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Opening
Jos Sleyfer heet namens de federatie de aanwezigen van harte welkom.
Aanwezigen zijn huurders (van de huurdersbelangenverenigingen van Rhenam Wonen,
Woningbouwvereniging Maarn en Heuvelrug Wonen), wethouders, raads- en commissieleden van de
gemeente Utrechtse Heuvelrug, leden van de drie raden van commissarissen en collega’s.
De reden dat we dit doen is de installatie van een nieuwe raad naar aanleiding van de verkiezingen.
Programma:

De federatie; kennismaking
Lokale driehoek
Feiten en cijfers
Passend toewijzen
Ontwikkelingen in beleid
Opgaven

Wij gaan u vanavond informeren over waar we als federatie voor staan en wat we realiseren.
We staan voor grote opgaven, als gemeente en federatie- en hebben elkaar nodig om dit te
realiseren.
Wat betekent dit voor de actualisatie van de Woonvisie.

De federatie
Rhenam Wonen, Woningbouwvereniging Maarn en Heuvelrug Wonen werken al geruime tijd samen,
onder de noemer de federatie. Deze samenwerking is van grote waarde gezien de kleinschaligheid
van de drie organisaties.
We zijn werkzaam in de woningmarktregio U16; Rhenam werkt in twee regio’s; Foodvalley en heeft
ontheffing voor U16.
De corporaties moeten zich beperken tot haar kerntaak: het passend huisvesten van de doelgroep.
Met de inwerkingtreding van de Woningwet 2015 is het voor de corporaties een gegeven dat het
voor hun bijdrage gaat om de bouw van sociale huurwoningen. Sociale huurwoningen kennen daarbij
een andere doelgroep dan sociale koopwoningen. De bouw van sociale koop moet in principe aan de
markt worden overgelaten, tenzij de markt dit niet oppakt (de zogenoemde markttoets).
Corporaties mogen specifiek omschreven maatschappelijk vastgoed bouwen en verhuren en
bepaalde diensten voor leefbaarheid uitvoeren. Deze zijn toegestaan als ze een bijdrage leveren aan
de directe woonomgeving van het woningbezit van de corporatie. Deze activiteiten zijn de diensten
van algemeen economisch belang (daeb) en mogen met geborgd geld worden uitgevoerd.
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Marktactiviteiten (niet-daeb) zijn enkel toegestaan als deze door de gemeente gewenst zijn, in het
volkshuisvestingsbeleid de noodzaak daarvan is aangetoond en uit een markttoets blijkt dat deze niet
door marktpartijen opgepakt worden.
Dit betekent dat corporaties zich richten op sociale huur, en alleen onder voorwaarden sociale
koopwoningen mogen realiseren.
In de missies van de drie corporaties staan dezelfde thema’s centraal: betaalbaarheid van wonen,
kwalitatief goede woningen en duurzame woningen.
Er is een sterke lokale binding; de drie corporaties vinden betrokkenheid bij hun huurders en
belanghouders van groot belang. Uit de visitatierapporten van de drie corporaties komt naar voren,
dat dit ook wordt gewaardeerd.
Sinds 2017 huurt Woningbouwvereniging Maarn Heuvelrug Wonen voor de uitvoering van haar
dagelijkse werkzaamheden.

Een aantal projecten van de afgelopen tijd zijn:
-

De Rotonde in Amerongen: 8 appartementen voor jongeren met autisme. Deze jongeren
worden begeleid door Styx training en coaching;
Zuiderplantsoen in Driebergen (plaatsen eerste zonnepanelen) en Sitiolaan in Doorn
(renovatieprojecten);
Hoofdstraat 82 in Driebergen (kantorenpand omgebouwd tot 34 appartementen);
Duurzaamheid: de federatie investeert € 50 mio in projecten de komende jaren;
Kluswoningen Maarn.
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Belangrijk uitgangspunt van de Woningwet 2015 is de lokale verankering van het volkshuisvestelijk
beleid.
