt.
Teneinde de zachte plancapaciteit ook daadwerkelijk te benutten is een grote inspanning van alle
betrokken partijen noodzakelijk. Het doorlopen van planologische procedures en
vergunningsprocessen ligt voor een belangrijk deel binnen de invloedssfeer van de gemeente Ede. De
gemeente heeft gekozen om met een sprintteam aan de slag te gaan om deze uitdaging het hoofd te
bieden. Bij de zachte plannen is daarnaast ook nog niet bekend welke verbetermaatregelen getroffen
moeten worden om de stikstofproblematiek het hoofd te bieden en hoe deze zich vertalen in
financiën en daarmee de kwantitatieve aantallen voor de voorraadontwikkeling.
Naast inzet op de zachte plannen is het van belang om meer zachte plancapaciteit te organiseren
teneinde de gevolgen van planuitval waar mogelijk op de te vangen in andere (nieuwe) zachte
plannen.
We monitoren jaarlijks, met behulp van de vastgoedmonitor Food Valley, of de afgesproken
toevoeging voldoende is of dat bijsturing nodig is. In de praktijk kan immers sprake zijn van
ontwikkelingen die extra vraag of minder vraag met zich meebrengen.
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Prestatieafspraken omvang van de sociale voorraad 2020
Nummer Afspraak
Wie
3.1
Woonstede bouwt in de periode 2020 tot en met
Woonstede

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

2024 near verwachting bruto 1.077 woningen in
Ede. Dit resulteert in een verwachte netto
voorraadgroei van 616 woningen. We zetten
daarbij in op verdichting binnen de bestaande
voorraad en benutten daar waar mogelijk ook
kansen voor optoppen en transformatie.
De voorgenomen nieuwbouw is geprogrammeerd
in harde en in zachte plannen. Partijen spannen
zich maximaal in om alle plannen tijdig tot
realisatie te laten komen. De gemeentelijke
procedures zijn essentieel voor de slaagkans van
de gezamenlijke nieuwbouwambities.
We werken aan het gezamenlijke doel om een
voorraad van 22% sociale huurwoningen te
borgen. Daarbij lopen we tegen verschillende
belemmeringen aan zoals:
•
De beschikbaarheid van (betaalbare)
gemeentelijke bouwgrond.
•
Toenemende lastendruk voor
corporaties.
•
Financiële ruimte corporaties.
•
Een stapeling van kwalitatieve eisen
(stedenbouw, parkeernormering,
duurzaamheid) die kostenverhogend
effect hebben en daarmee het doel om
betaalbare sociale huurwoningen te
realiseren frustreren.
•
Regelgeving (flora & fauna, PAS, PFAS
e.d.)
Daarom is het wellicht nodig dat ook particuliere
partijen een aandeel sociale huur gaan realiseren.
Daar zet de gemeente zich voor in (beleidsnotitie
betaalbare huur en koop)
De gemeente zet zich in om voldoende locaties
(ruimtelijk/fysiek en planologisch) beschikbaar te
krijgen met - voor sociale woningbouw - passende
voorwaarden (stedenbouw, parkeren en
financieel)
Partijen streven ernaar de financiële haalbaarheid
van nieuwbouw sociale huurwoningen te
bevorderen met het beschikbare
instrumentarium. Daarvoor onderzoeken partijen
in 2020 onder andere het volgende:
•
de mogelijkheden van het bouwen van
tijdelijke woningen
•
grondbeleid (o.a. grondprijzen en
gronduitgifte zoals erfpacht)
De gemeentelijke grondprijs speelt een rol bij de
beschikbaarheid van wonen. Partijen gaan in
gesprek over de effecten van een neerwaartse
bijstelling van de gemeentelijke grondprijs voor
sociale huurwoningen. Daarbij wordt ook gekeken
naar het grondprijsniveau in de regio.
De uitkomsten van deze gesprekken worden door
de gemeente meegewogen in de besluitvorming
rond grondprijsbeleid.
Partijen maken in 2020 afspraken over de hoogte
van de aansluitbijdragen voor het riool. Daarbij
streven wij ernaar om de aansluiting op een zo

Wanneer.
2020

Gemeente
Huurders &
Corporaties.

2020

Gemeente
Huurders &
Corporaties.

