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0    Inleiding 

 

De vernieuwing van de wijk Kerckebosch is inmiddels volop zichtbaar. Op een aantal plekken is de wijk 
zelfs al gereed! Te midden van bossen en heidevelden staat een wijk met mooie architectuur.  
De galerijflats aan de Irenelaan zijn verdwenen. Ook de flats aan de Prinses Margrietlaan zijn voor een 
deel al gesloopt. De rest van de flats verdwijnt de komende jaren. Dit allemaal om ruimte te bieden aan 
800 tot 1000 nieuwe en duurzame huur- en koopwoningen in verschillende prijsklasse en types. Met als 
doel een wijk voor iedereen.  
De wijk bestaat uit zes buurten,  elk met een eigen karakter. De natuur en architectuur is overal volop 
aanwezig en is de dominante factor in de wijk. De Kerckeboschlaan is de nieuwe doorgaande route van 
de wijk.   
 
Wat ging vooraf?  
De gemeente Zeist en woningcorporatie  Seyster Veste (inmiddels Woongoed Zeist) werken sinds 2006 
samen aan het nieuwe Kerckebosch. Voor de uitvoering van de plannen is de WijkOntwikkelings-
Maatschappij (WOM) Kerckebosch opgericht. Samen met bewoners, omwonenden en andere 
betrokkenen werken ze aan de plannen voor de wijkvernieuwing. 
Stap voor stap organisch bouwen is het motto vanaf 2012. Dat was voor veel bewoners in de wijk 
wennen. Het werd beoordeeld met argwaan: gaat het allemaal wel door of komt er van uitstel afstel? 
Woongoed Zeist (voorheen Seyster Veste), gemeente Zeist en WOM hebben laten zien dat het werkbaar 
is en dat het succesvol is geworden. Bij de start van elke nieuwe fase bekijken we welke woonwensen er 
op dat moment leven. De plannen passen we steeds aan. Daarom evalueren we ook telkens het Sociaal 
Statuut bij de volgende fase. Niet alleen verandert de wijk organisch maar ook de regelgeving veranderd.  
 
Onze huurders 
Als complexen ingrijpend worden aangepakt, gerenoveerd en/of vernieuwd, staat er nogal wat te 
gebeuren. Het gaat bij de herstructurering van Kerckebosch niet alleen om ingrepen aan gebouwen, 
straten en woonomgeving. Huurders hebben daar direct mee te maken wanneer hun woning wordt 
gesloopt. Zij kunnen overlast ondervinden door ingrepen in de buurt. Het Sociaal Statuut Kerckebosch 
geeft het beleid van Woongoed Zeist weer, tijdens de voorbereiding voor en daadwerkelijke uitvoering 
van de nieuwbouw in het plangebied Kerckebosch en rond de sloop van de complexen aan de Prinses 
Margrietlaan. Afspraken tussen Woongoed Zeist en de huurders zijn hierin op hoofdlijnen vastgelegd. 

 

Het allereerste Sociaal Statuut Kerckebosch is in 2007 vastgesteld. In januari en februari 2012 is het 

eerste Sociaal Statuut geëvalueerd. In het najaar van 2016 heeft dit opnieuw plaats gevonden en spreken 

we nu over de derde versie. Zo blijft het Sociaal Statuut een levendig document.  

Het Sociaal Statuut geldt voor alle huurders van Woongoed Zeist aan de Prinses Margrietlaan die een 

vast huurcontract hebben en van wie de woning wordt gesloopt. Wij menen deze huurders met dit Sociaal 

Statuut een stevig houvast te bieden tijdens het proces van herstructurering van hun wijk. 

 
Zeist, februari 2017 
 
 
Woongoed Zeist     Bewonerscommissie (oud) Kerckebosch  
 
 
 
 
Rob Wassenberg     Gerda Schuller 
directeur-bestuurder     Voorzitter a.i.-secretaris 
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1   Begrippenlijst 
 
In het Sociaal Statuut Kerckebosch wordt onder de volgende termen verstaan: 
 

 Bewonersorganisatie:  
(oud) Kerckebosch. Deze commissie fungeert als contact tussen de huurders en Woongoed Zeist en 
behartigt de gemeenschappelijke belangen van de huurders van de betreffende complexen.  

 

 Herstructurering (ook wel wijkvernieuwing of stadsvernieuwing): het opnieuw en anders structureren 
van een bepaalde (woon)buurt, wijk of stadsdeel door middel van grootschalige, planmatige of 
projectmatige ingrepen. 
 

 Huishouden: een alleenstaande, of twee of meer personen die een duurzame gemeenschappelijke 
huishouding voeren. 

 

 Huisvestingsverordening: de Regionale Huisvestingsverordening Bestuur Regio Utrecht (BRU), 
versie 1 januari 2016 of een latere daarvoor in de plaats tredende regeling. 
 

 Huurcontract: een huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder aangaande de verhuur van een 
bepaalde zelfstandige woonruimte. Het huurcontract is voor onbepaalde tijd afgesloten.  
 

 Huurder: degene die op grond van een huurcontract met Woongoed Zeist: 

- gerechtigd is tot bewoning van een zelfstandige woning uit het woningbezit van Woongoed Zeist; 

- op het adres van die woning staat ingeschreven in het gemeentelijke bevolkingsregister; 

- in de woning feitelijk woonachtig is. 
 

 Huurgewenning: een tijdelijke tegemoetkoming die de huurder onder bepaalde voorwaarden en 
gedurende een bepaalde periode kan ontvangen als gedeeltelijke compensatie voor het verschil in 
huurprijs tussen de oude en de nieuwe woning. Vanwege regelgeving van passend toewijzen zal er 
minder sprake zijn van huurgewenning bij toewijzing maar in sommige gevallen van een structureel 
lagere huur. 

 

 Ontruimingsdatum: de datum waarop de woning leeg opgeleverd moet zijn. 
 

 Passende woning: een woning die voor wat betreft de huurprijs voldoet in relatie tot het inkomen van 
het huishouden van de huurder en voor de wettelijke regelgeving. Voor wat betreft de bezettingsnorm 
is instemming van het college van B&W noodzakelijk (conform artikel 2.3.2 van de 
huisvestingsverordening). 

 

 Peildatum: de datum waarop het Sociaal Statuut 2016 in werking treedt voor fase 3. (zie ook 2.1.2 en 
bijlage 1). 
 

 Deelplangebied: een gebied dat wordt afgebakend door straatnamen en huisnummers waarbinnen de 
planontwikkelingen van die fase van toepassing zijn. (zie bijlage 2) 
 

 Planontwikkeling: het proces in de wijk Kerckebosch dat op grond van het raadsbesluit  
d.d. 19 september 2005 is gestart. Dit plan gaat uit van een integrale benadering waarbij naast de 
sloop van woningen binnen het plangebied ook sociale investeringen worden gedaan. Sociale 
investeringen zijn ondermeer het vestigen van voorzieningen in de wijk en het creëren van 
levensloopbestendige woningen. Het doel van deze integrale benadering is om een impuls te geven 
aan de samenhang en de vernieuwing van de wijk.  
 