De Woningwet biedt huurdersorganisaties een formele positie in het overleg over de
prestatieafspraken. Huurdersorganisaties zitten als gelijkwaardige partij aan tafel.
Positie van de huurdersorganisaties is ook vastgelegd in de Wet op het overleg huurders verhuurder
(Overlegwet).
Jos Sleyfer geeft het woord aan Guy Stanworth, voorzitter van de huurdersorganisatie
Maarn/Maarsbergen.
Er zijn vijf huurdersorganisaties werkzaam op de Utrechtse Heuvelrug in zeven dorpskernen. De vijf
huurdersorganisaties vertegenwoordigen zittende en toekomstige huurders van drie
woningcorporaties.
Wij adviseren de woningcorporaties over het te voeren beleid, wij doen een bindende voordracht
voor de benoeming van één op de drie leden van de raad van commissarissen en maken afspraken
met de gemeente Utrechtse Heuvelrug en corporaties.
Hiervoor doen de woningcorporaties in samenspraak met de huurdersorganisaties een Bod op de
Woonvisie van de gemeente. Hierover worden door de drie partijen jaarlijks afspraken gemaakt en
gemonitord: de Prestatieafspraken.
De huurdersorganisaties hebben een formele positie en hebben als rechtsvorm meestal ‘vereniging’
of ‘stichting’. Wij werken nauw met elkaar samen en hebben regelmatig contact met de achterban.
Via diverse media informeren en raadplegen wij huurders over uiteenlopende zaken en nieuwe
huurders worden door ons bezocht en verwelkomt met een bloemetje of iets anders en krijgen uitleg
over hoe zaken hier in onze gemeente werken.
Ook schrijven wij mee aan de actualisering van de Woningwet. In bijeenkomsten met de VNG, BZK en
Woonbond, het participeren in onderzoek en enquêtes leveren wij input.
Wilt u meer weten over wat wij precies doen? Wij gaan graag met u in gesprek.
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Jos Sleyfer bevestigt de prettige samenwerking tussen de huurdersorganisaties en de corporaties.
De gemeentelijke Woonvisie vormt de basis voor het opstellen van Prestatieafspraken.
De federatie is, naast andere partijen, betrokken bij de ontwikkeling van de Woonvisie.
In de Prestatieafspraken komen een aantal vaste thema’s aan de orde (vastgesteld door de minister):
1. Huisvesten specifieke doelgroepen, Leefbaarheid, Wonen en Zorg
2. Betaalbaarheid en Beschikbaarheid voor de doelgroep
3. Duurzaamheid
In periodiek driehoeksoverleg, op ambtelijk en bestuurlijk niveau, worden in een vroeg stadium
ontwikkelingen en aandachtspunten met elkaar besproken.
Voor 1 juli moet het Bod op de Woonvisie ingediend worden bij de gemeente. Hierop komt een
zienswijze van de GUH om samen te komen tot Prestatieafspraken.
Voor 15 december moeten de Prestatieafspraken bij de Autoriteit woningcorporaties liggen.
De Prestatieafspraken zijn een vertaling van de Woonvisie en een werkopdracht voor de
woningcorporaties. Het proces is spannend om een goede balans te vinden in afspraken en
randvoorwaarden.
In de afgelopen periode hebben alle drie de corporaties een visitatie laten uitvoeren. Dit gebeurt
door een extern geaccrediteerd bureau.
In de drie de rapporten kwam naar voren dat een open en transparante relatie tussen de
verschillende partijen (waaronder gemeente en huurdersorganisaties) van belang is voor een goede
invulling van de opgave op het terrein van sociale woningbouw. Daarbij is dit type bijeenkomsten bij
uitstek waardevol; om informatie te delen en over en weer begrip te realiseren voor elkaars
standpunten.
De visitatie geeft hier goede cijfers aan.
Verwonderpunten (tips) voor Heuvelrug Wonen waren:
- Betere communicatie met de politiek, de ambtenaren;
- Creatieve oplossingen bij (nieuw-)bouwprojecten.
Martijn Rink benoemt de tips voor Rhenam Wonen.