2020

Gemeente

2020 per kwartaal
voortgang bewaken

Gemeente &
Corporaties

2020

Gemeente &
Corporaties

Q2 2020

Gemeente &
Corporaties

2020
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3.8

financieel voordelig mogelijke wijze te laten
plaatsvinden.
De gemeente zal bij het aanbieden van locaties

Gemeente

2020

Gemeente

2020

Gemeente &
Corporaties

2020

Gemeente

2020

Gemeente,
Huurders &

2020

zich inspannen om- na indiening van het plan - op
een zo kort mogelijk termijn (streven is binnen

twee maanden) helderheid te verschaffen over de
voorwaarden op het gebied van parkeren,
stedenbouw en financiën. Dit om in een vroeg
stadium inzicht te krijgen in de haalbaarheid van
een plan. In 2020 gaan we hierover in gesprek om
3.9

te onderzoeken hoe we dit kunnen bereiken.
Corporaties en gemeente werken samen bij de
ontwikkeling en de herontwikkeling van
projecten. Om deze samenwerking te verbeteren
wordt onderzocht of het mogelijk is om binnen de
gemeente een accountmanager aan te wijzen die
bevoegd is afspraken te maken, om op deze
manier de haalbaarheidsfase zo snel mogelijk te

3.10

doorlopen met als doel het proces te
optimaliseren en de bijkomende kosten te
beheersen.
De gemeente en Woonstede ronden eind 2019begin 2020 een parkeeronderzoek af
Het rapport moet een duidelijke aanbeveling
bevatten over de te hanteren parkeernormen
voor sociale woningbouw in de gemeente Ede.
Daarmee dient het rapport als basis voor het
gesprek tussen de gemeente en Woonstede over
de toe te passen parkeernormen en de

voorwaarden waaronder deze normering geldt,
alsmede mogelijkheden voor maatwerk.
De uitkomsten van het onderzoek en het gesprek

3.11

3.12

hierover zijn mogelijk aanleiding voor de
gemeente om de parkeernormen aan te passen
of de geldende parkeernormen anders toe te
passen (maatwerk). lndien die aanleiding wordt
geconstateerd dan zal dit worden ingebracht ter
besluitvorming in het college en/of de
gemeenteraad.
Bij locaties van derden/marktpartijen maakt de
gemeente afspraken voor het aandeel sociale
huurwoningen, inclusief bijbehorende
voorwaarden (conform notitie betaalbare huur en
koop). Wanneer anderen dan de corporaties deze
sociale huurwoningen realiseren borgt de
gemeente een gelijk speelveld door onderstaande
elementen te verankeren of mogelijk te maken.
Borging van het aandeel sociale huur iri
nieuwbouwplannen
Borging behoud sociale huur en
huurprijsontwikkeling na oplevering en na
mutatie(s)
Transparante en uniforme toewijzing van
beschikbare sociale woningen voor de
primaire doelgroep
Onderzoeken van de mogelijkheden om alle
sociale huur binnen huiswaarts aan te
bieden.
lnzetten van een doelgroepenverordening
om daarmee de afspraken te borgen en te
zorgen voor een gelijk speelveld.
Jaarlijks monitoren we met behulp van de
Vastgoedmonitor Food Valley de
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3.13

3.14

3.15

3.16

3b

voorraadontwikkeling. Ook de Nota
Corporaties.
Woningbouwproductie4 van de gemeente Ede
wordt hierbij betrokken. Daarbij wordt getoetst of
het ingezette instrumentarium nog bijdraagt aan
de doelstelling met betrekking tot de groei van de
netto sociale woningvoorraad.
Bij Plicht Getrouw zijn in de periode 2020 tot en
Plicht Getrouw
met 2024 geen opleveringen van woningen te
verwachten. Hooguit mogelijk een aantal tijdelijke
woningen. Tegelijkertijd zal zij in deze periode
ook geen woningen slopen of verkopen.
In de begroting van Woonstede wordt voor 2020
Woonstede
uitgegaan van 50 woningverkopen.
(uitponden)
In de begroting van Woonstede wordt voor 2020
Woonstede
uitgegaan van een saldo van 33 woningverkopen
onder voorwaarden (latent bezit) (= koopgarant5)
Wanneer sprake is van substantiële vertraging
Woonstede,
van projecten kijkt Woonstede of de verkoop
Huurders &
getemperd kan worden om bij te dragen aan
' Gemeente
voorraadbehoud (een beter netto resultaat). De
feitelijke uitwerking zal per geval in overleg met
de gemeente en de huurdersbond bekeken
worden.

