
Woongoed Zeist 

Woongoed Zeist stelt jaarlijks beleidsvoornemens op. Daarin beschrijven we de  
belangrijkste nieuwe activiteiten voor dat jaar én activiteiten die veel aandacht vragen. 

Onze beleidsspeerpunten in 2018:
• betaalbaar wonen
• energiebesparing en duurzaamheid
• verbetering dienstverlening
• leefbare en vitale wijken 

Betaalbaar wonen
In 2018 zetten we extra in op betaalbaarheid – vaak in relatie met duurzaamheid. Zo werken we aan een ‘pilot 
huurkorting’ en onderzoeken we de mogelijkheden om onze woningvoorraad te verduurzamen.

Betaalbaar wonen realiseren we op verschillende manieren. Allereerst door de aanpassing van ons huurbeleid. 
We verhuren 75% van de vrijkomende woningen met een huurprijs tot € 640,14 (prijspeil 2018). Daarbij houden 
we natuurlijk rekening met passend toewijzen. 

Woongoed Zeist hecht in het kader van betaalbaarheid veel waarde aan het convenant schuldhulpverlening en 
de incassoprocedure om huisuitzetting (en oplopende huurschuld) te voorkomen. 

Beleidsvoornemens 2018



 

Energiebesparing en  
duurzaamheid 
In 2018 renoveert Woongoed Zeist 260 wo-
ningen. Een gerenoveerde woning is goed 
geïsoleerd (energie-index 1,25 label B) en levert 
meer wooncomfort op voor de bewoner. Na 
afloop van een renovatieproject informeren we 
bewoners over het gebruik van hun woning en 
de mogelijkheden om zelf energie te besparen. 

Daarnaast worden 124 woning duurzamer 
gemaakt door bijvoorbeeld de kozijnen te ver-
vangen. In 2018 bereiden we ook de renovatie 
van ruim 700 woningen in 2019 voor.

Pilot huurkorting
Huurders die in de periode 2013 t/m 2015 een - gezien hun inkomen - te dure woning 
hebben gehuurd komen in aanmerking voor huurkorting. Als hun woning volgens 
ons ‘voorraadbeleid’ in de toekomst in het betaalbare segment valt, dan worden zij 
aangeschreven over huurkorting. Bewoners die in dezelfde periode - gezien hun inko-
men - een te dure woning hebben gehuurd, die wel in het dure segment blijft, krijgen 
de mogelijkheid om te verhuizen naar een goedkopere woning. We verwachten dat 
ongeveer 350 huurders hiervoor in aanmerking komen. Zij ontvangen een brief.

Huurverhoging
In 2018 bepalen we de jaarlijkse huurverhoging met behulp van de ´huursombena-
dering´. 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 
HuurdersPlatform Seyst over de uitvoering van de huurverhoging.

Beperkte verkoop
We beperken de verkoop van woningen omdat de vraag naar goedkope huurwonin-
gen groot is. In 2018 verkopen we 25 woningen.

Energiezuinige nieuwbouw
Verder leveren we 13 nieuwbouwwoningen op, die allemaal voldoen aan eisen 
van energiebesparing en duurzaamheid. Onderdeel van deze nieuwbouw zijn 8 
‘nul-op-de-meter-woningen’. Dit betekent dat de woning zodanig wordt 
geïsoleerd en (zelf) energie opwekt dat er nauwelijks kosten zijn voor gas en 
elektra. Ook bereiden we de nieuwbouw voor van 141 woningen in 2019. 
Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden van energielevering door 
zonnepanelen of andere alternatieve bronnen.

Onderzoek naar verdere verduurzaming
In 2018 onderzoekt Woongoed Zeist de mogelijkheden om in 2030 
energieneutraal te zijn en de route naar CO2 neutraal in 2050.



Verbeteren dienstverle-
ning en bedrijfsvoering
Met de fusie (in 2017) is onze dienstverle-
ning veranderd. We zijn nog niet tevreden 
over onze dienstverlening en de waardering 
die we daarvoor krijgen van onze klanten. 
Daarom geven we in 2018 extra aandacht 
aan activiteiten en aanpassingen die onze 
dienstverlening verbeteren. 

Dichtbij en verbeterde dienstverlening
Woongoed Zeist werkt met wijkteams die hun buurt goed kennen. 
Zo staan we met onze dienstverlening ‘dichtbij’ de klant. Eind 2017 
onderzochten we mogelijke verbeteringen van onze dienstverlening. 
Daar gaan we in 2018 mee aan de slag. Dan geven we extra aandacht 
aan activiteiten en aanpassingen die de dienstverlening verbeteren en 
breiden we onze digitale dienstverlening verder uit. En meten is weten, 
dus wordt de kwaliteit van onze dienstverlening voortdurend gemeten 
door KWH (Kwaliteits Waarborg Huursector). 

Samen met HuurdersPlatform Seyst, stakeholders en bewoners
Samen met onze huurdersvertegenwoordiging HuurdersPlatform 
Seyst stellen we nieuw participatiebeleid op. Daarnaast spelen zij een 
belangrijke rol bij het opstellen van het bod op de woonvisie en pres-
tatieafspraken die we met de gemeente maken. Op 1 juli stellen we 
gezamenlijk een bod op voor de nieuwe woonvisie van de gemeente 
Zeist. 

In 2018 stelt Woongoed Zeist een nieuw beleidsplan op. Natuurlijk be-
trekken we hier onze stakeholders en bewoners bij. Daarbij is ook een 
rol weggelegd voor de Maatschappelijke Adviesraad. 

Regelgeving, sturing en visitatie
Nieuwe regelgeving vanuit het Rijk betekent ook de afronding van de 
scheiding van DAEB en niet-DAEB (sociaal en vrijesector) woningbezit. 
Dit heeft gevolgen voor het werk, beleid en onze Governance. In 2018 
vraagt dit wederom onze aandacht. 

Daarnaast besteden we in 2018 aandacht aan vastgoedsturing en 
sturing van middelen door kritische prestatie indicatoren in te rich-
ten. We zorgen ervoor dat we onze middelen maatschappelijk ver-
antwoord besteden. De doorontwikkeling van het DrieKamerModel 
versterkt dit en maakt onze keuzes inzichtelijk.

In 2018 wordt Woongoed Zeist gevisiteerd. Visitatie vindt eens in de 
vier jaar plaats.



Leefbare en vitale wijken
In 2018 zetten we onze samenwerking in het 
Wijkgericht Werken voort. In overleg met 
de gemeentelijke 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 onze huurders over de vloer 
komen - signaleren we problemen. 
Bijvoorbeeld op het gebied van eenzaam-
heid. Hierover informeren we het sociaal 
wijkteam. 

Ook blijven we zoeken naar initiatieven ge-
richt op saamhorigheid en zoeken we naar 
manieren om de zelfredzaamheid en saam-
horigheid in wijken en buurten te vergroten. 

Vergrijzing
In 2018 doen we samen met de gemeente onderzoek naar de fy-
sieke en sociale benodigdheden voor onze vergrijzende bewoner 
die langer thuis moet blijven wonen. Het onderzoek vindt plaats 
in Den Dolder en de Verzetswijk.

Bijzondere doelgroepen
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. In 
2018 onderzoeken we de vraag naar woonruimte van deze 
bijzondere doelgroepen. 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.