Ga door en vindt partijen (gemeenten) beschikbaarheid van de woningen en nieuwbouw
mogelijkheden. Interactie met GUH info delen met elkaar en het gesprek aan te gaan.
Martijn Rink vervolgt de presentatie.
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Alle cijfers zijn afkomstig uit Lokale Monitor Wonen, 2016
Ter vergelijking:
In Nederland is 29,9 % van de woningvoorraad een corporatiewoning.
Procenten particuliere huur is in vergelijking met Nederland vrijwel gelijk (UH: 12,8%, NL: 13,2%).
Procenten koopwoningen is in vergelijking met Nederland hoog (UH: 63,7%, NL: 57,0%).
Landelijk is de mutatiegraad 6,2% ten opzichte van de UH: 4,6%. We hebben honkvaste huurders!
Gemiddelde landelijke huurprijs is per maand € 539. Dit jaar is een gematigd huurverhogingsbeleid
van 1,4% doorgevoerd, inflatievolgend, ook in Nederland.
Totaal aan kosten voor energie- en waterverbruik voor huurders in corporatiewoningen is
landelijk € 91.
Netto besteedbaar huishoudinkomen ligt landelijk op € 24.100.
Huishoudens met betaalrisico is landelijk 12,2 %.
Er zijn in 2017 geen ontruimingen geweest bij Wbv Maarn.
De wachttijd is inmiddels opgelopen naar 9 jaar.
Voor GUH wordt een autonome groei van 3.100 huishoudens voorzien in de periode tot 2040.
Op basis hiervan wordt in de Woonvisie voor de komende vier jaar uitgegaan van nieuwbouw van
gemiddeld 140 woningen per jaar.
Daarvan moet tenminste 25% sociale huurwoningen zijn, 35 woningen per jaar.
Hierbij is (nog) geen rekening gehouden met:
- Huisvesting statushouders;
- Het beperken van de wachtlijsten voor sociale huurwoningen;
- Groeiende vraag naar sociale huurwoningen vanuit de centrumgemeente Utrecht. Het is nog
niet duidelijk om hoeveel cliënten/woningen het gaat, wel zeker is dat er huisvesting moet
worden gerealiseerd. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de huidige en
toekomstige huisvestingsopgave en begeleidingsbehoefte van de klantengroep die vanuit het
beschermd wonen instellingen in de centrumgemeente Utrecht zullen ‘instromen’ in de
gemeente Utrechtse Heuvelrug. Dit najaar worden de resultaten van het onderzoek
bestuurlijk behandeld.
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Passend toewijzen: corporaties moeten 95% van het bezit passend toewijzen.
De aftoppingsgrenzen ten behoeve van passend toewijzen zijn:
€ 417,34 (kwaliteitskortingsgrens)
€ 597,30 (1e aftoppingsgrens)
€ 640,14 (2e aftoppingsgrens)
De gemeente Utrechtse Heuvelrug hanteert voor sociale huurwoningen de wettelijk grens van € 710.
De federatie-corporaties kiezen er voor om sociale huurwoningen tot de 2e aftoppingsgrens te
definiëren. Dit heeft direct te maken met de regels van passend toewijzen, huurtoeslag, het
huisvesten van onze doelgroep en het reeds aanwezige aanbod van woningen met een huurprijs
tussen de 2e aftoppingsgrens en € 710. Het zou voor de duidelijkheid fijn en verhelderd zijn, als de
uitgangspunten van de federatie genoemd worden.
Passend toewijzen leidt tot knelpunten, o.a.:
- Leefbaarheidsproblemen door concentratie van de laagste inkomens in bepaalde wijken, wat
kan leiden tot problemen/overlast
Daarom hecht de federatie veel belang aan samenwerking met Dorpsteams, om overlast te
voorkomen/vroegtijdig aan te pakken, multiproblemen aan te pakken en kwetsbare groepen goed te
ondersteunen. Welzijnstaken horen niet bij de corporaties, daar waar we verbinding kunnen zoeken,
doen we dat. De federatie zet in op bevorderen van woongenot van huurders.
