
 

 

 

 
Vanaf 1 januari 2017 gaan Seyster Veste en de Kombinatie samen verder als Woongoed Zeist. Samen 

stelden we de volgende beleidsvoornemens op voor 2017. 
We passen daarbij ons huur beleid aan, zodat we voldoen aan de voorschriften van passend toewijzen. 
Passend toewijzen betekent dat corporaties huishoudens met recht op huurtoeslag alleen woningen 
mogen aanbieden tot een bepaalde huurprijs.  
 
In 2017 gaan we flink renoveren. We pakken 330 woningen aan. We verbeteren daarbij niet alleen de 
kwaliteit van de woning maar maken ze ook energiezuinig. Ook gaan we 50 nieuwe woningen bouwen. 

Daarnaast zijn we in 2017 nog volop bezig met het vormgeven van de nieuwe organisatie. 
 

Onze speerpunten: 
 
• Betaalbaar wonen 

• Energiebesparing en duurzaamheid 

• Leefbare en vitale wijken 
 

 

Wat gaan we doen? 
 

Betaalbaarheid 
 
Wij zetten ons in voor betaalbaar wonen op verschillende manieren. Allereerst door de aanpassing van 
ons huurbeleid. We gaan 75% van de vrijkomende woningen verhuren met een huurprijs tot € 635,05 
(prijspeil 2017). Daarbij houden we rekening met passend toewijzen.  
 
In 2017 wordt de jaarlijkse huurverhoging met behulp van de´huursombenadering´ bepaald. Dit leidt 
tot een maximale gemiddelde huurverhoging van inflatie + 1% (over alle woningen). Hierbij mag je 

differentiëren naarmate de kwaliteit van de woning beter of slechter is. Woongoed Zeist overlegt met 
de huurdersvertegenwoordiging (het BewonersPlatform en BV Seyst) over de uitwerking van deze 
voornemens.  
 

Woongoed Zeist hecht in het kader van betaalbaarheid veel waarde aan het convenant 
schuldhulpverlening en de incassoprocedure om huisuitzetting (en oplopende huurschuld) te 
voorkomen. Ook bekijken hoe we kluswoningen tegen een lagere prijs gaan verhuren. 

 
We beperken de verkoop van woningen omdat de vraag naar goedkope huurwoningen groot is. In 
2017 verkopen we 25 woningen deels met Koopgarant. Daarnaast huisvesten we bijzondere 
doelgroepen afkomstig uit maatschappelijke opvang en instellingen en statushouders. Met de 
gemeente zoeken we naar alternatieve huisvesting voor statushouders en andere (her)starters op de 
woningmarkt buiten de sociale voorraad om in het kader van de gemeentelijke versnellingsopgave. In 

Zeist groeit de groep mensen die starten of herstarten op de woningmarkt. Dit zijn bijvoorbeeld 
mensen uit zorginstellingen, jongeren, studenten, gescheiden mensen en statushouders. Met de 
gemeente willen we er voor zorgen dat al deze doelgroepen, in een goede mix en verspreid over Zeist, 
snel terecht kunnen in onze gemeente. 
We onderzoeken alle gebouwen in Zeist die leegstaan of binnenkort vrijkomen. We kijken of ze 
omgevormd kunnen worden tot woonruimte voor deze doelgroepen. 
Ouderen, die mogelijk ‘scheef wonen’ in eengezinswoningen, bieden we voorrang om te verhuizen 

naar een appartement. Voor bewoners in Den Dolder en Driehoek Schaerweijdelaan starten we met 

een experiment hiervoor. 
 
 

Energiebesparing en duurzaamheid  
 

In 2017 renoveert Woongoed Zeist 330 woningen. Een gerenoveerde woning is goed geïsoleerd 
(energie-index 1,25, label B) en levert een verbeterd wooncomfort op voor de bewoner. Na afloop van 
een renovatieproject informeren we bewoners, op maat, over het gebruik van hun woning en de 
mogelijkheden om energie te besparen.  
In 2017 bereiden we ook de renovatie van 430 woningen in 2018 voor. 



 

 

 

 

 
Verder leveren we 50 nieuwbouwwoningen op, die allemaal voldoen aan eisen van energiebesparing 
en duurzaamheid. Onderdeel van de nieuwbouw zijn 8 ‘nul-op-de-meter-woningen’. Dit betekent dat 
de woning zodanig wordt geïsoleerd en er energie wordt opgewekt dat er nauwelijks kosten zijn voor 
gas en elektra. Ook bereiden we de nieuwbouw voor van 120 woningen in 2018. Tevens onderzoeken 

we de mogelijkheden van energielevering door zonnepanelen.  
 
 

Leefbare en vitale wijken 
 

In 2017 gaan we verder met Wijk Gericht Werken. Woongoed Zeist start ook met het werken in 
wijkteams. In overleg met deze wijkteams, richt het sociaal wijkteam zich op zorgtaken aan bewoners 
die extra aandacht nodig hebben. Door onze aanwezigheid in de wijk. En omdat we bij huurders over 
de vloer komen, signaleren we problemen, bijvoorbeeld op het gebied van eenzaamheid. Hierover 
informeren we het sociaal wijkteam. Ook blijven we zoeken naar initiatieven gericht op 
gemeenschapsbestendigheid en zoeken we naar arrangementen om de zelfredzaamheid en 

saamhorigheid in wijken en buurten te vergroten. Het Laatste Kansbeleid gaan we actualiseren. 

 
 

Bedrijfsvoering en fusie 
 
De fusie van beide organisaties en de implementatie van een nieuw automatiseringssysteem vragen 
zeker de eerste helft van 2017 extra aandacht van onze medewerkers. De organisatie is ingericht in 

wijkteams. In elk wijkteam zitten medewerkers die alle facetten van het wonen beslaan zoals 
techniek, leefbaarheid, en verhuur- en woonzaken. Hiermee wil Woongoed Zeist ‘dichtbij’ de klant 
staan door dienstverlening te bieden door een vertrouwde groep mensen. 
De kwaliteit van onze dienstverlening laten we meten door KWH (Kwaliteits Waarborg Huursector). 
KWH starten met een imago-onderzoek. 
 

Onze huurdersvertegenwoordiging (het Platform en BV Seyst) gaat fuseren in 2017. Daarbij gaan zij 
weer een belangrijke rol spelen bij het opstellen van het bod op de woonvisie en prestatieafspraken 
met de gemeente. Op 1 juli stellen we gezamenlijk een bod op voor de nieuwe woonvisie van de 
gemeente Zeist.  

 
In het najaar start Woongoed Zeist met het opstellen van een nieuw beleidsplan. Natuurlijk betrekken 
we hier onze stakeholders en bewoners bij. Daarbij is ook een rol weggelegd voor de in 2017 

opgerichte Maatschappelijke Adviesraad.  
 
Nieuwe regelgeving vanuit het Rijk betekent ook afronding van de scheiding van DAEB/niet-DAEB. 
Ook dit heeft gevolgen voor het werk, beleid en Governance. Dit geheel zal in 2017 veel aandacht 
vragen.  
 
Daarnaast besteden we in 2017 aandacht aan vastgoedsturing en sturing van middelen door kritische 

prestatie indicatoren in te richten. We zorgen ervoor dat de middelen maatschappelijk verantwoord 
worden besteed. De doorontwikkeling van het DrieKamerModel versterkt dit en maakt onze keuzes 
inzichtelijk. 
 
 
 

 
 