 Sloopbesluit: intern besluit tot sloop van één of meerdere woningen, genomen door de directie van 
Woongoed Zeist. (zie ook 2.1.1 en bijlage 1) 
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 Stadsvernieuwingsurgentie (of volkshuisvestelijke indicatie): op verzoek van Woongoed Zeist wordt 
door het College van Burgemeester en Wethouders van Zeist de urgentie afgegeven aan huurders 
die hun woning gedwongen moeten verlaten vanwege sloop of ingrijpende verbeteringen.  
 

 Projectovereenkomst:  De projectovereenkomst van 1 maart 2015 benoemt de gemaakte afspraken 

tussen de bewonersprojectcommissie en Woongoed Zeist. 

 

 Bewonersprojectcommissie: een vertegenwoordiging vanuit de bewonerscommissie en huurders van 
het betreffende complex(en).  

 

 Tijdelijk huurcontract: een huurovereenkomst die in het kader van de Leegstandswet voor bepaalde 
tijd wordt afgesloten tussen huurder en verhuurder aangaande de verhuur van een bepaalde 
zelfstandige woonruimte.  
 

 Urgentiedatum: op verzoek van Woongoed Zeist wordt door het College van Burgemeester en 
Wethouders van Zeist de datum vastgesteld waarop toestemming wordt verleend tot herhuisvesting 
van huurders en stadsvernieuwingsurgenties (ook wel volkshuisvestelijke indicatie genoemd) kunnen 
worden aangevraagd.  
 

 Vast huurcontract: een contract voor onbepaalde tijd 
  

 Vergelijkbare woning (of vergelijkbare huisvesting): een woning van hetzelfde woningtype, 
overeenkomstig de geldende huisvestingsverordening, die de huurder moet verlaten in het kader van 
herstructurering (conform artikel 1.1 van de huisvestingsverordening).  
 

 Verhuurder: Woongoed Zeist  
 

 Tijdelijke woonruimte: een tijdelijke woning die door de huurder wordt gehuurd in afwachting van de 
oplevering van de nieuwe woning binnen het plangebied (zie ook 3.5).  
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2 Algemeen 

2.1 Processtappen 

2.1.1 Door Woongoed Zeist wordt het besluit genomen dat woningen in het kader van herstructurering 
worden gesloopt.  

2.1.2 Na het sloopbesluit en na instemming door de gemeente Zeist wordt door Woongoed Zeist en in 
overleg met de gemeente Zeist een peildatum vastgesteld. Deze peildatum ligt minimaal twaalf 
maanden voor de vastgestelde sloopdatum van een woongebouw. Vanaf deze datum hebben 
huurders van dat woongebouw per huurcontract recht op:  
- een financiële vergoeding (zie artikel 4.2); 
- vervangende woonruimte; 

 - voorrang bij toewijzing van een woning, voor zover Woongoed Zeist en gemeente daarover  
   zeggenschap hebben. 

2.1.3 Woongoed Zeist verzoekt de gemeente Zeist de urgentiedatum vast te stellen. Nadat het College 
van Burgemeester & Wethouders daarmee hebben ingestemd, kan Woongoed Zeist 
stadsvernieuwingsurgenties aanvragen. Dit kan gefaseerd plaatsvinden. 

2.1.4 Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Zeist geeft vervolgens, op 
verzoek van Woongoed Zeist, op individuele basis een stadsvernieuwingsurgentie af. 

2.2 Huisbezoeken 

2.2 Een medewerker van Woongoed Zeist zal zo spoedig mogelijk na het vaststellen van de 
peildatum op huisbezoek bij de huurders gaan. Doel van dat bezoek is: 
 
A De huurder te informeren over de procedure in het kader van het sloopbesluit. 
B De huurder te informeren over zijn rechten en plichten, mede op basis van dit sociaal  
  statuut. 
C Het inventariseren van de woonwensen van de huurder en het aangeven van de  
  mogelijkheden om daaraan tegemoet te komen. De huurder en Woongoed Zeist 
  spreken onderling af wie het initiatief neemt om een andere woning te zoeken: de  
  huurder óf Woongoed Zeist . 

 D Het verhelderen van de procedure voor woningtoewijzing, het passend toewijzen volgens 
   laatste regelgeving en het vaststellen van het zoekprofiel' voor een andere woning op basis 
   van het aantal personen, inkomen, leeftijd en de huidige woonsituatie, etc. 

E Het vaststellen van de keuze van de huurder; definitief verhuizen of terugkeren  
  (doorverhuizen binnen) de vernieuwde wijk. 
F Het inventariseren van door de huurder zelf aangebrachte voorzieningen. 
G Het inventariseren van mogelijke knelpunten bij de huurder. 
 
Alle afspraken gemaakt tijdens de individuele huisbezoeken worden in een verslag vastgelegd 
dat ter instemming en ondertekening aan de huurder wordt voorgelegd. 

2.3 Contact en overleg 

2.3.1  De daarvoor aangewezen medewerker van Woongoed Zeist is zoveel mogelijk tijdens het hele 

traject en daarvoor en daarna de vaste contactpersoon voor individuele huurders. 
2.3.2 Gedurende het hele herstructureringsproces wordt regelmatig overleg gevoerd tussen Woongoed 

Zeist en betrokken bewonersorganisatie. 
2.3.3 In het overleg tussen Woongoed Zeist en de bewonerscommissie wordt over dit Sociaal Statuut 

afspraken gemaakt over:  
- de communicatiemiddelen die gebruikt worden (schriftelijk, informatiebijeenkomsten en 

dergelijke). 
- het moment waarop de informatie wordt gegeven. 
- welke informatie wordt gegeven. 

2.3.4  Woongoed Zeist en / of gemeente is, in overleg met betrokken bewonersorganisatie, telefonisch 
bereikbaar voor vragen en klachten van huurders. 

2.3.5 Woongoed Zeist streeft ernaar om de daartoe aangewezen medewerker gedurende het gehele 
project en/of proces de vaste contactpersoon voor de individuele huurders te doen zijn. 
Woongoed Zeist kan hier alleen in het geval van overmacht niet aan voldoen. In het geval van 
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extern ingehuurde krachten zullen de externe krachten op projectbasis ingehuurd worden en dus 
voor het gehele project en/of proces ingehuurd worden. 

2.4 Informatie 

2.4.1 Het op het plan van toepassing zijnde specifieke Sociaal Statuut wordt in samenwerking met de 

bewonerscommissie opgesteld en aan alle huurders in het deelplangebied ter beschikking 

gesteld. 

2.4.2 Woongoed Zeist is verantwoordelijk voor informatie over onderwerpen als het sloopbesluit, de 

peildatum voor sloop en dit sociaal statuut. Verder is Woongoed Zeist verantwoordelijk voor het 

verstrekken van informatie over alle door haar genomen besluiten. Wanneer er andere partners 

zijn in een project, worden er nadere afspraken gemaakt over de informatie aan huurders. 
2.4.3 Het sloopbesluit, de peildatum, de urgentiemogelijkheden en de geplande sloopdatum worden zo 

spoedig mogelijk schriftelijk aan de huurders meegedeeld. Daarbij worden de huurders direct op 
de hoogte gesteld van de rechten die zij kunnen ontlenen aan het op het plan van toepassing 
zijnde sociaal statuut. 