-

Problemen voor middeninkomens om geschikte én vooral betaalbare woningen te vinden.

Opmerking vanuit de HBV Leersum: Houd gemengde wijken in ere. De HBV wil een lans breken voor
het rigide karakter van het percentage 95% passend toewijzen, voor de politiek een lastig vraagstuk.
Leefbaarheid:
Het budget ten behoeve van leefbaarheid is gemaximeerd op € 127,39 per vhe.
De Wet heeft streng gereguleerd waar het budget voor aangewend mag worden.
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Vraag vanuit OPEN: Wat versta je onder leefbaarheid?
Dit is moeilijk uit te leggen. Leefbaarheid gaat over de mate waarin een buurt, wijk, dorp of ander
gebied aantrekkelijk en/of geschikt is om te wonen of werken. Voorbeelden zijn welzijn, buurt BBQ en
onderhoud gazon/groen. Het sponsoren van activiteiten mag de corporatie niet doen.
De accountant toetst de leefbaarheid aan de wet- en regelgeving.
Wat de GUH onder leefbaarheid vindt horen, komt de wethouder, Rob Jorg, op terug en doen ze
toekomen aan alle huurdersverenigingen, die deze vraag opriepen.

Ontwikkelingen; toename belastingdruk

Het totale belastingbedrag (btw, lokale heffing, verhuurdersheffing, vennootschapsbelasting en Anti
Taks Avoidance Directive) dat corporaties in 2013 betaalden (1,9 miljard) was iets minder dan 2
maanden huur van alle bewoners.
Vorig jaar (3,6 miljard) was dat al iets meer dan drie maanden huur.
Bij ongewijzigd beleid zullen corporaties in 2021, vier maanden huur per jaar kwijt zijn aan
belastingen, terwijl dit in 2013 nog twee maanden waren. Dit is een zorgelijke ontwikkeling.
Daar komt bij dat door de nieuwe ATAD-regeling de rentelasten van corporaties niet meer/slechts
gedeeltelijk aftrekbaar zijn van de winst in het kader van de vennootschapsbelasting. Dat betekent
een verhoging van de belastingdruk voor corporaties, aangezien corporaties zich kenmerken door
een groot aandeel vreemd vermogen (ca. € 85 miljard aan uitstaande leningen).
Wellicht horen we op Prinsjesdag of corporaties tegemoet gekomen worden door verlaging van de
belastingdruk, wanneer ze investeren in duurzaamheid, (verlaging verhuurdersheffing of
investeringsaftrek). Dit is in lijn der verwachting en is onderwerp op de agenda van de klimaattafel.
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Gegevens uit Monitor Nieuwbouw Sociale Huurwoningen 2018
Het rendement op eengezinswoningen in 2018 is 19% lager dan in 2016.
Het rendement op meergezinswoningen daalt met 8%.
Belangrijkste reden is de stijgende bouwkosten.
Bij eengezinswoningen zijn ook de lagere aanvangshuren een belangrijke oorzaak.
In de dPi 2017 loopt het tekort verder op tot € 86.000 per woning in 2021.
Daarom wil de federatie met de GUH in gesprek over betaalbare grondprijzen voor sociale
woningbouw.
Ledenbrief VNG: De VNG heeft altijd gepleit voor een fonds voor de bekostiging van het onrendabele
deel bij binnenstedelijke herstructurering. Er zijn eenvoudigweg projecten in de stad waar de
businesscase niet sluitend te maken is. Een revolverend fonds lost dat probleem niet op.
Wij hebben in deze gemeente bij nieuwbouw te maken met inbreidingslocaties;
Dit is meer dan € 166.000 (inclusief grond). Het inrekenen van de verduurzaming moet nog.
Er zijn corporaties die nu al hulp nodig hebben.
Rhenam Wonen en Heuvelrug Wonen zijn vermogende corporaties. Wij zijn in control, maar moeten
keuzes maken.