2020

2020

2020

2020

Verde ling van de sociale voorraad

In de gemeente Ede is sprake van schaarste aan (kleine en/of betaalbare) sociale huurwoningee
Mede hierdoor staat de woningmarkt onder druk. Sommige mensen krijgen via een urgentieverklaring
voorrang als ze een sociale huurwoning zoeken. Een urgentiecommissie beoordeelt wie er voor een
urgentieverklaring in aanmerking komt. Daarnaast kent Ede onder de huidige huisvestingsverordening
het voordrachtrecht, dat geldt voor een aantal woonzorginstellingen en woongroepen. We zorgen er
voor dat de slaagkans voor reguliere woningzoekenden minimaal gelijk blijft ondanks toewijzing van
woningen aan bijzondere doelgroepen. In het bestuursakkoord 'Ruimte voor Ede staat opgenomen
dat het college zich vooralsnog op een verdeling van 20%-80% wil blijven richten. Met deze verdeling
zal circa 80% van de jaarlijkse verhuringen beschikbaar blijven voor regulier woningzoekenden via
verhuur op basis van het aanbodmodel (loting of inschrijftijd) om de kansen van regulier
woningzoekenden niet te verminderen.

De Nota Woningbouwproductie geeft de gereed gemelde bouw in Ede in een bepaald jaar aan
5 Koopgarant is door corporaties strategisch in te zetten in het voorraadbeheer op langere termijn. Vanwege de
terugkoopgarantie is het ook mogelijk om de woningen in de toekomst opnieuw te verhuren als sociale huurwoning.
6 Bron: Woonvisie Ede 2030, pagina 22.
4
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Prestatieafspraken verdeling van de sociale voorraad 2020

3.17

3.18

3.19

Woonstede en Plicht Getrouw realiseren, naar
rato van hun aandeel in de sociale
woningvoorraad, de taakstelling die de gemeente
krijgt opgelegd voor het huisvesten van
vergunninghouders.
Partijen zijn bereid om te zoeken naar creatieve
oplossingen om de slaagkansen van specifieke
doelgroepen te verbeteren en hiervoor indien
nodig een of meerdere pilotprojecten te starten.
Partijen starten eind 2019 met een verkenning
naar de hiaten in bekendheid van de
woonruimteverdeelregels (huiswaarts.nu). Aan de
hand hiervan kan begin 2020 worden bepaald of
hier aanvullende communicatie op nodig is.

Corporaties

2020

Gemeente,
Huurders &
Corporaties

2020

Gemeente,
Huurders &
Corporaties

0.1 2020
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4. Kwaliteit en duurzaamheid
ledereen heeft recht op een goede, betaalbare en duurzame woning

Vanuit het standpunt dat iedereen moet kunnen wonen in een goede en duurzame woning, willen we
mensen met een laag inkomen een goed perspectief op de woningmarkt bieden door passende
woningen aan te bieden.
4a
Kwaliteit
Ambitie is een woningvoorraad die qua kwaliteit passend is bij de veranderende behoefte en
levensfase van bewoners. Woonstede en Plicht Getrouw borgen de basiskwaliteit (volgens
'Bouwbesluit Bestaande Bouw 2012) van woningen. Onder basiskwaliteit verstaan zij ook het asbesten brandveilig maken van woningen. De corporaties werken daarom in de periode 2020-2024 aan het
brandveilig en asbest veilig maken van de woningen. De uitvoering wordt meegenomen in onderhoud.
De planning voor asbestveiligheid blijft gelijk aan de uitgangspunten van 2016 (asbestveilig in 2036).
Een goed onderhouden woning met een gezond binnenmilieu is belangrijk. Het voorkomt
gezondheidsschade. We delen de ambitie om het binnenmilieu op orde te houden en waar mogelijk te
verbeteren. Voor de corporaties geldt de conditiescore7 als graadmeter van de woningkwaliteit.
Woonstede streeft naar een gemiddelde score van 3 a 4. Plicht Getrouw streeft naar een gemiddelde
score van 3. Jaarlijks worden de geaggregeerde conditiescores van de woningportefeuilles van
Woonstede en Plicht Getrouw gemonitord en gerapporteerd in het jaarverslag.