2.4.4 Minimaal 12 maanden voordat het complex of de woning leeg opgeleverd dient te worden, zegt 
Woongoed Zeist per aangetekende brief de huur op aan de huurder.  

2.4.5 De bewoners van de Pr. Margrietlaan in fase 3 worden regelmatig op de hoogte gehouden van 
de werkzaamheden, de planning en mogelijke overlast. 

2.4.6 Bij het verstrekken van informatie aan huurders wordt maatwerk geleverd. Dat wil zeggen dat 

voor iedere fase in overleg met de bewonerscommissie wordt bepaald op welke manier de 

huurders worden geïnformeerd.  
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3 Gedwongen verhuizing wegens sloop 
 

3.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de mogelijkheden die huurders hebben als zij gedwongen moeten 
verhuizen vanwege de sloop van hun woning. 
 
Aan de huurders de keus: definitief vertrekken naar een woning buiten het plangebied of na realisatie van 
de nieuwbouw een nieuwe woning betrekken in het plangebied (terugkeergarantie).  
Deze keus kan afhankelijk zijn van het woningaanbod in de nieuwe wijk.  

Huurders die gezien hun inkomen (meer dan € 36.165,-  bruto per jaar, prijspeil 2017) niet in aanmerking 
komen voor sociale huurwoningen (huur minder dan € 710,68, prijspeil 2017) vallen onder de 
uitzonderingsregel dat 10% van de sociale huurwoningen wel mag worden toegewezen aan huurders met 
een hoger inkomen. Dit geldt zowel bij terugkeer als vertrek. 

Passend toewijzen 
Huishoudens met recht op huurtoeslag moeten sinds 1 januari 2016 (Woningwet) een woning 
toegewezen krijgen met een huur onder de zogenaamde aftoppingsgrenzen (rond de € 600). Corporaties 
zijn daartoe verplicht in ten minste 95 procent van de gevallen. Er is een marge van 5 procent voor de 
uitzonderingsgevallen. De regels gelden voor nieuwe huurcontracten voor woningen met een huur tot en 
met € 710,68 (liberalisatiegrens 2017). 
De overheid heeft bovenstaande ingevoerd omdat huishoudens een woning moeten krijgen die aansluit 
bij hun inkomen. Het moet voorkomen dat huurders snel in betalingsproblemen komen en dat het bedrag 
aan huurtoeslag te hoog oploopt. 

Voor fase 3 is er een uitzondering op het toewijzingsbeleid ontwikkeld, zie bijlage 5. 

Wachttijd 

Als gevolg van beëindiging van de huurovereenkomst door sloop is sprake van een verplichte verhuizing. 
Dit kan bij registratie als woningzoekende gevolgen hebben voor de wachttijd. Daarom zijn in overleg met 
de gemeente Zeist afspraken gemaakt over het behoud van deze wachttijd. 
De algemene regel is dat wanneer een huurder door sloop van zijn huidige woning gedwongen wordt om 
te verhuizen en er geen wooncarrière (zoals bedoeld in de huisvestingsverordening) wordt gemaakt. De 
opgebouwde wachttijd bij WoningNet blijft bestaan. Van wooncarrière is in dit verband alleen sprake bij 
verhuizing naar een eengezinswoning.  
 

Definitief vertrekken kan op de volgende manieren: 

1. Verhuizen vóór de peildatum, op basis van wachttijd (zie 3.2)  

2. Verhuizen na de peildatum op basis van wachttijd (zie 3.3) 

3. Verhuizen na de peildatum op basis van een stadsvernieuwingsurgentie / eenmalig aanbod (zie 3.3)  

 
Terugkeren in een nieuwe woning in het plangebied: 
Alle huurders van de Prinses Margrietlaan die op de peildatum een huurovereenkomst hebben voor 
onbepaalde tijd, hebben de eerste mogelijkheid op terugkeer naar een huur- of koopwoning in de 
nieuwbouw Kerckebosch (zie 3.4). 
In eerste instantie wordt er naar gestreefd dat huurders via fasering direct kunnen doorstromen van hun 

oude woning naar een nieuwe, als dat niet mogelijk is zal de huurder gebruik maken van een tijdelijke 

woning. Soms kiest de bewoner ook om te verhuizen in een latere fase, vanwege ligging of woningsoort. 

Dat is mogelijk in dit Sociaal Statuut. Omdat de wijk steeds meer vorm krijgt, de ruimte voor bouwen 

wordt minder, is een tijdelijke woning steeds vaker een noodzaak dan een keus. (zie 3.5).  

Huurders dragen zelf de verantwoordelijkheid voor de verhuizing naar de tijdelijke woning of de 

permanente woning. 
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3.2 Verhuizen voor de peildatum 

Als de huurder verhuist voor de peildatum, dan is het Sociaal Statuut niet van toepassing. In dit geval kan 
Woongoed Zeist de huurder geen hulp bieden bij de verhuizing en komt de huurder niet in aanmerking 
voor een financiële vergoeding (zie artikel 2.4.1.1). 

3.3 Verhuizen na de peildatum 

Als de huurder na de peildatum verhuist dan is het Sociaal Statuut van toepassing. In dit geval komt de 
huurder in aanmerking voor een financiële vergoeding (zie artikel 4.2). Deze vergoeding geldt voor alle 
verhuizingen, ongeacht of de woning waarnaar wordt verhuisd, is verkregen op basis van inschrijfduur, 
met gebruik van een stadsvernieuwingsurgentie, rechtstreekse bemiddeling, aankoop, vrije sector huur of 
nog andere wijze.  
 
Urgentie 
Alle huurders van te slopen woningen kunnen vanaf de peildatum voorrang krijgen (stadsvernieuwings-
urgentie) bij de toewijzing van vergelijkbare en passende vrijkomende woningen in de eigen buurt of wijk, 
dan wel in andere wijken van de gemeente Zeist of de regio, zoals bedoeld in de geldende 
Huisvestingsverordening. 
Deze stadsvernieuwingsurgenties worden alleen op verzoek van Woongoed Zeist door de gemeente 
Zeist verstrekt en zijn maximaal 6 maanden geldig. Het College van Burgemeester en Wethouders van 
Zeist kan beslissen de periode met maximaal 6 maanden te verlengen. De urgentiedatum kan gefaseerd 
worden toegekend (zie ook 2.1.3 en bijlage 1). Een stadsvernieuwingsurgentie is noodzakelijk bij 
herhuisvesting in een sociale huurwoning buiten het plangebied. 
 