Afschrijving van het woningbezit is 50 jaar. Dit is opgelegd vanuit het WSW, ons borgingsinstituut,
ondanks dat we weten dat woningen veel langer mee kunnen.
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IBW-cijfers zijn cijfers die de Aw verspreid aan gemeenten en huurdersorganisaties. Deze cijfers zijn
additioneel op reeds ingeboekte investeringen.
IBW-cijfers 2018:
Heuvelrug Wonen (DAEB):
- Nieuwbouw: 53.900.000
- Verbetering: 48.100.000
- Huurmatiging: 2.610.000

of
of

Rhenam Wonen (DAEB) gemeente UH:
- Nieuwbouw: 10.814.000 (51,6 mio voor Rhenam totaal)
- Verbetering: 9.660.000 (45,2 mio voor Rhenam totaal)
- Huurmatiging: 455.000 (2,1 mio voor Rhenam totaal)

of
of

Wbv Maarn (DAEB):
- Nieuwbouw: 0
- Verbetering: 0
- Huurmatiging: 0
Komende jaren staan corporaties voor grote investeringen op terrein van duurzaamheid.
Deze investeringen worden in de IBW niet als aparte categorie inzichtelijk gemaakt.
Hier zit de verduurzaming niet in!
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Klimaatdoelstellingen:
In 2030 CO2-reductie van 49%. Dit is afkomstig uit het regeerakkoord van Rutte III.
Raadsprogramma GUH:
- Duurzaamheid: het realiseren van een CO2-neutrale gemeente is één van de grootste en
belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren;
- Het snel veranderende energielandschap vereist een sterke regie van de gemeente;
- De komende jaren ligt de focus o.a. op:
- Energiebesparing van bestaande woningen en gebouwen.
Daarvoor wordt o.a. ingezet op: bewustwording vergroten, kennisdelen,
belemmerende maatregelen verwijderen, vergunningenproces versimpelen en
(collectieve) initiatieven faciliteren;
- Aardgasloos: Selecteren van enkele proeftuinen/straten om bestaande woningen
aardgasloos te maken; voor maken van energiekansenkaart om zo lokale energievisie
te ontwikkelen.
Door het uitvoeren van de duurzaamheidsbeleidsplannen hebben de drie corporaties van de
federatie in 2021 gemiddeld label B gerealiseerd.
Om op strategisch niveau de grote lijnen tot 2050 uit te zetten heeft AEDES voor de corporaties de
‘routekaart 2050’ ontwikkeld. De federatie heeft deze routekaart ingevuld.
Martijn Rink vertelt wat dit betekent voor Rhenam Wonen:
- All electric: een investering van € 180 mio additioneel
- Warmtenet: een investering van € 90 miljoen additioneel
Voor Heuvelrug Wonen is gerekend met een investering tot 2050 van € 6 mio extra per jaar.
We moeten dit daarom gezamenlijk oppakken met de gemeente, gebruik elkaars expertise. Er ligt
een flinke opgave en de kans voor samenwerking, ook voor de particuliere markt.
In 2021 is de Warmtevisie/Energievisie van de gemeente duidelijk.
Investeringen in verduurzaming leiden niet tot waarde verhoging van de woning.
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Decentralisatie:
Vanaf 2021 wordt de GUH verantwoordelijk om beschermd wonen en maatschappelijke opvang te
regelen voor meerderjarige cliënten met een kwetsbaarheid als gevolg van (dreigende) dakloosheid
en/of psychiatrische problematiek. Voor deze groep moet de GUH maatschappelijke opvang,
beschermd wonen, ambulante begeleiding (voorheen AWBZ), dagbesteding en inloop-GGZ regelen.
De GUH doet nu in regionaal verband onderzoek naar de in- en uitstroom van beschermd wonen van
de centrumgemeente naar de GUH en de begeleidingsbehoefte bij zelfstandig begeleid wonen.
Voorlopige schatting is dat hiervan circa 50 personen beschermd wonen nodig hebben in de
gemeente Utrechtse Heuvelrug. (Het onderzoek loopt nog).