Prestatieafspraken kwaliteit 2020
Nummer

Afspraak

Wie

4.1

Woonstede en Plicht Getrouw stellen in 2020
beleid op, om in 2036 asbestveilig te zijn.
De planning voor brandveiligheid wordt
geactualiseerd. Doel is dat ons bezit eind 2022
vluchtveilig is, we starten bij WZW8 -en
seniorencomplexen.
De corporaties en gemeente zijn alert op
subsidiemogelijkheden die ten goede kunnen
komen aan de kwaliteit van de woningen en
wijken en duurzaamheid. Een kosten- baten
analyse maakt altijd onderdeel uit van het
keuzeproces. Waar nodig trekken partijen samen
op in subsidieaanvragen.

Corporaties

Wanneer
2020

Woonstede

2020

Gemeente,
Huurders &
Corporaties

Q2 2020

4.2

4.3

Conditiescore wordt afgezet op een schaal van 1 tot en met 6. Niveau 1 is daarbij gelijk aan nieuwbouwkwaliteit en
niveau 6 is het niveau waarop een woning in aanmerking komt voor sloop.
8 WZW: Wonen Zorg en Welzijn
7
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4b

Duurzaamheid

Tijdens de klimaatconferentie eind 2015 in Parijs zijn onder meer afspraken gemaakt om te komen tot
een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Het bereiken van deze doelstelling vraagt om een
duurzame, toekomstbestendige woningvoorraad die zich kenmerkt door efficiënt energiegebruik en
voor de resterende energievraag het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Conform "Ede
energieneutraal" kiezen we bij voorkeur voor duurzame bronnen uit de gemeente Ede. De
woningcorporaties zijn hierin een belangrijke partner gezien het feit dat zij eigenaar zijn van een groot
aantal woningen. Corporaties handhaven hun duurzaamheidsdoelen ook in 2020 conform de
doelstellingen van het landelijke convenant "energiebesparing huursector". De voortgang wordt
jaarlijks gemonitord, gerapporteerd en besproken. Woonstede voldoet aan de labeldoelstelling uit het
convenant. Gedrag van bewoners is mede bepalend voor de daadwerkelijke energiebesparing, en
daarmee de woonlasten. Samen zijn we verantwoordelijk voor de bewustwording en
imagoverbetering van energiebesparing onder huurders.
Prestatieafspraken duurzaamheid 2020
Nummer

Afspraak

FAIP

4.4

Corporaties houden zich aan het convenant
energiebesparing huursector (gemiddeld label B
(El 1,4)
Plicht Getrouw voorziet sinds 2019 50 woningen
per jaar van een hybride verwarmingsinstallatie
en in 2020 zullen alle woningen, waar technisch
mogelijk en zinvol, voorzien worden van
zonnepanelen.
Als het mogelijk is om inzicht te krijgen in
betrouwbare cijfers rond de CO2 uitstoot van
woningvoorraad in de gemeente Ede, bij voorkeur
per categorie, doen partijen dit en volgt overleg
over het beeld dat hier uit naar voren komt.
De gemeente staat achter de benadering die
volgt uit het convenant energiebesparing
huursector. (zie afspraak 4.4)

Corporaties

2020

Plicht Getrouw

2020

Gemeente

2020

Gemeente

2020

4.5

4.6

4.7

Z1751;13111

Aanvullend daarop spreken we het volgende af:
In het kader van de wijkgerichte warmtetransitie,
met een accent op de Bloemenbuurt, stemmen
we (waar mogelijk) onderhoudsopgaven
vroegtijdig af en streven we naar integrale
wijkgerichte uitvoering.
Partijen onderzoeken de mogelijkheden daartoe,
daarbij is betaalbaarheid voor alle betrokken
partijen het uitgangspunt. Dat wil zeggen
betaalbaarheid voor huurders, financiële
haalbaarheid voor de gemeente en financiële
haalbaarheid voor Woonstede.