Eenmalig aanbod 
De huurder van een te slopen woning zoekt in principe zelf andere definitieve woonruimte via het 
aanbodsysteem (bij vertrek uit Kerckebosch) of via deelname aan het toewijzingssysteem voor de 
nieuwbouw. Woongoed Zeist zal in de volgende gevallen overgaan tot het eenmalig aanbieden van een 
passende woning: 
1. Wanneer het zelf zoeken naar andere definitieve woonruimte door de huurder als een probleem wordt 
gezien (vrijwillig laten zoeken); 
2. Wanneer er nog slechts twee maanden resten tot de ontruimingsdatum en de huurder geen 
nieuwbouwwoning in Kerckebosch heeft toegewezen gekregen en ook nog geen gebruik heeft gemaakt 
van zijn/haar stadsvernieuwingsurgentie. 
 

3.4 Terugkeren in de nieuwbouw 

Met terugkeren in de nieuwbouw in Kerckebosch bedoelen we in zijn algemeenheid dat de huurder in één 
keer van de te slopen woning naar de nieuwbouw kan verhuizen. 
De peildatum is bepalend voor het recht van huurders op vervangende woonruimte, behalve wanneer 
iemand zelf aangeeft te willen wachten op de volgende fase en daarvoor een tijdelijke woning betrekt. 
Het toewijzen van de woningen binnen het plangebied vindt plaats volgens de toewijzingsregels, zoals 
omschreven in bijlage 3. 
Bij verhuizing naar vergelijkbare nieuwbouwwoning in Kerckebosch blijft de inschrijfduur (als 
woningzoekende) behouden. 
Bij terugkeer in de nieuwbouw krijgt de huurder een nieuwe huurovereenkomst met een nieuwe huurprijs. 

Bij de toewijzing passen we de geldige regelgeving toe en waar mogelijk de beleidsruimte van het 

experiment Kerckebosch. 

3.5 Een tijdelijke woning 

Bij sloop/nieuwbouw wordt er naar gestreefd dat huurders die in het plangebied willen blijven via fasering 
direct kunnen doorstromen van hun oude woning naar een nieuw gebouwde woning in het plangebied. 
Indien fasering niet mogelijk is of in bijzondere omstandigheden door huurder niet gewenst of als er meer 
gegadigden zijn, waardoor de huurder op dat moment niet in een nieuwbouwwoning kan, dan zal de 
huurder gebruik moeten maken van een tijdelijke woning.  
De huurder krijgt in principe een tijdelijke woning aangeboden binnen het plangebied. Als er binnen het 
plangebied geen tijdelijke woning beschikbaar is, dan wordt andere tijdelijke woonruimte buiten het 
plangebied aangeboden. 
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3.5.1 Woongoed Zeist biedt de huurder in principe een tijdelijke woning aan binnen het plangebied. 
Als het zoeken naar een tijdelijke woning buiten het plangebied noodzakelijk is, dan krijgt de 
huurder een stadsvernieuwingsurgentie voor een tijdelijke woning met recht op bemiddeling en 
terugkeer naar een nieuwe vergelijkbare woning in de wijk.    
Bij de toewijzing van woningen wordt niet afgeweken van de regels van de geldende 
huisvestingsverordening. 

3.5.2 De urgentie is 6 maanden geldig. In uitzonderlijke gevallen kan de urgentie met 6 maanden  
  worden verlengd. 
3.5.3 Wanneer de huurder 2 maanden voor de ontruimingsdatum nog geen tijdelijke woning gevonden 

heeft, doet Woongoed Zeist nog éénmalig een aanbod voor een passende tijdelijke woning. 
3.5.4 Wanneer er sprake is van het gebruiken van een tijdelijke woning heeft de huurder minimaal 

recht op de vergoeding als genoemd in artikel 4.2. Woongoed Zeist betaalt deze vergoeding uit in 
drie termijnen; 30% na de huuropzegging door de huurder, 30% na correcte en tijdige oplevering 
van de te verlaten woning en 40% na correcte en tijdige oplevering van de tijdelijke woning. Dit is 
een afwijking van een gewone huuropzegging.  
Voor de extra verhuizing naar de tijdelijke woning worden geen extra verhuiskosten uitgekeerd. 
Wel zal er in ieder geval rekening worden gehouden met de in de tijdelijke woning reeds 
aangebrachte vloerbedekking, gordijnen en behang.  

3.5.5 De huurder van een tijdelijke woning betaalt hetzelfde percentage maximaal redelijk als voor zijn 
oude woning. Hij/zij bepaalt zelf of dit met huurtoeslag is te overbruggen. Wordt de tijdelijke 
woning een vaste woning, dan verrekenen wij de berekende huur, zie art. 3.5.11. 

3.5.6 Een huurder die terugkeert naar een nieuwbouwwoning in de wijk krijgt een nieuwe 
huurovereenkomst met een andere huurprijs.  

3.5.7 De huurder die in het kader van de sloop moet verhuizen, krijgt een maand lang tegelijkertijd de 
beschikking over de te verlaten en de te betrekken woning. Huurder betaalt dan alleen huur en 
servicekosten voor de te verlaten woning.  

3.5.8 Wanneer noodzakelijk zal Woongoed Zeist actief mee denken om opslag mogelijk te maken 
bijvoorbeeld door een lege berging aan te bieden.  

3.5.9 Bij verhuizing via een tijdelijke woning naar vergelijkbare nieuwbouwwoning in Kerckebosch blijft 
de inschrijfduur (als woningzoekende) behouden.  

3.5.10 Als een huurder een tijdelijke woning huurt buiten het plangebied, dan zal Woongoed Zeist 
maximaal driemaal een aanbod doen voor het huren en/of kopen van een woning binnen het 
plangebied. Indien de huurder niet ingaat op het derde aanbod, dan vervalt het recht op terugkeer 
in het plangebied en vervalt de korting op de huur van de tijdelijke woning met ingang van de 
maand die volgt op de maand dat het derde aanbod is gedaan. 

3.5.11 Het kan voorkomen dat een huurder een tijdelijke woning huurt buiten het plangebied en alsnog 
besluit om niet terug te keren binnen het plangebied. De huurder dient daartoe een schriftelijk 
verzoek te richten tot Woongoed Zeist, die er naar streeft dergelijke verzoeken in te willigen.  
Na toestemming heeft dit de volgende consequenties: 
- De mogelijke korting op de huur van de tijdelijke woning vervalt. 
- Het restant van de verhuiskostenvergoeding wordt uitbetaald op basis van de vergoeding bij 

éénmaal verhuizen (zie ook artikel 4.2) 
 

3.6 De woning achterlaten 

3.6.1 Huurders die het huurcontract opzeggen met ingang van een datum gelegen vóór de peildatum 
maar na het sloopbesluit, dienen de woning op te leveren in een staat waarin de woning binnen 
redelijk te stellen eisen aan een volgende huurder (tijdelijk) verhuurd zou kunnen worden, waarbij 
de verhuurbaarheid van de woning niet belemmerd wordt en Woongoed Zeist geen extra kosten 
hoeft te maken wanneer voorgenomen werkzaamheden worden uitgevoerd. 