Hiervoor moeten – in samenwerking met de corporaties – locaties worden gevonden.
Er is sprake van een dubbele vergrijzing; er komen steeds meer ouderen, die steeds ouder worden.
Ouderen wonen steeds vaker zelfstandig. Dit vraagt om aanpassingen van woningen en nieuwe
woonvormen.
Door de decentralisatie en de vergrijzing is er een toename van kwetsbare personen
Daarbij komt uit het rapport ‘Veiligheidsontwikkeling in Midden-Nederland en Nederland’ naar voren
dat het aantal meldingen van overlast door verwarde/overspannen personen in periode 2013-2017
aanzienlijk is toegenomen.
Aandachtspunt: Inzetten op doorstroming.
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Samenwerking is de kern van onze toekomst.
Vanuit de CU wordt de vraag gesteld of de federatie de bouwenveloppen af wil schaffen?
Jos antwoordt dat we in het Bod 2019 als federatie de volgende randvoorwaarde richting de
gemeente opgenomen hebben:
- De GUH schaft de bouwenveloppen af en wijst projecten in ‘onze dorpen’ toe aan de
federatie-corporaties.
- In de zienswijze op het Bod verwijst het college van B&W naar de nota scenario Analyse
grondexploitaties, die de gemeenteraad in december 2015 heeft vastgesteld.
Daarbij zijn de regels voor de verkoop (onder andere de bouwenveloppen) een belangrijk onderdeel.
Er wordt aangegeven dat alleen de gemeenteraad hier een andere keuze in kan maken.
Dit geldt ook voor de (verlaging) van de grondprijzen van locaties in eigendom van de gemeente voor
sociale woningbouw.
De BVH vraagt wat het aantal scheefwoners is in de GUH?
De grens is ca. € 41.000 per jaar.
Wij beschikken alleen over een lijst van postcode/huisnummer, beschikbaar gesteld door de
belastingdienst, waar meer dan ca. € 41.000 aan gezinsinkomen aan de orde is.
Voor Heuvelrug Wonen gaat het over ongeveer 270 huishoudens, is 7%.
Om de diversiteit van wonen te handhaven is Heuvelrug Wonen blij met het percentage scheefwonen.
Een vraag vanuit de huurdersbelangenvereniging Amerongen: worden de rode contouren opgerekt
voor eventuele (nieuw-)bouw?
De wethouder antwoordt dat de rode contour strak om onze dorpen heen ligt. Hierdoor zijn
uitbreidingsmogelijkheden beperkt. In het raadsprogramma is gemeld dat er geen grote projecten
buiten de rode contouren gebouwd mogen worden, met uitzondering van een ‘landgoed’.
De Provincie wil dit niet, het Rijk wel.
Andere regels gelden voor een agrarische bestemmingen. (Voorbeeld, afbreken stal, huis voor in de
plaats).
Vervolgens zegt de wethouder dat de GUH momenteel 49.000 inwoners telt.
Ambitie is om het aantal van 125 woningen per jaar te bouwen op te rekken naar 140 per jaar. Dit
betekent 3.100 in 2040. Dit komt aardig met elkaar in lijn. Met een stijging naar 51.000 inwoners in
2040 groeien wij sneller dan gemiddelde gemeenten in Nederland.
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Wachttijd is anders dan zoektijd.
De GUH wil de wachttijd uitsplitsen op dorpsniveau en type woning.
Wat is de gemiddelde doorstroming in Nederland?
Zoeken naar verdichting – duurt langer – met elkaar oplossingen zoeken. Ruimte is schaars.
Vrijgekomen Gemeentewerf Maarn beschikbaar stellen voor sociale huurwoningen, voor het wijzigen
van het bestemmingsplan is de raad aan zet. Bij nieuwbouw is het uitgangspunt de verdeling van de
geldende Woonvisie.
Ook wil de GUH de beschikbaarheid voor middenhuur met 10% laten stijgen.
