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Beleidsvoornemens 2023  
 

Woongoed Zeist stelt jaarlijks beleidsvoornemens op voor het nieuwe jaar. In dit stuk beschrijven we 

belangrijke nieuwe activiteiten of activiteiten die veel aandacht vragen.  

 

Woongoed Zeist is dé sociale huisvester van de gemeente Zeist. Eén op de vier inwoners van Zeist 

huurt bij ons. We zorgen voor betaalbare woningen in Zeist voor mensen met een krappe beurs. Met 

maatwerk waar de buurten om vragen. Want fijn wonen en je thuisvoelen doe je niet alleen in je eigen 

huis, maar ook in jouw buurt. Daar zetten we ons met circa 70 medewerkers dagelijks voor in. En 

daarom werken we met wijkteams die ‘hun’ wijk goed kennen, dichtbij en persoonlijk. 

 

Onze belangrijkste werkterreinen:  

• betaalbaarheid  

• beschikbaarheid 

• kwaliteit en duurzaamheid  

• leefbaarheid 

 

Prestatieafspraken 

Ieder jaar maakt de gemeente Zeist prestatieafspraken met de Zeister woningcorporaties Woongoed 

Zeist en RK Zeist en met hun huurdersorganisaties HuurdersPlatform Seyst en 

Huurdersbelangenvereniging Prisma. Klik hier voor de actuele afspraken over wonen in de sociale 

huursector in Zeist. 

 

 

Wat gaan we doen in 2023? 

In 2023 richten we ons op renovaties en duurzaamheid, leefbaarheid en vitale wijken, dienstverlening 

voor iedereen en betaalbaarheid van wonen.  

 

1. Betaalbaarheid van wonen 

We zorgen dat huurders zoveel mogelijk een woning hebben die past bij de huishoudenssituatie en het 

inkomen. We voorkomen schuldenproblematiek en huisuitzettingen op basis van huurschuld door 

middel van goede samenwerking, voldoende betaalbaar woningaanbod en maatwerk voor die huurder 

waarbij onverhoopt toch huurschuld ontstaat. We hebben vroegtijdig contact met onze huurders bij 

betalingsachterstand.  

 

Huurprijsbeleid 

Wij zetten ons in voor betaalbaar wonen op verschillende manieren. We verhuren 60% van de 

vrijkomende woningen met een huurprijs tot € 633,25 / € 678,66, afhankelijk van de samenstelling van 

het huishouden (prijspeil 2022). Daarbij houden we rekening met passend toewijzen.  

 

In 2023 vindt er een gematigde huurverhoging plaats. Deze is gekoppeld aan de CAO-loonontwikkeling 

minus 0,5%. Woongoed Zeist overlegt met het HuurdersPlatform Seyst over de uitwerking van deze 

voornemens.  

 

 

 

 

https://www.woongoedzeist.nl/over-ons/organisatie/publicaties/prestatieafspraken/
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Voorkomen huurschuld 

Samen met de gemeente en de maatschappelijke partners werken we nauwer samen om 

schuldenproblematiek aan te pakken en husuitzettingen te voorkomen, conform de overeenkomst 

vroegsignalering.  

 

Ook in een eerder stadium kunnen betalingsproblemen worden voorkomen. Daarvoor werken we samen 

met de Sociaal Raadslieden. Zij doen voor onze huurders een inkomenscheck, waar zij het inkomen, 

toeslagen, heffingen en dergelijke nalopen. Uit eerdere ervaringen levert de inkomenscheck een 

huishouden gemiddeld € 500,- per jaar op. 

 

Energiearmoede 

We zetten in op verbeterde communicatie met huurders. Samen met de gemeente starten we een 

campagne, gericht op gedragsveranderingen om het energieverbruik te verlagen. We stemmen 

gezamenlijk met RK Zeist en gemeente acties af om energiearmoede te beperken.  

 

2. Energiebesparing en duurzaamheid 

In 2023 renoveert Woongoed Zeist 415 woningen. Een gerenoveerde woning is goed geïsoleerd 

(minimaal energie-index 1,4 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. Daarnaast doen we in 249 woningen energetische ingrepen, 

waarmee het energieverbruik wordt verlaagd. 

 

Verder leveren we 51 gasloze nieuwbouwwoningen (Vogelwijk en Kerckebosch) op die voldoen aan 

eisen van energiebesparing en duurzaamheid. Ook bereiden we de nieuwbouw voor van 118 woningen 

in 2024.   

 

Energiebesparing door bewoner 

Woongoed Zeist werkt met gemeente samen om de huurder bewust te maken van het energieverbruik. 

In 2023 worden acties ingezet om huurders hierbij te helpen. 

 

Zonnepanelen 

In 2023 geeft Woongoed Zeist vervolg aan het zonnepanelenprogramma. Eerder is afgesproken dat 

Woongoed Zeist van 2018 tot met 2022 1.000 woningen voorziet van zonnepanelen. Dit programma 

wordt in 2023 voortgezet door op 250 woningen zonnepanelen aan te brengen. Ook worden op een 

aantal appartementsgebouwen zonnepanelen aangebracht om de algemene ruimten van elektriciteit te 

voorzien. Naast de duurzaamheidswens om minder fossiele brandstof te verbruiken en minder CO₂ uit 

te stoten, is verlaging van de woonlasten voor de huurder het belangrijkste argument. De huurder 

ontvangt de opgewekte elektriciteit in ruil voor een geringe bijdrage in de servicekosten. 