3.6.2 Als de huur van de woning ná de peildatum wordt opgezegd en de woning niet meer wordt 
verhuurd dient de vertrekkende huurder de woning leeg, veilig, wind- en waterdicht en 
bezemschoon achter te laten. Als de woning na huuropzegging weer opnieuw wordt verhuurd, 
gelden voor het opleveren van de woning de normale opleveringsvoorwaarden van Woongoed 
Zeist. Daarbij wordt rekening gehouden met het tijdelijke karakter van de verhuur. Voor woningen 
met een tuin geldt dat eventuele afvoer van tuinspullen (tegels, bomen en dergelijke) door 
Woongoed Zeist zal gebeuren nadat de huurder de sleutels heeft ingeleverd. 

3.6.3 De huurder dient bij huuropzegging de zelfaangebrachte voorzieningen op te leveren conform de 
bepalingen die in bijlage 4 zijn vermeld. 
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3.6.4 Woongoed Zeist kan de woning vanaf het sloopbesluit, met inachtneming van de bepalingen van 
de Leegstandswet, verhuren op basis van een tijdelijk huurcontract.  

3.6.5 De huurder die verhuist naar een nieuwbouwwoning in het plangebied ontvangt acht weken van 
tevoren de voorlopige verhuisdatum. Vier weken van tevoren zal de definitieve verhuisdatum door 
Woongoed Zeist worden meegedeeld.  

3.6.6 Bij vertrek uit de oude woning zullen huurder en Woongoed Zeist gezamenlijk de meterstanden 
opnemen als de woning niet meer wordt verhuurd. Huurders zorgen zelf voor het opzeggen bij 
nutsbedrijven en providers. 
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4 Financiële regelingen 

4.1 Algemene bepalingen 

4.1.1 Het recht op in dit Sociaal Statuut genoemde vergoedingen en tegemoetkomingen bestaat vanaf 
de peildatum. 

4.1.2 De huurprijs van de te slopen woningen wordt vanaf de peildatum bevroren. 
4.1.3. Woongoed Zeist zal in overleg met de huurder zoveel mogelijk voorkomen dat er dubbele lasten 

ontstaan. In het geval dit niet kan worden voorkomen is Woongoed Zeist niet gehouden hieraan 
een bijdrage te leveren. 

4.1.4 Beperking van dubbele maandlasten: als u opnieuw een woning van Woongoed Zeist (voorheen 
Seyster Veste) gaat huren, sluiten de huurperioden van die twee woningen exact op elkaar aan. 
U betaalt de huur en servicekosten van de woning die gesloopt wordt tot en met de dag 
voorafgaande aan de dag, waarop de huurovereenkomst van de nieuwe woning ingaat. De 
huurovereenkomst voor de te slopen woning loopt vanaf dat moment nog maximaal één maand 
kosteloos door.  
Verhuist u niet naar een huurwoning van Woongoed Zeist? Dan betaalt u huur en servicekosten 
van de woning die gesloopt wordt tot en met de dag voorafgaande aan de dag, waarop de 
huurovereenkomst van de nieuwe woning ingaat of waarop de sleuteloverdracht van de 
koopwoning plaatsvindt.  

4.1.5 Woongoed Zeist spreekt met de sociale dienst en andere uitkeringsinstanties af dat 
vergoedingen niet in mindering worden gebracht op sociale uitkeringen en / of mede belast wordt 
bij het bepalen van eventuele huurtoeslag. 

4.1.6 Uitbetaling van de van toepassing zijnde vergoedingen vindt uitsluitend plaats aan de feitelijke 
huurder, met dien verstande dat één keer vergoeding per woning wordt verstrekt. 

4.1.7 Eventuele huurschulden worden op de vergoedingen als genoemd in dit sociaal statuut in 
mindering gebracht, tenzij er een betalingsregeling is getroffen en deze wordt nagekomen of de 
huurder in het WSNP traject zit. 

 

4.2 Verhuiskostenvergoeding 

4.2.1 Verhuizing naar een definitieve andere woning (binnen of buiten het plangebied) 
De huurder die na de peildatum verhuist naar definitieve andere woonruimte heeft recht op een aantal 
vergoedingen, te weten: 
 
A Een eenmalige tegemoetkoming voor verhuis- en herinrichtingskosten, met een minimum van            

€ 5.910,- (prijspeil 28 februari 2017)  
B Vergoeding van de inschrijfkosten als woningzoekende en administratiekosten. 
C Vergoeding van de kosten voor de (opnieuw) huisvestingsvergunning, 
D Vergoedingen voor eventuele zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV’s), conform de regeling van 

Woongoed Zeist. 
 
Woongoed Zeist betaalt de vergoeding in twee termijnen; 80% na de huuropzegging door de huurder en 
20% na correcte en tijdige oplevering van de te verlaten woning. 
 
4.2.2 Verhuizing naar een tijdelijke woning (binnen of buiten het plangebied) 
De huurder die na de peildatum verhuist naar een tijdelijke woning heeft recht op dezelfde vergoedingen 
als genoemd  bij 4.2.1. Zie verder onder 3.5.4. 
 
4.2.3 Ontruimingstermijn 
Tussen Woongoed Zeist en de huurder worden tijdig afspraken gemaakt over het ontruimen van de 
woning (zie ook artikel 2.4.4, 3.5.7 en 3.6.5). Het recht op een verhuiskostenvergoeding vervalt als de 
huurder de woning niet op de afgesproken ontruimingsdatum heeft verlaten, tenzij dit aantoonbaar niet 
verwijtbaar is. 
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5 Overige regelingen 
 

Dienstverlening en extra voorzieningen ten behoeve van huurders 
 

5.1 Algemeen 

5.1.1 Er wordt regelmatig een spreekuur gehouden waar huurders terechtkunnen met vragen over alles 
wat te maken heeft met dit Sociaal Statuut. 

5.1.2 Woongoed Zeist zal de huurders behulpzaam zijn bij procedures en regelingen, bijvoorbeeld bij 
de aanvraag van huurtoeslag voor de nieuwe woning. Voor zo ver mogelijk geven we ook aan of 
we de huurder daarin tegemoet kunnen komen. We verwachten in dit proces ook redelijkheid van 
de huurder 

5.1.3 Woongoed Zeist draagt zorg voor het definitief afsluiten van water, gas en licht in de woningen 
die gesloopt worden. De huurder geeft zijn eigen meterstanden door aan de nutsbedrijven. Zie 
3.6.6. 

5.1.4  Woongoed Zeist zorgt waar nodig voor het plaatsen van containers voor het storten van het afval 
en huisraad. 

5.1.5 Bij huuropzegging worden 25 verhuisdozen per huishouden beschikbaar gesteld. 
5.1.6 Woongoed Zeist maakt afspraken met één verhuisbedrijf  (MijnStudent) over verschillende 

verhuispakketten die tegen vaste prijzen kunnen worden afgenomen. Woongoed Zeist legt de 
kwaliteit en omvang van de dienstverlening en de prijsstelling van elk pakket vast.  
De wens voor een specifiek verhuispakket kan bij de contactpersoon van het verhuisbedrijf 
worden aangegeven tot zes weken voor de geplande verhuisdatum. De bewoner en het 
verhuisbedrijf maken onderlinge werkafspraken. De bewoner rekent zelf af met het verhuisbedrijf. 
Woongoed Zeist is geen tussenpersoon of betrokken partij voor de betaling of de gemaakte 
werkafspraken.   