Zorg voor een alternatief voor de scheefwoners en mogelijk maken om passend huis aan te bieden
voor ouderen die in een (te) groot huis wonen. ‘Woon carrière mixen huur en koop’.
Doorstroming is een van vier speerpunten uit de Woonvisie 2013-2020.
De federatie zet in om te komen tot effectieve en op resultaatgerichte samenwerkingsrelatie.
Dit is nodig om de grote opgaven, waar beide partijen voor staan, aan te pakken.
De nieuwe Woonvisie zou daar het kader voor moeten zijn.
In het raadsprogramma is opgenomen, dat de volgende zaken worden opgenomen in de Woonvisie:
- Uitwerking van de motie ten aanzien van opdelen sociale huur/koop:
- Het vast te stellen percentage sociale koop en huur in de nieuwe woonvisie zodanig
vast te leggen dat de verhouding sociale huur/koop ca. 70-30% is.
- Dat de woningbouwcorporaties bij elk project waar sprake is van de bouw van
sociale woningen, betrokken wordt als gesprekspartner.
- Actuele woonbehoefte in de gemeente (niet alleen gemeten naar vragers in de markt, maar
ook naar behoefte per dorp).
- Kijken naar verschillende typen woningen, vernieuwende woonvormen en verduurzaming.
- Motie stimuleer doorstroming (sociale) woningmarkt, waaronder:
- Inbreidings- en uitbreidingsmogelijkheden voor woningbouw binnen de gemeente
Utrechtse Heuvelrug te onderzoeken, aan te wijzen en zo snel mogelijk in lijn van de
woonvisie tot ontwikkeling te brengen. Hierbij de woningcorporaties betrekken.
- Daarnaast is in het raadsprogramma de wens opgenomen om op sommige plekken meer te
verdichten.
- Er wordt ingezet op een maximale benutting van de plancapaciteit binnen de rode contour.
Daarbij pleit de VNG in haar Ledenbrief van 19 juli (net als in eerdere uitingen) dat er een fonds moet
komen voor de bekostiging van het onrendabele deel bij binnenstedelijke herstructurering. De VNG
geeft aan dat er eenvoudigweg projecten in de stad zijn waar de businesscase niet sluitend te maken
is. Een revolverend fonds lost dat probleem niet op.
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Ruimte voor discussie over:
- Complexiteit doorstroming; goed kijken naar balans in federatie verband.
- Wachttijden; wat is de behoefte.
- Wie wonen er in sociale huurwoningen; startende leerkracht, politieagent en verpleging.
Aandachtspunt: leefbaarheid.
Vraag vanuit de BVH: in de presentatie wordt gesproken over kwetsbare doelgroep verwarde mensen
en niet de gehandicapten. Dit is ook een vorm van beschermd wonen.
Martijn Rink antwoordt dat er diverse vormen van beschermd wonen zijn en bedoeld zijn.
Corporaties hebben nauwe contacten met zorgpartijen.
Pim Kamp, manager Wonen van Heuvelrug Wonen vult aan dat sinds een jaar een nieuwe huurder
uitgenodigd wordt voor een gesprek. Dit is een nieuwe ontwikkeling. Uitgelegd wordt wat de huurder
kan verwachten, uitleg over de buurt en wanneer nodig omslag te maken, met toestemming
kandidaat huurder om te schakelen met dorpsteam.
Op de vraag van de VVD over wachtlijsten antwoordt Pim Kamp dat door de huisvestingsverordening
een inwoner van Den Helder kan reageren op een woning in de GUH.
In de praktijk komt dit weinig voor. Bij nieuwbouw heeft lokaal voorrang. Als voorbeeld noemt Pim
Kamp Hoofdstraat 82. Dit zijn allen inwoners van de GUH. Als proef behouden zij de inschrijvingsduur.
Nog een vraag van de VVD: wat zijn de gevolgen wanneer de Prestatieafspraken niet worden
nagekomen? Hier zijn geen sancties voor. We rapporteren naar elkaar en naar de raden van
commissarissen. Afspraak is afspraak, je hebt wel wat uit te leggen.