 

3. Leefbaarheid en vitale wijken 

Woongoed Zeist, gemeente, maatschappelijke partners en politie werken samen in Wijkgericht Werken 

om de leefbaarheid en veiligheid in buurten en wijken op peil te houden en waar mogelijk te 

verbeteren. In 2023 nemen we twee extra wijkbeheerders in dienst om problematieken in de wijk nog 

eerder te signaleren of op te lossen. Daarnaast is er het sociaal wijkteam van de gemeente Zeist, dat 

zich richt op zorgtaken aan bewoners die extra aandacht nodig hebben.  
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Door onze aanwezigheid in de wijk, en omdat we bij huurders over de vloer komen, signaleren we 

problemen. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, schuldenproblematiek en eenzaamheid. 

Hierover informeren we het sociaal wijkteam.  

 

Voor monitoring benutten we de Leefbarometer en de veiligheidspeiling. 

 

Vollenhove  

In de buurtaanpak Vollenhove Vooruit en het project L-flat werken 

we aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid. Daartoe 

werken we in de L-flat samen met de betrokken stakeholders aan 

de aanpak van achterstanden van bewoners in welke vorm dan ook 

(schulden, gezondheid, kwetsbaarheid, meervoudige problematiek 

et cetera). Dit vindt onder andere plaats door de inzet van Voor  

L-kaar (extra hulpverleners). We ronden het project L-flat het 

eerste kwartaal van 2023 af. De samenwerking met onze 

stakeholders houden we voor geheel Vollenhove uiteraard in stand. 

In 2023 wordt de gebiedsvisie voor de verdere gebiedsontwikkeling 

voor de hele buurt en haar directe omgeving vanuit de gemeente 

verder vorm gegeven. Ook zijn ambities en opgaven voor de eerste 

jaren vertaald in een concrete aanpak en projecten. 

 

Huisvesting bijzondere doelgroepen 

Woongoed Zeist huisvest bijzondere doelgroepen afkomstig uit maatschappelijke opvang, instellingen 

en statushouders. Daarbij zorgen we voor een goede balans tussen reguliere huisvesting en bijzondere 

doelgroepen. Dit doen we allereerst door bestaande instrumenten te blijven benutten, namelijk: 

jongerencontracten, loting, lokaal maatwerk, huisvesting statushouders, tijdelijke verhuur van 

woningen die gesloopt worden aan (Zeister) spoedzoekers. In Zeist groeit de groep mensen die starten 

of herstarten op de woningmarkt. Dit zijn bijvoorbeeld mensen uit zorginstellingen, Beschermd Wonen, 

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. 

 

4. Dienstverlening voor iedereen 

Woongoed Zeist wil met de wijkteams en haar dienstverlening 

‘dichtbij’ de klant staan. In 2023 werken we verder aan het 

verbeteren van onze dienstverlening; klantgerichtheid en 

klanttevredenheid zijn belangrijke thema’s binnen Woongoed 

Zeist. Ons Klant Contact Centrum is versterkt om vragen van 

onze huurders via deze eerste lijn te kunnen beantwoorden. We 

werken nauwer en beter samen met onze ketenpartners (onder 

andere aannemers) om klantvragen snel, goed en in één keer 

op te lossen.  

 

Daarnaast ziet Woongoed Zeist het aantal kwetsbare huurders toenemen. Daarom werken we aan een 

aantal oplossingen om deze kwetsbare huurders te ondersteunen. Onder andere door het beter en 

sneller herkennen van signalen en het bieden van een helpende hand of een luisterend oor. De 

samenwerking met maatschappelijke partners wordt daarvoor versterkt.  
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De kwaliteit van onze dienstverlening wordt voortdurend gemeten door KWH (KwaliteitsWaarborg 

Huursector).  

 

5. Fusie – samenwerking 

Woongoed Zeist en Woonstichting SSW de Bilt onderzoeken in 2023 een mogelijke fusie. We voeren 

gesprekken over de mogelijkheden voor samenwerking. Daarbij onderzoeken we of dit een meerwaarde 

kan bieden voor de huurders, de huidige en toekomstige woningzoekenden en/of voor beide 

organisaties. Blijkt dit zo te zijn, dan streven we ernaar begin 2024 op te gaan in één organisatie. 

 

Het onderzoek naar de mogelijkheden tot fusie vindt plaats in afstemming met de huurdersorganisaties 

en de betrokken gemeenten Zeist en De Bilt. 

 

 

 

Bod woonvisie en prestatieafspraken samen met HuurdersPlatform Seyst  

Onze huurdersvertegenwoordiging HuurderPlatform Seyst heeft een belangrijke 

rol bij het opstellen van het bod op de woonvisie en prestatieafspraken met de 

gemeente. In 2023 komen er nieuwe jaarafspraken voor 2024 als onderdeel van 

de prestatieafspraken 2021-2025. Hiervoor zal op 1 juli 2023 een 

gezamenlijk bod gedaan worden. 

 

Overige aandachtsgebieden 

In 2023 voert Woongoed Zeist de visitatie uit. Doel van de visitatie is de beoordeling - door een 

onafhankelijk bureau - van de maatschappelijke prestaties van Woongoed Zeist op de terreinen van de 

maatschappelijke opgaven, de ambities, het vermogen en de governance. 

 

Daarnaast besteden we in 2023 aandacht aan verdere digitalisering en andere ICT ontwikkelingen, 

risicomanagement, vastgoedsturing en sturing van onze middelen. We zorgen ervoor dat deze middelen 

maatschappelijk verantwoord worden besteed.  

 

 

 

 

 

 