5.1.7 Oudere huurders (65-plussers) en minder validen kunnen voor het uitvoeren van kleine klusjes 
circa 8 uur gratis een beroep doen op de door Woongoed Zeist georganiseerde klussenhulp 

  en 1 uur gratis advies van de projectondersteuner voor verhuiscoaching. 
5.1.8 Kleine aanpassingen voor gehandicapten uit de oude woning zoals een douchestoel of extra 

handgrepen worden overgebracht naar de nieuwe woning zonder extra kosten of het opnieuw 
moeten doorlopen van procedures. Grotere aanpassingen moeten via het WMO-loket van de 
gemeente Zeist geregeld worden. Dit gebeurt met bemiddeling van Woongoed Zeist. Indien nodig 
voeren wij dezelfde aanpassing uit in uw nieuwe woning. We proberen daarbij de gebruikte 
materialen en voorzieningen zoveel mogelijk opnieuw te gebruiken. 

5.1.9 Huurders kunnen voor de nieuwe woning in Kerckebosch kiezen voor een luxere kwaliteit 
uitvoering in de badkamer, keuken en toilet. Dit kan binnen de voorwaarden van het project 
Voorzieningen Op Maat. Deze optionele voorzieningen worden contant afgerekend en vallen niet 
onder de huurgewenningsregeling.  

 

5.2 Bijzondere omstandigheden 

5.2.1 Gedurende het huisbezoek dat zo spoedig mogelijk na het vaststellen van de peildatum zal 
plaatsvinden, zal in alle gevallen ook de verhuizing ter sprake worden gebracht (zie ook artikel 
2.2 onder G). Hierbij wordt bepaald of de huurder in bijzondere omstandigheden verkeert, 
waardoor er beroep op extra dienstverlening gedaan moet worden. 

5.2.2 Extra dienstverlening kan geboden worden aan oudere huurders (65+), minder validen of 
huurders waarbij een bijzondere (sociale) problematiek speelt. Hierbij wordt nadrukkelijk ook  
gekeken naar de aanwezigheid van familie, vrienden en andere hulpbronnen van de huurder. 

5.2.3 Extra dienstverlening kan (bijvoorbeeld) bestaan uit (het inschakelen van) hulp bij administratie, 
extra uren klushulp, activering vrijwilligers, daadwerkelijke hulp van de projectondersteuner, 
goede opzet samenwerking vanuit Woongoed Zeist met zorgpartijen.  

5.2.4 In geval van twijfel of er sprake is van bijzondere (sociale) problematiek kan de situatie 
voorgelegd worden aan een commissie bestaande uit een woonconsulent van Woongoed Zeist 
en twee leden van de bewonerscommissie. 

5.2.5 Als extra dienstverlening nodig is, ziet Woongoed Zeist het als een inspanningsverplichting om de 
bewoner hierin individueel te begeleiden. Daarvoor wordt een vaste contactpersoon aan gesteld, 
normaal gesproken een projectondersteuner. Kortom: Woongoed Zeist streeft naar maatwerk. 
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6 Slotbepalingen 

6.1 Leefbaarheid 

6.1.1 Alle betrokken partijen (Woongoed Zeist, gemeente en huurders) zetten zich ten tijde van sloop in 
voor de leefbaarheid van Kerckebosch. 

6.1.2 Om de woningen er zo bewoond mogelijk uit te laten zien worden gordijnen van vertrekkende 
huurders overgenomen of zorgt Woongoed Zeist voor andere maatregelen. Post wordt 
opgeruimd, (voor)tuintjes worden bijgehouden en portieken worden schoongemaakt. 

6.1.3 In geval van overlast maakt Woongoed Zeist afspraken met politie en gemeentereiniging over 
extra inzet van personeel om de veiligheid te waarborgen en vervuiling tegen te gaan. 

6.2 Interpretatie 

Indien er onduidelijkheid is over de interpretatie of de toepasselijkheid in een bepaalde situatie van een 
artikel in dit sociaal statuut treedt de evaluatiecommissie (zie 6.7) hierover tussentijds in overleg. 

6.3 Klachten en geschillen 

6.3.1 Klachten  

Klachten kunnen gaan over tal van zaken zoals opgelopen schade of overlast. De procedure is als volgt: 
1. Maak de klacht (mondeling of schriftelijk) kenbaar bij de medewerker of diens leidinggevende. 
2. Als de afhandeling van de klacht niet naar wens is: maak de klacht schriftelijk kenbaar aan de directie 

van Woongoed Zeist. Uiterlijk binnen 14 dagen wordt de klager benaderd. 
3. Als de afhandeling van de klacht opnieuw niet naar wens is: dien een schriftelijke klacht in bij de 

Geschillencommissie. Zie verder bij 6.3.2. 
 
6.3.2 Geschillen 
Als de klachtenprocedure (zie 6.3.1) zonder het gewenste resultaat is doorlopen kan de 
geschillenprocedure worden gestart. Deze procedure is als volgt: 

1. Wanneer een huurder en Woongoed Zeist het onderling niet eens worden (bijvoorbeeld over het 

beheer van de wijk of over de vergoeding voor zelf aangebrachte voorzieningen), dan kunnen partijen 

het geschil aan de Geschillencommissie van Woongoed Zeist voorleggen.  

2. Het reglement van de Geschillencommissie is bij Woongoed Zeist verkrijgbaar. 
3. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend voor alle partijen. 
4. Klachten en geschillen kunnen ook conform bestaande (wettelijke) bezwaar- en beroepsprocedures 

aan de gemeente of aan de gewone rechter worden voorgelegd.  
In dat geval wordt de klacht niet meer door de Geschillencommissie in behandeling genomen. 

5. De huurder kan zich bij de Geschillencommissie door een gemachtigde laten vertegenwoordigen, 
onder andere de bewonersorganisatie. 

 

6.4 Hardheidsclausule 

Het is mogelijk dat op grond van individuele omstandigheden wordt afgeweken van dit Sociaal Statuut. 
De huurder die meent een beroep hierop te moeten doen, geeft dit mondeling of schriftelijk aan bij de 
projectconsulent. De projectconsulent zal het verzoek met de manager Wonen bespreken. De huurder 
krijgt (behoudens overmacht) binnen 14 dagen reactie op zijn verzoek.  
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6.5 Clementieregeling 
In bijzondere individuele gevallen kunnen huurders uit gebouwen waarvoor geen peildatum is afgegeven,  
gebruik maken van hun recht op voorrang voor een woning in de nieuwbouw. Het gaat hierbij om 
huurders voor wie het op grond van medische of sociale noodzaak of vergevorderde leeftijd desondanks 
dringend en noodzakelijk is dat zij eerder zouden kunnen verhuizen. Zij kunnen bij Woongoed Zeist een 
beroep op de clementieregeling indienen. Woongoed Zeist kan hiervoor een extra oproep plaatsen, maar 
is dit niet verplicht. 
 
