Woongoed Zeist

Wat doen wij in 202o?
Woongoed Zeist bepaalt jaarlijks de belangrijkste speerpunten voor het nieuwe jaar. Ook
leggen we activiteiten vast in de prestatieafspraken met de gemeente. Op de volgende pagina’s
vindt u een samenvatting van belangrijke nieuwe activiteiten óf activiteiten waar in 2020 veel aandacht
naartoe gaat. Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact met ons op.

Betaalbaarheid en beschikbaarheid
Passend toewijzen
Wij zorgen op verschillende manieren voor betaalbaar wonen. Driekwart van de woningen die vrij komen,
gaan we verhuren met een huurprijs tot € 651 (prijspeil 2019). Daarbij houden we rekening met passend
toewijzen.
Voorkomen huurschuld
150 huurders gaan we helpen met het voorkomen van schulden of door hun schuldenproblematiek aan te
pakken. Daarnaast werken we nauw samen met de gemeente en maatschappelijke partners, om schuldenproblematiek op te pakken en huisuitzettingen te voorkomen. Het in 2019 vernieuwde convenant

schuldhulpverlening draagt daar aan bij. Het liefst voorkomen we betalingsproblemen. Daarom werken we
samen met de Sociaal Raadslieden. Zij doen voor onze huurders een inkomenscheck, waarbij ze inkomen,
toeslagen, heffingen en dergelijke nalopen. Dat levert een huishouden gemiddeld € 500,- per jaar op. Mooi
meegenomen!
Beperkte huurverhoging
In 2020 bepalen we de jaarlijkse huurverhoging met behulp van de ‘huursom
benadering’. Dit betekent een maximale gemiddelde huurverhoging van inflatie +
1% (over alle woningen). Woongoed Zeist overlegt met HuurdersPlatform Seyst
over de huurverhoging.
		
Voldoende sociale huurwoningen
			
We beperken de verkoop van woningen omdat de vraag naar
			
goedkope huurwoningen groot is. In 2020 verkopen we
			
maximaal 25 woningen. In het verleden verkochte
			
Koopgarantwoningen kopen we terug om hier weer sociale
			
huurwoningen van te maken.

Energiebesparing en duurzaamheid
Verduurzaming door renovatie
In 2020 renoveert Woongoed Zeist 460 woningen. Een
gerenoveerde woning is goed geïsoleerd. Dat betekent
minder energiekosten en meer comfort. Na afloop van
een renovatieproject informeren we bewoners over het
gebruik van hun woning. En over de mogelijkheden
om zelf nóg meer energie te besparen. Met een
beperkte huurverhoging voor de renovatie
in ruil voor lagere energielasten, werken
we ook hiermee aan betaalbaarheid.
Ook worden er 167 nieuwbouwwoningen opgeleverd, die
allemaal zeer energiezuinig en
duurzaam zijn. Met de gemeente
stemmen we af wat de energietransitie
voor onze woningen betekent.
Energiebesparing door duurzaam gedrag
Naast fysieke maatregelen, heeft het gedrag van een
persoon invloed op het energieverbruik. Douche je bewust
korter, gebruik je ledlampen of zet je de verwarming wat lager?
Dat levert al snel een flinke besparing op. Woongoed Zeist werkt
met de gemeente en Mijn Groene Huis samen om onze huurders bewust
te maken van duurzaam gedrag. Daarvoor delen we in 2020 ledlampen uit,
geven we gratis advies en leiden we energiecoaches op. Dit doen we in de campagne ‘omlaag die meter’.

Zonnepanelen
In 2019 en 2020 leggen we op 400 woningen zonnepanelen.
Daarna plaatst Woongoed Zeist op nog eens 600 woningen
zonnepanelen. De huurder ontvangt de opgewekte elektriciteit in
ruil voor een geringe bijdrage in de servicekosten.

