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1. Inleiding 

 
De corporaties die verenigd zijn in de STUW, de huurdersorganisaties en de gemeente maken 
jaarlijks prestatieafspraken. Deze worden vastgesteld voor een periode van 5 jaar, waarbij de 
prestaties in het eerste jaar (2019) zo concreet mogelijk zijn omschreven en in de periode van 4 jaar 
daarna (2020 t/m 2023) meer het karakter hebben van een doorkijk. Hiermee wordt aangesloten bij 
de werkwijzen zoals beschreven in de Woningwet 2015. De eerder gemaakte afspraken blijven 
staan, voor zover deze niet in deze nieuwe afspraken geactualiseerd zijn . 
 

2. Prestatieafspraken 2019 - 2023 

De afspraken zijn ingedeeld in vijf  hoofdgroepen, over 1) betaalbaarheid, 2) beschikbaarheid, 3) 
duurzaamheid 4) wonen en zorg en 5) de overige onderwerpen. De afspraken zijn cursief en vet 
weergegeven.  

Het bod van GroenWest is besproken met de huurdersvereniging HV Weidelanden en zij heeft 
positief geadviseerd hierop. 

1) Betaalbaarheid 

Gemeente, Groenwest en HV Weidelanden blijven inzetten op een gematigde huurontwikkeling voor 
de primaire en de secundaire doelgroep en maken daarover de volgende afspraken: 

De huurverhoging voor de primaire doelgroep is in 2019 maximaal inflatievolgend. Hierbij wordt 
wel meer gebruik gemaakt van de aftoppingsgrenzen om voldoende woningen beschikbaar te 
stellen in verschillende huurprijsklassen. 

Daarnaast zal Groenwest inkomensafhankelijke huurverhoging toepassen. De extra opbrengsten 
van een eventuele inkomensafhankelijke huurverhoging worden ingezet ten behoeve van 
investeringen door GroenWest in de sociale woningvoorraad. 

Wens van de gemeente is dat in 2018 minimaal 70% van alle aangeboden sociale huurwoningen een 
huurprijs onder de tweede aftoppingsgrens heeft en minimaal 58% van alle aangeboden sociale 
huurwoningen onder de eerste aftoppingsgrens. 

Net als in voorgaande jaren verhuurt Groenwest minimaal 70% van alle aangeboden sociale 
huurwoningen onder de tweede aftoppingsgrens en minimaal 58% onder de eerste 
aftoppingsgrens.  

De gemeente blijft inzetten op de preventie van armoede en schulden. 
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2) Beschikbaarheid 

Alle partijen blijven inzetten op een verdere groei van de sociale voorraad in Utrecht, om het tekort 
aan sociale huurwoningen verder terug te dringen. GroenWest vraagt de gemeente om teveel  
stapeling van kostenverhogende eisen bij nieuwbouwprojecten (o.a. grondkosten en eisen op het 
vlak van parkeren, duurzaamheid en welstand) te voorkomen. Deze zet de betaalbaarheid van 
nieuwbouwwoningen namelijk onder druk. 

De ontwikkeling van de voorraad tot en met 2023 is aangegeven in bijlage 1. De sociale voorraad 
van Groenwest groeit in de periode 2019 t/m 2023 met 174 woningen. 
 
De inzet van de gemeente zal zijn om in de nieuwe huisvestingsverordening nog steeds mogelijk te 
maken om maximaal 20% van het vrijkomende aanbod via het lotingmodel te verhuren.  
 
Bij de vorming van nieuw gemeentelijk parkeerbeleid zullen de wensen van GroenWest (en de 
andere STUW-corporaties) door de gemeente worden meegenomen.  
 
De gemeente blijft zich inspannen om voldoende bouwlocaties beschikbaar te stellen en zal  
daarbij, waar nodig, verschillende instrumenten inzetten (“meervoudig sturen”).  
 

Productieprogramma: 

In deze afspraken is het productieprogramma opnieuw geactualiseerd. GroenWest en de gemeente 
hebben overleg over mogelijke bouwlocaties. Wanneer er een afweging ligt om op een locatie 
sociale woningbouw door een corporatie te realiseren in Leidsche Rijn gaat de gemeente het 
gesprek hierover ook aan met GroenWest, via de STUW.  
 
Het geactualiseerde productieprogramma tot en met 2023 is weergegeven in bijlage 2.  
 
Het nieuwbouwprogramma betreft circa 174 sociale huurwoningen (waarvan 97 
eengezinswoningen): Leeuwensteyn (79), Haarzicht (49), Wijk achter ’t Spoor (14) . Daarnaast is 
ook Nijevelt (32) toegevoegd als mogelijke ontwikkellocatie, waarbij Groenwest onderzoekt of de 
locatie geschikt is voor een gemengd wonen project.  
 