De indiener verstrekt op verzoek van Woongoed Zeist alle voor de beoordeling van de aanvraag 
benodigde informatie. Het verzoek en de daarvoor verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld 
door een commissie bestaande uit drie leden: één lid wegens de bewonerscommissie, één lid van 
Woongoed Zeist en één lid van de gemeentelijke Urgentiecommissie voor WoningNet. De directie van 
Woongoed Zeist neemt een besluit over het verzoek op basis van het advies van de clementiecommissie.  
Indien het verzoek wordt toegewezen en er is daadwerkelijk een passende woning in de nieuwbouw 
beschikbaar doet Woongoed Zeist de huurder een eenmalig aanbod. Bij acceptatie van het aanbod komt 
de huurder in aanmerking voor alle hulp en vergoedingen, waar een huurder na de peildatum recht op 
heeft, waaronder ook huurgewenning en verhuiskostenvergoeding. Indien er géén woning beschikbaar is, 
kan het urgentieverzoek in overleg met de indiener worden doorgezet naar een urgentieverzoek binnen 
de reguliere urgentieregeling. 

 
6.6 Indexering 
Alle vergoedingsbedragen die worden genoemd in dit Sociaal Statuut worden jaarlijks per 1 maart 
aangepast aan het laatstelijk in januari in de Staatscourant bekendgemaakte percentage waarmee de 
consumentenprijzen (alle huishoudens) ten opzichte van het aan die bekendmaking voorafgaande jaar 
zijn verhoogd. De eerste aanpassing zal 1 maart 2017 zijn. 
Alle huur- en inkomensnormen die worden genoemd of waar naar wordt verwezen in dit Sociaal Statuut 
worden aangepast aan overeenkomstige nieuwe inkomensnormen conform de regionale 
huisvestingsverordening en/of ministeriele regelingen. Doorgaans betekent dit een jaarlijkse indexering 
per 1 januari. 

 

6.7 Evaluatie 

Het Sociaal Statuut Kerckebosch wordt in ieder geval bij de afronding van één van de vier fases van het 
project geëvalueerd, doch minimaal eenmaal per 2 jaar. Daarvoor roept Woongoed Zeist een commissie 
samen waarin medewerkers van Woongoed Zeist en door de huurders daarvoor aangewezen 
vertegenwoordigers (bewonerscommissie) zitting hebben. Zo nodig wordt het Sociaal Statuut 
Kerckebosch na de evaluatie aangepast. Woongoed Zeist levert aan deze commissie de resultaten van 
tevredenheidonderzoeken die na afronding van een project onder huurders zijn gedaan en gegevens 
over aantal en aard van de beroepen op de hardheidsclausule.  
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7 Bijlagen  



 

Sociaal Statuut Kerckebosch 17 van 23 Versie februari 2017 

V
ar

ia
be

l 

  M
in

im
aa

l  
  1

2 
m

aa
nd

en
 

M
in

im
aa

l 

12
  m

aa
nd

en
 

Z
o 

sn
el

 m
og

el
ijk

 

M
ax

im
aa

l 6
   

m
nd

, m
og

. t
ot

 

ve
rle

ng
in

g 
m

et
 6

 m
nd

 
 

Directie van Woongoed Zeist  neemt 

een besluit tot herstructurering 

Tijdslijn Beslissing 
 

Naam Gevolgen 

Sloopbesluit (2.1.1) 

 

Gemeente stemt in met 

herstructurering 
Peildatum (2.1.2) 

 

- Sociaal statuut treedt in werking 
- Start verhuiskostenvergoedingen 
- Start individuele huisbezoeken 
- Huurprijs te slopen woning wordt 

bevroren 

Woongoed Zeist verzoekt B&W om 

urgentiedatum vast te stellen 
Urgentiedatum (2.1.4) Woongoed Zeist vraagt voor huurders een 

urgentie aan 

Vaststelling datum waarop woning-

en leeg moeten zijn voor de sloop. 

 

Sloopdatum (2.1.6) 

 

Vanaf dit moment mogelijkheid de woningen 

via de Leegstandswet tijdelijk te verhuren  

Huuropzegging door Woongoed 

Zeist  

Wanneer huurder voor ontruimingsfase nog 

geen woning heeft: éénmalig aanbod. Bij 

weigering de woning te verlaten: procedure 

tot ontruiming (tijdspanne >> ?) 

 

Ontruimingsdatum (2.1.3) 

Tijdspad waarbinnen de beslissingen genomen worden 

die moeten leiden tot een herstructurering. Deze 

beslissingen zijn kernachtig verwoord in begrippen. 

Woongoed Zeist, 31-07-2006 

Toelichting: Aan het sloopbesluit gaat vooraf een periode van overleg en 

onderhandelingen met de bewoners en/of het bewonersvertegenwoordigend 

orgaan. Gedurende deze periode worden in ieder geval alle zaken besproken die in 

het sociaal statuut voor het betreffende project moeten worden opgenomen.  

Bijlage 1 



 

Sociaal Statuut Kerckebosch 18 van 23 Versie februari 2017 

Bijlage 2  Plattegrond plangebied  
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Bijlage 3 Toewijzingsregels nieuwbouwwoningen binnen het plangebied 

 
Alle afspraken die in dit Sociaal Statuut worden gemaakt, moeten voldoen aan de regels zoals deze in 
de huisvestingsverordening (dat is de geldende huisvestingsverordening in Zeist) zijn vastgelegd. 
 
De overige sociale nieuwbouwwoningen binnen het plangebied worden in volgorde van de hierna 
genoemde regels toegewezen: 
 
1. Alle huurders van de Prinses Margrietlaan die een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd 

hebben, krijgen voorrang op andere woningzoekenden bij de toewijzing van nieuwbouwwoningen 
binnen het plangebied. Huurders van een deelgebied waarvoor al een peildatum is afgegeven 
gaan daarbij voor op huurders waarvoor nog geen peildatum is afgegeven. Bewoners die kiezen 
voor een tijdelijke woning hebben geen eerdere peildatum dan latere fasen. Huurders in een 
deelgebied waaraan al een sloopbesluit ter kennis is gegeven gaan voor op huurders waaraan 
nog geen sloopbesluit ter kennis is gegeven. Vervolgens hebben zij bij de toewijzing van 
nieuwbouwwoningen binnen het plangebied minimaal recht op een vergelijkbare woning. Mits dit 
mogelijk is volgens het Passend toewijzen.    

 
2. Als er meerdere passende kandidaten zijn voor een bepaalde nieuwbouwwoning, dan zal deze 

woning worden toegewezen aan de kandidaat die volgens de huurovereenkomst in totaal het 
langst woonachtig is aan de Prinses Margrietlaan. Als de huurovereenkomst niet kan worden 
overgelegd dan is in de plaats van de huuringangsdatum de datum van registratie in de 
Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) bepalend voor de volgorde van toewijzen.  
Als blijkt dat er meerdere kandidaten zijn die volgens de huurovereenkomst en/of het GBA in 
totaal een gelijke woonduur hebben aan de Prinses Irenelaan en/of Prinses Margrietlaan, dan zal 
de betreffende woning onder hen worden verloot. 
 