De wethouder sluit zich hierbij aan. Als voorbeeld noemt hij dat Vestia geen duurzaamheidsafspraken
op wil nemen en dat er geen Prestatieafspraken gemaakt gaan worden. De GUH rapporteert dit aan
de Aw.
Zien corporaties mogelijkheden in andere leegstaande (kantoor-)panden, vraagt de CU. Dit naar
aanleiding van de transitie van de Hoofdstraat 82.
Jos antwoordt dat het project aan de Hoofdstraat 82 binnen een jaar gerealiseerd is en geschikt
gemaakt voor 34 appartementen voor starters. Er zijn niet zoveel van deze panden. Vaak zijn
ontwikkelaars ons voor.
De wethouder benadrukt dit mooie project en zegt dat de GUH op korte termijn een inventarisatie
van potentiele inbreidingslocaties uit wil voeren. Denk hierbij ook aan bijvoorbeeld transitie van
kantoor- en bedrijfsgebouwen, het actief verplaatsen van bedrijven uit woonwijken. Verdichting kan
ook door het opdelen van kavels mogelijk te maken, meer de hoogte in kunnen bouwen, door
woningen te splitsen of via sloop en vervanging door nieuwbouw.
De wethouder doet een oproep: weet je iets, laat het weten!
De GUH spant zich in om het wijzigen van bestemmingsplannen van locaties waar sociale
woningbouw gerealiseerd kan worden, naar voren te halen.
D66 komt met het idee voor alternatieve woonvormen (tiny houses) of wonen in groepen.
Pim Kamp zegt dat Heuvelrug Wonen recent met twee initiatiefnemers gepraat heeft over tiny
houses. Blijft het feit dat er grond nodig is.
HW en Rhenam kijken naar alternatieve woonvormen.
Vraag vanuit de VVD: komen er meer woningen terug in duurzame uitvoering, na sloop?
Niet altijd, zegt Jos Sleyfer. Bij de overweging om de flats aan de Sitiolaan in Doorn te verduurzamen
of te slopen, zou sloop betekenen het terugbouwen van 68 woningen tegenover het verduurzamen
van 120 appartementen. Daarom hebben wij geïnvesteerd in een bestaande pand.
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Voor het centrumplan in Driebergen geldt dat een deel van het bestaande bezit wordt verduurzaamd
en een deel wordt gesloopt. Hiervoor worden iets meer woningen teruggebouwd.
Kern is dat bij sloop er minder voor terug gebouwd wordt, besluit door de raad.
Vanuit de VVD wordt gezegd dat de raad hier flexibeler mee om dient te gaan.
Sloop bij dorpsvernieuwing, zoals huis met een kap wordt misschien toegestaan om iets groter of
meer volume terug te bouwen, zegt de wethouder.
Hoogbouw tot vierde verdieping maximaal is toegestaan, lokaal lager.
Benutten wat mag is al fijn, zegt wethouder.
Huurdersbelangenvereniging Amerongen vraagt of de mensen die uit beschermd wonen komen,
getraind worden om zonder begeleiding te gaan wonen?
Het streven is dat zoveel mogelijk zelfstandig gaan wonen, antwoordt Martijn Rink.
Huurdersbelangenvereniging Driebergen meldt dat in de Woonvisie staat dat er in december 2017
een beleidsnotitie over ouderen en zorg, zou komen.
Martijn Rink antwoordt dat de gemeente bezig is met een levensloopgeschikte beleidsnota, vertaling
naar PA volgt.
Geconcludeerd wordt dat dit een waardevolle bijeenkomst is geweest. Daarom wordt afgesproken
om volgend jaar de politiek weer uit te nodigen. Heeft u zelf onderwerpen hiervoor, breng deze in,
graag.
Jos nodigt de aanwezigen van harte uit voor 13 oktober, de dag van het huren. Heuvelrug Wonen
grijpt dit moment aan voor de officiële opening van Hoofdstraat 82 in Driebergen.
De bijeenkomst wordt afgesloten onder dankzegging.
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