			

Leefbaarheid van wijken en buurten versterken

			
Uitvoeringsplannen met leefbaarheidsactiviteiten
		
Fijn wonen doe je in een prettige buurt. Daarom voeren we activiteiten
		
uit die de leefbaarheid verbeteren. Daarbij streven we ernaar dat onze
klanten hun buurt minimaal een 7 geven.
Voor Vollenhove is er een plan dat aansluit bij het plan voor onderhoud van de
L-flat. Ook komt er een buurtteam, speciaal voor Vollenhove. In Vollenhove sluit
Woongoed Zeist een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente en andere maatschappelijke partners.
Wijkgericht Werken ook
in 2020
We zetten de samenwerking
in het Wijkgericht Werken
voort. In overleg met de gemeentelijke wijkteams, richt
het Sociaal Wijkteam zich
op bewoners die extra aandacht nodig hebben. Door
onze aanwezigheid in de
wijk én omdat we bij huurders over de vloer komen,
signaleren we problemen.
Bijvoorbeeld op het gebied
van eenzaamheid. Hierover
informeren we het Sociaal
Wijkteam.

		

Bijzondere doelgroepen

			
Ook voor huisvesting van bijzondere
		
doelgroepen
		
Woongoed Zeist biedt ook huisvesting aan statushouders 		
en mensen afkomstig uit maatschappelijke opvang en
instellingen. Met de gemeente zoeken we naar alternatieve
huisvesting voor statushouders en andere (her)starters op de woningmarkt. Er blijft een grote vraag naar woningen voor deze doelgroepen.
			
Woongoed Zeist verhuurt 15 woningen aan jongeren, met een jongerencon-		
			
tract (tijdelijk voor 5 jaar) waarbij de huurder zijn inschrijfduur als woningzoekende behoudt. Daarnaast verloten we 45 woningen in 2020 (50% meer dan in 2019). Met de gemeente
zorgen we ervoor dat al deze doelgroepen, in een goede mix en verspreid over Zeist, snel terecht kunnen
in onze gemeente. Om dat te bewerkstelligen differentieert Woongoed Zeist vanaf 2020 meer met

huishoudenssamenstelling en
inkomensgrenzen bij de
verhuur van lege woningen.
Mooi voorbeeld
Begin 2020 wordt Seyster
Veste opgeleverd. De 32 appartementen worden straks
bewoond door een mix van
zelfredzame bewoners en bewoners die een steuntje in de
rug kunnen gebruiken.

Dienstverlening,
bedrijfsvoering
en samenwerking
Verbeteren dienstverlening
We constateren dat steeds meer
‘kwetsbare huurders’ een woning
huren. Vaak spelen bij deze groep bewoners meerdere en complexe problemen.
We willen hier met onze dienstverlening beter
op inspelen. Het herkennen van signalen en het
bieden van een helpende hand of een luisterend oor
zijn. Maar ook het versterken van de samenwerking met
maatschappelijke partners zijn belangrijke eerste
oplossingen die we ontwikkelen. Bovendien staat Woongoed
Zeist met de wijkteams en dienstverlening ‘dichtbij’ de klant. We blijven voortdurend werken aan het
verbeteren van de dienstverlening. De kwaliteit ervan wordt doorlopend gemeten door KWH (Kwaliteits
Waarborg Huursector).
Woonvisie en prestatieafspraken
Onze huurdersvertegenwoordiging HuurdersPlatform Seyst heeft een belangrijke rol bij het opstellen van
het bod op de woonvisie. En ook bij het maken van de prestatieafspraken met de gemeente. Op 1 juli
stellen we gezamenlijk een bod op voor de nieuwe woonvisie van de gemeente Zeist.
Intern beleid en samenwerking
Daarnaast besteden we in 2020 aandacht aan onderhoudscyclus en –begroting en vastgoedsturing. We
sturen met behulp van kritische prestatie indicatoren. Ook krijgt de datakwaliteit en omgang met data
een impuls. We zorgen er altijd voor dat we onze middelen op een maatschappelijk verantwoorde manier
besteden.
In 2020 onderzoeken we mogelijkheden voor een samenwerking met Viveste (woningcorporatie met
locaties in Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede).