3. De achter te laten woonsituatie kan ingeruild worden voor een nieuwe woonsituatie. Daarbij is 
beperkte wooncarrière mogelijk. Mits dit mogelijk is volgens het Passend toewijzen. Beter wonen 
is bijna altijd duurder. Bewonerscommissie en Woongoed Zeist hechten er aan dat woonlasten 
van de nieuwe situatie in evenwicht zijn met de inkomenssituatie van de bewoner. Als een keus 
leidt tot een onaanvaardbaar risico van te zware woonlasten voor de huurder, behoudt Woongoed 
Zeist zich het recht voor om de woning niet toe te wijzen. Huurder zal dan gevraagd worden een 
vervangende keus aan te geven  
 

4. Als alle huurders uit het deelgebied, waarvoor een peildatum is afgegeven en die te kennen 
hebben gegeven in het plangebied terug te willen keren, een toewijzing hebben verkregen, 
worden de resterende woningen éérst aangeboden aan huurders uit andere deelgebieden 
waaraan al een sloopbesluit ter kennis is gegeven en vervolgens aan de huurders van Woongoed 
Zeist uit de rest van het plangebied. 
 

5. De resterende nieuwbouwwoningen worden binnen het plangebied volgens de regels van de 
geldende huisvestingsverordening aan woningzoekenden toegewezen. 

 
6. Wanneer een beoogd huurder vóór het tekenen van het definitieve huurcontract afziet van een 

reeds toegewezen woonruimte in de nieuwbouw, vindt voor deze woning een nieuwe 
verdeelronde plaats. Huurders die al een toewijzing voor de nieuwbouw hebben doen niet mee in 
deze verdeelronde.  
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Bijlage 4 ZAV-beleid Woongoed Zeist tijdens herstructurering Kerckebosch 

 
Zodra het sloopbesluit is genomen wordt het ZAV-beleid van Woongoed Zeist voor de complexen aan 
de Prinses Margrietlaan buiten werking gesteld. Voor de huurders van de woningen binnen deze 
complexen heeft dat de volgende consequenties: 
 

1. Zelfstandig Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) die met schriftelijke toestemming van  
Woongoed Zeist zijn aangebracht, zullen bij huuropzegging worden getoetst conform het ZAV 
beleid van de verhuurder. 
 

2. Alle overige ZAV’s hoeven bij huuropzegging niet ongedaan te worden gemaakt als deze 
deskundig en veilig zijn aangebracht en de verhuurbaarheid daardoor niet wordt geschaad.  
De vertrekkende huurder kan er ook voor kiezen de ZAV ongedaan te maken. De 
verhuurbaarheid mag ook in dat geval niet worden geschaad. Tevens wordt rekening 
gehouden met het tijdelijke karakter van de verhuur. 
 

3. Huurders worden gedurende een (nog nader met de bewonerscommissie af te spreken) 
redelijke termijn in de gelegenheid gesteld alsnog niet eerder aangemelde Zelf Aangebrachte 
Voorzieningen (ZAV’s), waarvoor een vergoeding kan worden gegeven, voor goedkeuring bij  
Woongoed Zeist aan te melden. Deze worden dan conform het huidige ZAV-beleid 
beoordeeld.  
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Bijlage 5 Passend Toewijzen 

 

Wat is passend toewijzen? 
De overheid wil voorkomen dat huurders met een laag inkomen in een te dure huurwoning gaan 
wonen. Daarom moeten alle woningcorporaties sinds 1 januari 2016 passend toewijzen. Dit geldt ook 
voor Woongoed Zeist. 

Wat betekent dit in de praktijk?  
Deze regel heeft gevolgen als u: 
 

 alleenstaand bent en een inkomen heeft t/m € 22.200, dan mag u alleen nog reageren op           
woningen met een netto huur t/m € 592,55 en niet op duurdere woningen. 
 

 een tweepersoonshuishouden heeft en een inkomen heeft t/m € 30.150, dan mag u alleen nog 
reageren op woningen met een netto huur t/m € 592,55 en niet op duurdere woningen. 
 

 een drie of meer persoonshuishouden heeft en een inkomen heeft t/m € 30.150, dan mag u 
alleen nog reageren op woningen met een netto huur t/m € 635,05 en niet op duurdere 
woningen. 
 

 een inkomen heeft boven de huurtoeslaggrens maar t/m € 36.165. Dan mag u alleen nog 
reageren op woningen met een netto huur vanaf € 592,56. 
een inkomen heeft tussen de € 36.165 en € 40.349. U kunt dan gaan reageren op 
de  woningen met een netto huurprijs vanaf € 635,06. Een beperkt deel van deze vrijkomende 
woningen is namelijk ook voor u toegankelijk geworden.  
 

 Heeft u een inkomen boven de € 40.349? Dan komt u niet in aanmerking voor huurwoningen 
met een netto huurprijs t/m € 710,68 per maand.  

 
Passend toewijzen Netto huurprijs per maand (prijspeil 2017) 

 

huishoudgrootte verzamelinkomen t/m € 592,55 € 592,56- € 635,05 € 635,06-€ 710,68 Vanaf € 710,69 

 

 

 

≤ € 22.200     

€ 22.220 ≤ € 36.165   

€ 36.165 ≤ €40.349   

≥ € 40.349    

 

 

 

≤ € 30.150 *     

€ 30.150* ≤ € 36.165   

≥€ 36.165 ≤€ 40.439   

≥ € 40.349    

 

 

 

       + 

≤ € 30.150 *   

€ 30.150* ≤ € 36.165   

≥€ 36.165 ≤€ 40.439   

≥ € 40.349    

      
*vanaf de AOW leeftijd € 30.175 i.p.v. € 30.150 

Actuele inkomensgegevens  
Uw gegevens worden bij de toewijzing van een woning gecontroleerd. Om te controleren wat uw 
inkomen is, moet u in ieder geval beschikken over een Inkomensverklaring. Deze kunt u opvragen bij 
de Belastingdienst (0800-0543).  
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Uitzondering voor Kerckebosch 
In Kerckebosch is afgesproken dat iedere huurder bij sloop van de woning recht heeft op een andere 
woning in Kerckebosch. Maar dit kan niet als we de regels voor het passend toewijzen hanteren. 
Daarom is voor de huurders van de Prinses Margrietlaan 271 t/m 368 in Kerckebosch de 
onderstaande uitzondering bedacht. Komt u met uw huidige inkomen voor de nieuwe woning volgens 
het passend toewijzen niet in aanmerking voor de aan u toegewezen woning (op basis van het 
passend toewijzen), dan verlagen we de huurprijs (huur zonder servicekosten) voor u voor de duur 
van de nieuwe huurovereenkomst. Bij de toewijzing wordt dit met iedere huurder individueel 
besproken. Dit geldt niet voor de huurders die (met urgentie) naar een woning buiten Kerckebosch 
verhuizen.  

Gaat uw inkomen stijgen? Dan verhogen we ook weer uw huurprijs. 
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Het Sociaal Statuut Kerckebosch is het resultaat van het overleg tussen de bewonerscommissie 

(oud) Kerckebosch en woningcorporatie Woongoed Zeist in afstemming met de gemeente Zeist. 