18

5. Wonen met zorg en welzijn
De transitie van de zorg is volop in gang. Mensen met een zorgvraag moeten vaak langer thuis blijven
wonen. Deze extramuralisering zorgt in combinatie met de vergrijzing voor grote uitdagingen op de
woningmarkt. De vergrijzing levert een belangrijke bijdrage aan de toenemende aanwezigheid van
kwetsbare groepen op de woningmarkt. Onze ambitie is om er voor te zorgen dat deze mensen, in de
wijk of het dorp kunnen blijven wonen, doordat de juiste woningen, voorzieningen en een (in)formele
steunstructuur aanwezig zijn. De corporaties blijven daarbij de woningen en woonvormen beschikbaar
stellen aan mensen met een zorgvraag maar leveren zelf geen zorg. Wel heeft de corporatie, in het
belang van kwetsbare huurders, een signalerende functie naar de sociale teams, bijvoorbeeld in geval
van eenzaamheid/sociaal isolement. Daarnaast zetten we in op het voorkomen van onnodige instroom
in maatschappelijke opvangvoorzieningen en het oplossen van wachtlijsten bij de uitstroom uit
beschermde woonvormen, samen met zorg- en MO-partners.
Wij hebben daarnaast oog voor een zo goed mogelijk gebruik van de bestaande woningvoorraad. De
bestaande woningvoorraad van corporaties biedt daarnaast veel mogelijkheden om langer zelfstandig
te wonen. We spreken af dat minimaal 30% van de woningvoorraad een nultredenwoning b1ijft9. Goed
gebruik van de bestaande woningvoorraad kan ook door het aanpassen van een woning, bijvoorbeeld
via de WMO, zodat mensen langer zelfstandig blijven wonen maar ook door een verhuizing naar een
beter geschikte woning. De aanpassing van een woning is maatwerk. Daarnaast werken wij
gezamenlijk aan de bewustwording bij oudere doelgroepen om de woning tijdig aan te passen 6f om
tijdig door te stromen naar een meer passende woning.
Prestatieafspraken wonen met zorg en welzijn 2020
Nummer
5.1

5.2

5.3

5.4

9

Afspraak

De gemeente heeft geen planningskader wonen
en zorg vastgesteld, maar werkt met
beleidsnotities per doelgroep. In 2019 heeft de
gemeente een notitie wonen en zorg opgesteld
voor de doelgroepen MO, BW en Jeugdhulp. In
2020 wordt gewerkt aan beleid voor de
doelgroep ouderen. De seniorenadviseurs van
Woonstede hebben eind 2019 initiatief genomen
tot het opzetten van de kennissessie huisvesting
senioren. Alle partijen nemen hieraan deel en
committeren zich aan de volgende vier
kernonderwerpen:
•
lnschrijving huiswaarts
•
Doorstromineverhuizing
• Hoe om te gaan met de doelgroep
€ 35.000 - € 42.000
•
Vernieuwende woonvormen
' Woonstede en Plicht Getrouw zetten
seniorenadviseurs in om de bewustwording rond
'Langer zelfstandig thuis wonen en alternatieven
te vergroten. Daarbij wordt nauw samengewerkt
met maatschappelijke partners (gemeente,
' welzijnsorganisaties en ouderenbonden),
huismeesters en bewonerscommissies.
Woonstede en Plicht Getrouw nemen actief deel
aan projecten voor het huisvesten van mensen
met een hulp- en zorgvraag.
Woonstede verhuurt aan 14 (zorg)organisaties
circa 531 (zorg)plaatsen in het kader van

ear

eaminni

Gemeente
Huurders &
Corporaties

2020

Corporaties

2020

Corporaties

2020

Corporaties

2020

'

Is nu voor PG 70% en Woonstede 50%.
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5.5

5.6
5.7

5.8

huisvesting van bijzondere doelgroepen. Plicht
Getrouw verhuurt aan 2 (zorg)organisaties 105
(zorg)plaatsen in het kader van huisvesting van
bijzondere doelgroepen.
Woonstede stelt in 2020 in Ede 9 woningen
beschikbaar voor het project Housing First.
Daarnaast wordt Housing First in het le kwartaal
van 2020 geëvalueerd. Op basis van die evaluatie
bespreken gemeente en Woonstede samen of dit
aantal van 9 woningen verder moet worden
uitgebreid.
Woonstede ondersteunt vrijwilligersorganisaties
zoals Dien je stad en St. Present.
Plicht Getrouw verbetert daar waar mogelijk en
noodzakelijk de toegankelijkheid van de
algemene verkeersruimten in de gestapelde
seniorencomplexen in combinatie met groot
onderhoudswerkzaamheden.
In 2019 is een nieuw WMO-convenant gesloten.
Partijen hanteren dit convenant als basis in geval
van WMO-situaties.

