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Het Bod Vijfheerenlanden 

Inleiding  
Dit volkshuisvesting bod is een uitnodiging van Fien Wonen tot het maken van prestatieafspraken met uw 

gemeente. De prestatieafspraken maken we samen met u en de huurdersorganisatie HBZ. Zij zijn  een 

volwaardige partij die deelneemt aan de gesprekken om te komen tot prestatieafspraken en die ook mee 

ondertekent.  

 

We staan als corporatie voor voldoende sociale huurwoningen in Zederik, nu gemeente Vijfheerenlanden. 

Daarbij is woningmarktonderzoek, vertaald in de gemeentelijke woonvisie, het vertrekpunt. Omdat het 

woningmarktonderzoek op dit moment wordt uitgevoerd en de resultaten nog niet bekend zijn, heeft de 

gemeente aan Fien Wonen gevraagd om bij dit bod de uitvraag 2018 aan te houden.  

 

1. Beschikbaarheid en Betaalbaarheid (resp. onderdeel 4 en 2 

in de uitvraag) 
BESCHIKBAARHEID 

In de prestatieafspraken 2018 was opgenomen dat het aantal sociale huurwoningen op 31-12-2018 ten opzichte 

van 1-1-2018 gelijk blijft. De opgave is om eventuele afname (door bijvoorbeeld verkoop of sloop)  te 

compenseren. Dit kan door: 

• Weloverwogen om te gaan met sloop-nieuwbouw om zo het tekort niet onnodig op te laten lopen. 

• In geval van sloop-nieuwbouw sociale huurwoningen terug te bouwen op de locatie of elders ter 

compensatie om het tekort zo snel mogelijk in te lopen. 

• Teruggekochte VoV woningen in verhuur te nemen. 

• Verkoop compenseren door nieuwbouw. 

 

In januari 2019 heeft Fien Wonen haar complexstrategie aangepast. Hieruit is naar voren gekomen dat in het 

werkgebied van Fien Wonen tot 2030 een uitbreiding van minimaal 27 en maximaal 70 woningen noodzakelijk is 

zonder rekening te houden met een mogelijke bijdrage aan de Utrechtse opgave. Om deze opgave te kunnen 

realiseren heeft Fien Wonen locaties  nodig, aan te kopen tegen een sociale grondprijs gelijk aan de landelijke 

norm van maximaal 24.000,- euro incl. btw. Daarnaast ontstaat na 2025 een vervangingsopgave verdeeld over 

de dorpen. 

 

Fien Wonen heeft in haar ondernemingsplan gekozen voor de primaire doelgroep. Dat betekent dat 

verhuuractiviteiten aan anderen dan aan deze doelgroep worden afgebouwd.  

 

PORTEFEUILLESTRATEGIE 

Fien Wonen wil in 2020 haar portefeuillestrategie herijken om, samen met de andere 2 plaatselijke 
woningcorporaties, goed aan te kunnen sluiten op de gemeentelijke Woonvisie. Ook kan dan inzicht gecreëerd 
worden in de woningmarktbehoefte vanuit Utrecht. Het woningmarktonderzoek dat momenteel in de gemeente 
Vijfheerenlanden wordt uitgevoerd, wil Fien Wonen graag gebruiken. 
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HUURVERHOGING 

We staan voor betaalbaarheid van het wonen. Daarbij kijken we niet alleen naar de huur, maar ook naar de 
bijkomende woonlasten als energiekosten en lokale heffingen.  

 
Ons uitgangspunt is het Sociaal Huurakkoord 2018-2021, waarin eind 2018 afspraken gemaakt zijn tussen 

Woonbond en Aedes over gematigd huurbeleid. Het is mogelijk om te differentiëren, bijvoorbeeld door hogere 

inkomensgroepen een hogere huurverhoging te geven zodat mensen met een minimum- of lager inkomen een 

lagere huurverhoging kunnen krijgen. Het is binnen het Sociaal Huurakkoord zelfs denkbaar dat huren bevroren 

dan wel verlaagd worden. In dit licht is het ook beter om over huuraanpassing te praten dan over 

huurverhoging.  

Vanaf 1 januari 2020 mogen corporaties de gemiddelde huursom met maximaal 1% bovenop het percentage van 

de inflatie laten stijgen. Fien Wonen zal deze extra inkomsten gebruiken voor het doen van investeringen.   

Tot slot: het kabinet werkt er aan om voor hogere inkomens in de sociale huursector het mogelijk te maken dat 

zij in snellere sprongen een huur gaan betalen die past bij hun inkomen. Daarmee dragen zij ook bij aan de 

betaalbaarheid voor mensen die aangewezen zijn op de sociale huursector.      

 

WOONLASTEN 

Een betaalbare huurwoning is voor veel mensen van groot belang. De gemeente, HBZ en Fien Wonen willen de 

woonlasten van de huurders met een laag inkomen beheersbaar houden.  

Onderdeel van betaalbaar wonen zijn in toenemende mate de energielasten. Niet voor niets wordt gesproken 
over ‘energiearmoede’; een situatie waarbij iemand meer dan 10% van het inkomen kwijt is aan energielasten. 
Zonder extra maatregelen groeit de groep die leeft in energiearmoede. Wanneer we de woonlasten in zijn 
volledigheid bezien, dan gaat het niet alleen om de hoogte van de huur en de energielasten, maar ook de lokale 
woongerelateerde heffingen. 
 