In 2019 wordt de verkoopstop gehandhaafd. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen wordt hier van 
afgeweken. Met Koopgarant verkochte nieuwbouwwoningen worden verkocht (vrij op de markt 
zonder terugkoopverplichting) of weer in de verhuur genomen. Er worden maximaal 5 woningen 
per jaar verkocht. 
 
 



Prestatieafspraken 2019 GroenWest  Pagina 5 van 9 
 

3) Duurzaamheid 

Verduurzaming van de corporatievoorraad blijft een speerpunt binnen de prestatieafspraken. De 
afspraak om per 01-01-2020 op een gemiddelde Energie-index tussen de  1,2-1,4 (voorheen label B) 
voor de zelfstandige woningvoorraad te komen, heeft GroenWest voor het Utrechtse bezit al 
gehaald. De energie-index per 31-12-2017 was 1,34. 

Als nieuwe tussenstap heeft Groenwest een Energie-index van <1,2 geformuleerd in 2030. In 2019 
voert Groenwest geen groot onderhoud in Utrecht uit. De aanpak concentreert zich in eerste 
instantie op de slechtere energie-indexen in de portefeuille. Deze liggen vooral buiten de gemeente 
Utrecht. 

Energieneutraliteit nieuwbouw: 

Het uitgangspunt van de gemeente voor alle nieuwbouw in Utrecht is energieneutraal en voor 
renovatie zoveel als mogelijk energieneutraal.  
 
De inzet van GroenWest bij nieuwbouwprojecten is NOM / energieneutraal. GroenWest 
anticipeert hierop door bij nieuwbouw in de initiatieffase in de uitvraag een scenario 
energieneutraal en nul-op-de-meter op te nemen. Op basis van het afwegingskader dat 
GroenWest hanteert voor vastgoedinvesteringen, wordt een besluit genomen.  
 
Vanwege nieuwe wetgeving is het in 2019 verplicht om aardgasvrij te bouwen. Dit zorgt voor 
hogere bouwkosten. Voor de haalbaarheid is het daarom van belang dat de overige kosten (zoals 
de sociale  grondprijs en leges) laag blijven. De gemeente spant zich hier voor in. 

Nieuwbouw Leeuwesteyn 4A en Wijk Achter ’t Spoor worden NOM.  

Gasloze nieuwbouw en renovatie: 

Ambitie van de gemeente Utrecht is om op termijn alle woningen los te koppelen van het gas, te 
beginnen met de woningen binnen de pilot Overvecht-Noord.   

In 2019 werkt GroenWest aan een plan voor haar bestaande voorraad waarin het groeipad naar 
‘gasloos in 2050’ verder wordt uitgewerkt. De gemeente komt medio 2020 met een Transitievisie 
Warmte, waarin ook het tijdspad is opgenomen waarin de wijken verder worden verduurzaamd.  
GroenWest levert hier een actieve bijdrage aan door relevante data aan te leveren. 

Zowel nieuwbouw Haarzicht als Leeuwesteyn 12A worden gasloos. 

Zonnepanelen: 

GroenWest is in 2017 gestart met een zonnepanelen-programma 2017-2021. In het Utrechtse deel 
van de portefeuille van GroenWest worden tot 2020 circa 1.000 woningen van zonnepanelen 
voorzien. In 2019 worden 559 huishoudens met een eengezinswoning uitgenodigd om deel te 
nemen. Zij wonen in Vleuterweide, Vleuten dorp en Veldhuizen. In 2020 zijn de eengezinswoningen 
in Haarzuilens en Leidsche Rijn aan de beurt. 

Naast het plaatsen van zonnepanelen bij groot onderhoud, worden op basis van individuele 
verzoeken zonnepanelen geplaatst (vraaggestuurd). Ook worden zonnepanelen op 
appartementengebouwen geplaatst om de collectieve energiekosten te verlagen.  
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4) Wonen en Zorg 

Woonzorginitiatieven: 
 
De gemeente stemt af tussen de domeinen van wonen, sociaal en ruimte van de gemeente en 
neemt regie op inzet en aanbod van het netwerk van betrokken partijen. 
 
De gemeente wijst seniore WMO aanvragers altijd op het bestaan van 3 doorstroomregelingen 
(kortingsregeling, voorrangsregeling en verhuisadviseur) voor senioren in Utrecht. 
 
De gemeente is eerste aanspraakpunt voor woonzorginitiatieven, coördineert hun verzoeken en 
wijst initiatieven door naar de Utrechtse corporaties. Als daar een geschikte locatie voor is, dan is 
GroenWest  bereid om deze ontwikkeling op te pakken.  
 