Woonstede & Gemeente

2020

Woonstede

2020

Plicht Getrouw

2020

Gemeente,
Huurders &
Corporaties

2020
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6. Leefbare woonomgeving
Partijen hebben een gezamenlijke ambitie een veilige, schone en prettige woonomgeving te realiseren
voor de huurders oftewel een leefbare woonomgeving. Een brede invulling van leefbaarheid door
corporaties is niet meer toegestaan. De Woningwet schrijft voor wat woningcorporaties mogen
bijdragen aan de leefbaarheid. Een verhuurder is verplicht te voorzien in het ongestoord woongenot
van een huurder. In dat kader kan de woningcorporatie betrokken zijn bij de zorg voor een schone
woonomgeving, de bestrijding van overlast en het bevorderen van de veiligheid rondom haar bezit.
Woningcorporaties mogen ook een bijdrage leveren aan woonmaatschappelijk werk, denk aan
betrokkenheid bij de aanpak van multiprobleemsituaties achter de voordeur. Tot slot mogen
woningcorporaties investeren in de woonomgeving, op voorwaarde dat deze woonomgeving zich
bevindt in directe nabijheid van de woningen die ze bezitten en de investeringen ten goede komen
aan de huurders. De maximale bijdrage van de woningcorporatie aan leefbaarheid bedraagt € 127,39
per jaar per woning in de DAEB (prijspeil 2018).
Ten eerste de fysieke omgeving. We willen zoveel mogelijk variatie in wijken en buurten. Geen sterk
eenzijdige wijken en dorpen met enkel dure of juist zeer goedkope woningen. We spreiden daarom
het corporatiebezit zoveel mogelijk over de wijken en buurten. Dit doen wij om te voldoen aan de
klantvraag (keuzemogelijkheden) en om een eenzijdige opbouw van buurten en wijken te voorkomen.
Ten tweede speelt de sociale omgeving een grote rol. Partijen zetten er op in dat voor iedere inwoner
in zijn of haar woonomgeving op korte afstand kwalitatief goede voorzieningen aanwezig zijn. Het gaat
hierbij om onder meer maatschappelijke voorzieningen, onderwijs, kinderopvang, cultuur, horeca,
kerken en winkels, speelvoorzieningen maar ook een sterk ontwikkelde Nuldelijn (welzijnswerk). Dit
draagt bij aan een levensloopbestendig gebied (diverse doelgroepen willen hier wonen) en komt de
leefbaarheid en sociale duurzaamheid ten goede. Wijken en dorpen zijn in sociaal-economisch,
demografisch en fysiek opzicht gevarieerd. We delen de verantwoordelijkheid waar het gaat om het
bestrijden van woonoverlast, onrechtmatige bewoning en illegale activiteiten. Dat doen we samen
met onze partners.
Prestatieafsora ken leefba re woonomaevina 2020
Nummer
6.1

6.2

6.3

'

Afspraak

ear

Ook in 2020 werken partijen op strategisch,
tactisch en uitvoerend niveau samen in de
wijkteams. Er wordt gestreefd naar het
formuleren van zoveel mogelijk gezamenlijke
doelen. Om deze doelen te bereiken wordt de
samenwerking en afstemming gezocht met alle
partijen die in de wijkteams vertegenwoordigt
zijn.