Om betaalbaarheid van het wonen te borgen zet Fien Wonen de komende jaren in op 
verduurzamingsmaatregelen die de energierekening omlaag brengen. De mate waarin, en de snelheid waarmee 
de investeringen worden gerealiseerd, hangen af van de investeringsruimte van Fien Wonen. We vragen de 
gemeente om de woongerelateerde heffingen met maximaal de inflatie te laten stijgen.  

 

VOORKOMEN ONTRUIMINGEN 

De eerste signalen voor een dreigende ontruiming die Fien Wonen krijgt, zijn huurachterstanden en in sommige 
gevallen (woon)overlast. Om tijdig en accuraat te kunnen acteren, is de samenwerking met andere partijen van 
belang. Om een goede afstemming te krijgen met sociale partners, worden in 2019 werkafspraken gemaakt 
tussen de gemeente Vijfheerenlanden en de 3 plaatselijke woningcorporaties. Evaluatie van de afspraken is in 
2020 nodig om te zien of de afspraken het beoogde doel hebben. 
Om oplopende huurschulden te voorkomen hebben we de medewerking van de gemeente hard nodig. Soms kan 
het automatisch inhouden van de huur bij uitkeringen bijvoorbeeld een positief effect hebben. 
 

2. Specifieke doelgroepen, Projecten en Flexibiliteit (punten 9, 

3 en 6 uit de uitvraag) 
Als gevolg van extramuralisering en het inzetten van ambulante zorg, krijgen we steeds meer te maken met 

kwetsbare groepen in reguliere woningen. Het gaat om huishoudens die te maken hebben met 

gezondheidsproblemen, financiële problematiek, isolement en/of sociaal maatschappelijke kwetsbaarheden. 

Het is belangrijk om hier samen aandacht voor te hebben en te kijken hoe we in goede samenwerking 

huishoudens kunnen ondersteunen. Fien Wonen signaleert en participeert hierin (pro)actief. Voor het verlenen 

van passende zorg, welke nodig is voor een duurzame huisvesting van kwetsbare groepen, vragen wij een 

(blijvende) borging van goede ketensamenwerking inclusief preventief handelen, voldoende beschikbare 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woningcorporaties/afspraken-woningcorporaties-gemeenten-huurders
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woningcorporaties/afspraken-woningcorporaties-gemeenten-huurders
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middelen en adequate opvolging als de situatie hier om vraagt. De gemeente speelt hierin een cruciale rol, zowel 

in de regievoering als in de aansturing. 

Daarnaast is er aandacht voor huisvesten van de woningzoekenden die van de gemeente een urgentieverklaring 

hebben gekregen en de statushouders. In veel gevallen vragen deze toewijzingen maatwerk. 

                                      

KWALITEIT EN DUURZAAMHEID (PUNT 5 UIT DE UITVRAAG) 

De verduurzaming zet Fien Wonen in over 4 pijlers. :  

Pijler 1: reductie van CO2 emissie door het beperken van uitstoot (door na-isolatie);  

Pijler 2 reductie van CO2 emissie door gebruik van duurzame energiebronnen; 

Pijler 3: CO2 opslag in onze voorraad (Bio-based bouwen); en  

Pijler 4: klimaatadaptatie & biodiversiteit 

Dit duurzaamheidsbeleid wordt in 2019 vastgesteld en in 2020 in meerjarenperspectief geplaatst. De uitrol van 

zonnepanelen en de emissie reductie vindt conform de planning 2019 e.v. plaats. 

 

LEEFBAARHEID 

De woningcorporaties werken in 2020 binnen de kaders van de Woningwet aan de leefbaarheid. Fien Wonen 
blijft in ieder geval binnen het wettelijk gestelde maximum bedrag voor leefbaarheid per DAEB-woning. De rol 
van corporaties is hoofdzakelijk signalerend. We bieden aan om onze rol goed op te pakken en samen met de 
andere partijen in de wijk te komen tot een integrale aanpak. Ten aanzien van de buurtbemiddeling zoekt Fien 
Wonen naar een evenwichtige bijdrage van de corporatie. Fien Wonen biedt derhalve aan t.a.v. de financiering 
van de buurtbemiddeling een bijdrage te leveren ter grootte van het aandeel huurwoningen ten opzichte van 
het totaal aantal woningen in de gemeente. 
 

FINANCIEN (PUNT 8 UIT DE UITVRAAG) 

In het bod wordt rekening gehouden met de verkoop van woningen die hiervoor aangewezen zijn. Het betreft 
niet-daeb woningen, woningen buiten de hoogste aftoppingsgrens en BOG/MOG. Gemiddeld rekenen we op 5 
woningen per jaar. 
VoV woningen, waarvan de terugkoop duurder is dan eventuele nieuwbouw, worden doorverkocht. De 
hoeveelheid woningen die terug gekocht worden, is redelijk onvoorspelbaar. Gerekend wordt met een 
terugkoop van 16 woningen per jaar. Hiervan worden er 10 woningen doorverkocht en de overige 6 worden 
toegevoegd aan de sociale huursector.       

             

TENSLOTTE 

Zoals in de inleiding gezegd is dit volkshuisvesting bod een uitnodiging tot het maken van  
prestatieafspraken tussen de gemeente, HBZ en Fien Wonen. Het bod dat Fien Wonen hierbij uitbrengt kan zij 
niet alleen realiseren. Samenwerking met de gemeente Vijfheerenlanden is een noodzakelijke voorwaarde om 
ook op termijn een kwalitatief en kwantitatief hoogwaardig aanbod in stand te houden. Fien Wonen gaat 
hierover graag met u in gesprek 
 
 
 
 
Elisabeth ter Borg, Fien Wonen 
d.d. 25 juni 2019 

  

elisabeth.terborg
E. ter Borg
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