De gemeente staat garant voor de begeleiding aan statushouders en mensen die uitstromen uit de 
Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen . 
 
Toegankelijkheidsbudget: 
 
GroenWest stelt in 2019 een Toegankelijkheidsbudget beschikbaar om kleine aanpassingen in de 
woning te faciliteren aan huurders, als aanvulling op de WMO. Voor die uitvoering vindt 
afstemming plaats met de afdeling MO van de gemeente Utrecht. 
 
Netwerken maatschappelijke partners: 
 
In 2019 bouwen gemeente en Groenwest verder aan een netwerk met maatschappelijke partners, 
waaronder zorgaanbieders, welzijn, sociaal team, mantelzorgers en de zorgvragers zelf.  

 

5) Overige onderwerpen 

 

Leefbaarheid 
 
In 2019 richten de leefbaarheidsinterventies van Groenwest zich op: 
 

 het schoon en veilig houden van haar wooncomplexen en de directe omgeving; 

 aanwezig en aanspreekbaar zijn in de kernen en wijken waar zij woningen heeft; 

 het vroeg signaleren van individuele en sociale problemen bij huurders waarbij Groenwest 
kiest voor een proactieve aanpak in het voorkomen en oplossen van overlast en 
onrechtmatige bewoning, huurschulden en huisuitzettingen. Hierbij trekt Groenwest 
samen op met lokale maatschappelijke partners waaronder gemeente, politie, zorg- en 
welzijnsorganisaties, schuldhulpverlening en huurdersorganisaties; 

 het bevorderen van huurdersbetrokkenheid bij het (sociaal) beheer van haar 
woonomgeving. Hiervoor zet Groenwest een breed scala aan instrumenten in om aan te 
sluiten bij de wensen en behoeften van huurders op dit vlak. Zo ondersteunt Groenwest 
mogelijk financiële initiatieven van huurders die binnen de wettelijke kaders vallen. Denk 
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bijvoorbeeld aan activiteiten waarbij het ontmoeten en samenwerken van huurders 
centraal staat. Zoals een schoonmaakactie in de buurt of het aanleggen en onderhouden 
van groen. 

 
De gemeente heeft de primaire verantwoordelijkheid voor een goed beheer en veiligheid van  de 
openbare ruimte. 
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Gegevensuitwisseling i.r.t. AVG 
 
De gemeente Utrecht vraagt inzet van de corporaties op de leefbaarheid in de wijken, buurten en 
complexen waar de corporaties bezit hebben en vraagt daarbij hun ondersteuning op de hierna 
genoemde woonmaatschappelijke (deel)gebieden:  
 
- armoedebestrijding en schuldhulpverlening; 
- aanpak van woonfraude en woonoverlast; 
- aanpak verstoring openbare orde en bedreiging van de veiligheid; 
- woonbegeleiding en laatste kansbeleid;  
- buurtbemiddeling; 
- vroeg signalering schulden, verward gedrag en stille problematiek.  
 
Om de gevraagde inzet en ondersteuning te kunnen verlenen is het nodig dat er (bijzondere en in 
beperkte mate ook strafrechtelijke) persoonsgegevens van huurders met gemeente, politie, OM en 
andere bij woonmaatschappelijk werk betrokken (zorg)instanties en - partijen uitgewisseld en 
gedeeld worden.  
 
Per woonmaatschappelijk deelgebied zijn of worden de verwerkingen van persoonsgegevens die in 
dit kader worden verricht, uitgewerkt volgens de principes uit de (Europese) privacywetgeving. Dit 
gebeurd veelal in de vorm van convenanten en de daarbij dan behorende 
verwerkersovereenkomsten.  
 
De gemeente levert inspanning om alle relevante partijen te verbinden en initieert overleggen met 
de partijen om gezamenlijk tot samenwerkingsafspraken te komen.  
 
 
3. Ondertekening 

1. De gemeente Utrecht, vertegenwoordigd door de wethouder Wonen,  
de heer K. Diepeveen,  

2. GroenWest, vertegenwoordigd door haar directeur-bestuurder, mevrouw drs. K.L. Verdooren,  
3. HV Weidelanden, vertegenwoordigd door haar secretaris de heer A. Kruys, 
 
 
Utrecht, x xxxxxx 2019 
 

1. voor de gemeente 
 
 
 
 
 
 

2. voor GroenWest 
 

3. voor HV Weidelanden 
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4. Bijlage 1 Voorraad GroenWest 

 

5. Bijlage 2 Productieprogramma GroenWest 

 

 