Gemeente &
Corporaties

Plicht Getrouw heeft een woonconsulent voor
Bennekom die in 2020 onderdeel uit maakt van
het wijkteam Ede-zuid/Bennekom;
Partijen onderkennen de gebiedsagenda's als een
van de vertrekpunten voor de samenwerking.
Deze gebiedsagenda's gaan over de grootste
kansen en belangrijkste zorgen waar de
gemeente de komende vier jaar met alle partijen
op in wil zetten. In het eerste kwartaal van 2020
werken partners in de wijkteams aan de
opstelling van een jaarprogramma 2020.
Woonstede investeert een bijdrage van €118, per woning aan leefbaarheid gebaseerd op de
voorraad van peildatum 31-12-2018. Het wettelijk
maximum voor uitgaven aan leefbaarheid is €
127,39 per jaar per woning in de DAEB (prijspeil
2018). Na totstandkoming van het

emmignm
2020

Gemeente &
Corporaties

2020

Woonstede

2020
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6.4

6.5

6.6
6.7

6.8

6.9
6.10
6.11

6.12

jaarprogramma 2020 gaan partijen
(woonconsulenten en gebiedsmanagers) met
elkaar in gesprek over ieders
verantwoordelijkheden en inzet (tijd, geld en
middelen).
Woonstede hecht aan een veilige, prettige en
schone woonomgeving. Daarom blijft Woonstede
inzet plegen met vier huismeesters die dagelijks
spreekuur houden en een belangrijke rol spelen
in het toezicht op de woonomgeving in het kader
van schoon, heel en veilig;
Woonstede heeft een pilot rond sociale veiligheid
uitgevoerd. In 2020 wordt een plan van aanpak
opgesteld door Woonstede hoe invulling is te
geven aan dit thema.
Plicht Getrouw gaat daar waar dit nodig is
verharding aanbrengen bij achterpaden.
De gemeente spant zich in statushouders te
begeleiden bij het integreren in de samenleving
bijvoorbeeld door zorg te dragen voor een
zinvolle dagbesteding. De huismeesters van
Woonstede spelen ook een belangrijke rol in de
woonbegeleiding van statushouders;
Partijen ondersteunen de inzet van
buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling wordt voor
50% gefinancierd door Woonstede en de overige
50% door de gemeente.
Woonstede en Plicht Getrouw zetten zich ook in
2020 in voor de aanpak van woonfraude;
Partijen werken samen volgens de afspraken van
het Hennep-Convenant;
Partijen zoeken elkaar in 2020 op om af te
stemmen over werkzaamheden aan de openbare
ruimte en complexen waardoor er een integrale
aanpak van woon- en leefomgeving ontstaat
waarbij de bewoners zo min mogelijk overlast
ervaren door de werkzaamheden.
De afgelopen jaren werden de Nederlandse
gemeenten geconfronteerd met een grote
toestroom aan vluchtelingen. Om de druk op de
woningmarkt te verlichten is in het kader van het
project liitbreiding sociale woningmarkt
(200+200) voor gekozen om woningen
kamergewijs te verhuren aan vergunninghouders
in de leeftijd van 18 tot 23 jaar. Binnen de
afspraken die de gemeente Ede en Woonstede
hebben gemaakt, is afgesproken deze kamers
voor vijf jaar (tot 2021) te reserveren voor
vergunninghouders. Afgesproken wordt deze
woonvorm om te zetten naar een permanent
instrument, waarbij kamergewijze bewoning is
bedoeld als tijdelijke oplossing voor de bewoner.
Belangrijke randvoorwaarde bij het voortzetten
van dit instrument is goede en volledige
begeleiding.
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2020
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2020
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2020
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Corporaties

2020
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2020
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Corporaties

2020
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7. Bewonersparticipatie
Met de komst van de Woningwet 2015 hebben huurders ook formeel een actieve rol gekregen bij het
opstellen van prestatieafspraken. Er is een driehoek van partijen -gemeente, woningcorporaties en
huurdersorganisaties- die gelijkwaardig participeren in het overleg over prestatieafspraken.
Maar niet alleen de wet is aanleiding voor deze intensieve samenwerking. Wij zijn alien van mening
dat de beste resultaten ontstaan door intensief met elkaar samen te werken. De betrokkenheid van de
huurders versterkt de kwaliteit van het werk van gemeente en de Edese corporaties.
Huurdersorganisaties zijn de aangewezen partij om de stem van bewoners te laten horen. Zij helpen
gemeente en corporaties om de klantvraag in beeld te krijgen. Wat speelt er onder bewoners en wat
is hun behoefte? Komende jaren is het een zoektocht op welke manier wij de huurders breder kunnen
interesseren en betrekken. Het is belangrijk met elkaar zorg te dragen voor een representatieve
vertegenwoordiging van de betrokken huurders bij voorgenomen beleid maar ook concreet bij
renovaties, nieuwbouw en verbouw.
Prestatieafspraken (vernieuwde) bewonersparticipatie 2020
Nummer
7.1

