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INHOUD

§ Wat is onze taakopvatting?

§ Wat zien wij op de woningmarkt?

§ Hoe spelen wij daarop in?

§ Wat gaat dit ons kosten?

§ Welke afspraken zijn er (nodig)?



TAAKOPVATTING

Wij zijn er voor mensen met een krappe beurs of 
met een bijzondere zorgvraag. Iedereen die 

woont of wil wonen in Leusden kan bij ons terecht 
met vragen, maar wij zijn er in het bijzonder voor 
woningzoekenden en huurders die zich niet zelf 

kunnen redden op de woningmarkt. 

We doen ons werk vanuit de overtuiging dat 
goed en betaalbaar wonen bijdraagt aan de 

kwaliteit van leven van onze huurders.



TAAKOPVATTING

Hoofdpunten ondernemingsplan 

§ Investeren in voldoende betaalbare en duurzame huurwoningen

§ Brede sociale doelgroep + middeninkomens

§ Lokaal binnen regionale woningmarkt

§ Vraagstukken in de wijk oplossen met bewoners en maatschappelijke 
partners



WAT WIJ ZIEN OP DE WONINGMARKT

…komt grotendeels overeen met analyse Companen. Wij herkennen:

§ bovengemiddelde vergrijzing

§ regionale dynamiek (m.n. Amersfoort)

§ beperkte aanbod voor starters en middeninkomens

§ de vraag naar meer levensloopgeschikte woningen



WAT WIJ ZIEN OP DE WONINGMARKT

Aanvullend:

§ sinds 2016 stijging van het aantal inschrijvingen uit Leusden (+20% in 
2 jaar).

§ dat de druk niet STERK is toegenomen is een prestatie! De druk
verlagen is de UITDAGING!



HOE WIJ DAAROP INSPELEN

Opgave: Uitbreiding van sociale woningvoorraad: minimaal 2.800 
woningen in 2025. (ca. 2.900 in 2030)

vooral voor:

§ één- of tweepersoonshuishoudens tot 35 jaar met recht op 
huurtoeslag

§ senioren

§ zorgbehoevenden

§ middeninkomens

§ spoedzoekers



HOE WIJ DAAROP INSPELEN

Afspraak: WSL bouwt in de periode 2016-2020 ca. 150 sociale 
huurwoningen

Projecten Aantal eenheden

MFC Atlas 38

Groot Krakhorst 12

Groot Agteveld 16

Palet 22

Huis van Leusden 29

Groot Agteveld 3

MFC Antares 6

Olmenlaan 52



HOE WIJ DAAROP INSPELEN

Na 2020:

§ Maanwijk/Maanweg

§ Hof van Liz

§ Groot Agteveld

§ Bouwdriest

§ Mastenbroek



HOE WIJ DAAROP INSPELEN

Doorstroming bevorderen



HOE WIJ DAAROP INSPELEN
Meer mogelijkheden voor middeninkomens



HOE WIJ DAAROP INSPELEN

Behouden van betaalbaarheid

§ Min. 70% van vrijkomende woningen voor huishoudens met recht op 
huurtoeslag (607/651). 

§ Min. 50% < 607 en min. 65% < 651

§ Investeren in duurzaamheid

§ Gematigd huurbeleid (sociaal huurakkoord) in overleg met HLVE



WAT GAAT DIT KOSTEN?

Kosten lopen op!
§ Verhuurdersheffing, ATAD, Vennootschapsbelasting
§ Duurzaamheidseisen (gasloos, EPC)
§ Welstandseisen (zie bijv. Groot Agteveld)

§ Bouwprijzen

Investering nieuwbouw 2020-2024: 53 miljoen voor 219 woningen (16 
miljoen onrendabel)

Investering duurzaamheid 2020-2024: 12 miljoen voor 563 woningen
(+10 miljoen onderhoud)



WAT GAAT DIT KOSTEN?

Voorlopig betaalbaar:

Indicatieve Bestedingsruimte (IBW 2019):

§ Nieuwbouw 81 miljoen

§ Verbetering 69 miljoen

§ Huurmatiging 1,7 miljoen

…maar ook opgave na 2025 (energietransitie, gasloos, nieuwbouw)



WELKE AFSPRAKEN ZIJN ER (NODIG)?

WSL:

- bouwt

- verduurzaamt

- verkoopt

- verhuurt

Jaarafspraken 2020

WSL levert op: 3 EGW (niet-daeb) in project Groot Agteveld (veld 4)
WSL heeft in uitvoering: 64 woningen in project Groot Agteveld (veld 5 en 2) en in project 
Maanwijk
WSL verbetert het complex Groenhouten. (120 woningen minimaal 2 labelstappen).
WSL maakt per wijk inzichtelijk wat de kwaliteit en passendheid is van de woningen waarin 
onze huurders op leeftijd wonen, inclusief het inventariseren van hun woonbehoeften.

WSL gaat met jongeren in gesprek over de mogelijkheid van huisvesting op basis van flexibele 
contracten en gaat experimenteren met flexibele contracten (‘friends-contracten’, contracten 
voor huisbewaring en kamerverhuur)

WSL past het streefhuurbeleid aan, zodat er meer woningen beschikbaar komen met een huur 
tussen de aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens.

WSL hanteert het uitgangspunt dat de huren van de nieuwbouwwoningen van WSL voor een 
groot deel onder de aftoppingsgrens blijven, zodat deze woningen bereikbaar zijn voor 
huishoudens met recht op huurtoeslag. Het uitgangspunt staat door sterk oplopende 
bouwkosten en extra gemeentelijke duurzaamheidseisen onder druk. WSL onderzoekt of en 
hoe dit uitgangspunt gewijzigd kan worden.

De gemeente en WSL monitoren de uitstroom uit instellingen en door langer thuis wonen en 
delen deze gegevens met HLVE. WSL en Gemeente overleggen over de manier waarop deze 
extra vraag wordt opgevangen en begeleid. HLVE wordt hierover geïnformeerd.

Corporaties hebben bij de woningtoewijzing nu 10% vrije ruimte. Deze toewijzingsruimte 
wordt vergroot naar 15%, zodat meer ruimte komt voor lokaal maatwerk. WSL, gemeenten en 
HLVE maken daar gezamenlijk beleid voor.



WELKE AFSPRAKEN ZIJN ER (NODIG)?

Gemeente:

- locaties

- deregulering

- begeleiding kwetsbare

doelgroepen

- warmtetransitievisie

Afspraak
De gemeente stelt aan de ontwikkeling van locaties als voorwaarde dat gemiddeld ten 
minste 30% als sociale huurwoning wordt gerealiseerd. 
De gemeente legt indien nodig (bijvoorbeeld als ontwikkelaars geen medewerking 
verlenen) de realisatie van sociale huurwoningen planologisch vast. 
Bij de uitgifte van gemeentegrond hanteert de gemeente een vaste grondprijs van € 
15.000 per woning voor meergezinswoningen en € 20.000 per woning voor 
eengezinswoningen.
De gemeente stelt een bij de ligging en doelgroep van een project passende 
parkeernorm. 
De gemeente stelt voor bouwprojecten passende stedenbouwkundige eisen. 
De gemeente en WSL werken volgens de afspraken over de begeleiding van 
vergunninghouders, en hebben periodiek overleg met NVA.
WSL werkt volgens het Convenant 'Voorkomen huurschuld en huisuitzetting'. De 
gemeente draagt de kosten voor schuldhulpverlening 
De gemeente heeft een sluitende aanpak rond personen met verward gedrag 
(vroegsignalering en preventie). 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.
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.



BEDANKT VOOR UW AANDACHT