7.2

Afspraak

In 2020 concretiseert en implementeert
Woonstede, in samenspraak met huurdersbond
en gemeente, een nieuwe visie op een
hernieuwde bewonersparticipatie.
Huurdersorganisaties en bewonerscommissies
zijn tot op heden vanuit onze ambities en vanuit
de nieuwe wetgeving de aangewezen organisatie
om de stem van de huurders te laten horen.
In de projectontwikkeling betrekt Woonstede de
woon adviescommissie (WAC). Bij turnkey
projectontwikkeling wordt de WAC niet door
Woonstede betrokken.

Gemeente,
Huurders &
Woonstede

2e kwartaal 2020

Woonstede

2020
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BIJLAGE 1 GEPROGNOSTICEERDE VOORRAADONTWIKKELING
Harde en zachten
plannen
Nieuwbouw
Sloop
Verkoop uitpond
Aankoop
Jaarsaldo

2020

2021
175
-113
-47
5
20

2022
348
-51
-48
4
253

2023
242
- 74
- 48
3
123

2024

Totaal

250

62

-48
3
205

-48
1
15

1.077
-238
-239
16
616

Deze aantallen zijn financieel doorgerekend en geborgd in de begroting van Woonstede op basis van
de huidige randvoorwaarden. Dat betekent dat er in het kader van bouwkosten geen rekening is
gehouden met mogelijke toekomstige eisen zoals bijvoorbeeld op het gebied van stikstofreductie
(natuurinclusief bouwen). Het is ook nog niet bekend welke financiële gevolgen dit heeft. Aan deze
aantallen liggen harde en zachte plannen ten grondslag. In de zachte plannen is nog niet op alle
aspecten overeenstemming met de gemeente bereikt.

Woonstede en gemeente hanteren een verschillende definitie van zachte plannen. Bij de gemeente ligt aan
zachte plannen een bestuurlijk toezegging ten grondslag. lndien in deze prestatieafspraken over zachte
plannen wordt gesproken dan gaat het om de definitie van Woonstede (gemeentelijke term = potentiële
plannen).
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BIJLAGE 2 AANGENOMEN MOTIE
Bij de behandeling van de Programmabegroting in november 2018 is een motie aangenomen die het
college verzoekt afspraken te maken met Woonstede om te bereiken dat ook huurders profiteren van
de lastenverlichting via de OZB. Aangezien deze OZB-maatregel pas in 2022 aan de orde is wordt
voorgesteld uitvoering van deze motie mee te nemen in de besprekingen rondom het opstellen van de
prestatieafspraken 2022. De prestatieafspraken 2022 worden - conform de daarvoor opgestelde
planning - in december 2021 getekend.

Motie
Agendapunt: BV04, Programrnabegroting 2019-2022
Onderwerp: Prestatieafspraken met Woonstede over lastenverlichting via OZB
De raad van de gemeente Ede in vergadering bijeen op 15 november 2018,

constaterende dat:
E in de programmabegroting wordt voorzlen in een structurele lastenverlichting door in 2022 geen
inflatie toe te passen op de OZB heffing;

overwegende dat:
E deze lastenverlichting direct ten goede zal komen aan woningeigenaren;
lE ongeveer 30% van de Edenaren een woning huurt, waarvan driekwart via een woningcorporatie;
lE lastenverlichting via de OZB enkel merkbaar is voor huurders als verhuurders welwillend zijn om
deze lastenverlichting aan te wenden ten gunste van de huurders;
lE gemeente Ede jaarlijks om tafel zit met Woonstede om allerlei prestatieafspraken te maken;
E woningcorporaties de lastenverlichting kunnen doorberekenen in de huurprijzen of kunnen
aanwenden voor extra verduurzaming van woningen waardoor maandlasten van huurders kunnen
afnemen;

verzoekt het college:
E met Woonstede afspraken te maken over de lastenverlichting via de OZB om te bereiken dat ook de
huurders hiervan merkbaar zullen profiteren;

en gaat over tot de orde van de dag.

25

BIJLAGE 3 SPEELVELD
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