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1 Inleiding 

Dit zijn de prestatieafspraken voor 2022-2023 tussen de gemeente Wageningen, de Woningstichting en 

huurders. Het doel van het maken van deze prestatieafspraken is het borgen van een significante bijdrage van 

alle partijen aan het uitvoeren van het lokale woonbeleid van de gemeente. Dit gebeurt op basis van 

gelijkwaardig overleg tussen de drie partijen. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor het brede, 

lokale woonbeleid, zoals vastgelegd in de Woonvisie en Woningmarktstrategie. De Woningstichting levert 

hieraan een bijdrage vanuit haar kerntaak en haar Ondernemingsplan 2021-2025 ‘Een betaalbaar thuis in een 

fijne buurt’. De huurders vertegenwoordigen het huurdersbelang en nemen actief deel aan themasessies en 

werkgroepen. Ook denken zij vooraf mee over de huurderscommunicatie en leveren zij een bijdrage aan de 

organisatie van workshops op de verschillende thema’s.  

 

Prioritering van ambities 
Als voorbereiding op de prestatieafspraken gaan de gemeente en de Woningstichting met elkaar aan de slag 

over de afweging van de gemeenschappelijke ambities en prioritering. In de prestatieafspraken 2020 is dit 

vastgelegd. Welke ambities hebben binnen de gemeente Wageningen prioriteit en hoe is dit voor de 

Woningstichting? Deze vraag is onder begeleiding van een externe deskundige door de 

beleidsmedewerkers van de gemeente Wageningen en de Woningstichting in kaart gebracht. De conclusie is 

dat beide partijen dezelfde prioritering in de ambities op de thema’s uit de Prestatieafspraken zien, maar deze 

allemaal waarmaken (met bijvoorbeeld de beschikbare capaciteit of financiën) niet haalbaar is. Om met elkaar 

meer ambities te kunnen realiseren, moeten we creatief op zoek naar kansen. Hier zijn de gemeente en de 

Woningstichting direct mee gestart, met als eindresultaat een overzicht van kansen op het terrein van 

beschikbaarheid en duurzaamheid die zij meenemen in de totstandkoming van de prestatieafspraken. Daaraan 

toegevoegd zijn de prioriteiten van de huurders: de doorstroming is onderdeel van beschikbaarheid en binnen 

het thema leefbaarheid gaat het om groen en afval.  

 

Het proces 
De gemeente Wageningen heeft in samenwerking met betrokken partijen in 2016 de Woonvisie “Samen 

Wonen 2016-2025” opgesteld. In 2019 heeft de gemeente Wageningen een Woningmarktstrategie vastgesteld 

waarin is vastgelegd dat ontwikkelaars bij woningbouwprojecten minimaal 30% sociale huur realiseren. De 

Woningstichting heeft in 2019 met het meerjarig Bod op de Woonvisie “Samen thuis in de buurt” een bod 

gedaan op de Woonvisie en aangegeven welk aandeel zij kan leveren aan de Woningmarktstrategie in de 

komende jaren. Omdat het bod over een langere looptijd gaat, onderzoekt de Woningstichting jaarlijks of een 

toevoeging of actualisatie nodig is. De Woningstichting heeft op 1 juli 2021 een actualisatie op het bod 

uitgebracht voor 2022-2025.  

 

Deze actualisatie en de stand van zaken van de prestatieafspraken van 2020 (zie bijlage) vormen de basis voor 

de nieuwe prestatieafspraken voor 2022-2023. Naast de prestatieafspraken voor 2022-2023 is er een groot 

aantal afspraken die randvoorwaardelijk zijn of de uitvoering betreffen. Deze werkafspraken zijn afzonderlijk 

opgenomen in bijlage 1 van dit document.  
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Het proces dat de gemeente Wageningen, de Woningstichting en huurders samen doorlopen is als volgt:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het proces doorloopt een 2-jarige cyclus. Eind jaar 1 worden de lopende activiteiten geëvalueerd in 

themabijeenkomsten met de gemeente Wageningen, de Woningstichting, geïnteresseerde huurders en overige 

betrokken partijen. In deze bijeenkomsten delen de partijen kennis over de onderwerpen Wonen en Zorg, 

Betaalbaarheid, Beschikbaarheid, Leefbaarheid en Duurzaamheid. Daarnaast worden aandachtspunten 

geformuleerd. De uitwerking van deze aandachtspunten gebeurt in werkgroepen bestaande uit de gemeente, 

de Woningstichting, huurders en in sommige gevallen aangevuld met netwerkpartners. Dit zijn de 

werkafspraken. Deze werkafspraken vormen de basis om te komen tot de uitvoering van de 

prestatieafspraken, waar nodig kunnen zij jaarlijks bijgesteld worden. Eind jaar 2 wordt eenzelfde soort proces 

doorlopen met themabijeenkomsten en werkgroepen, maar is het resultaat nieuw vastgelegde 

prestatieafspraken en werkafspraken.  

 
De leeswijzer  
In dit document zijn de prestatieafspraken tussen de gemeente Wageningen, de Woningstichting en huurders 

opgenomen. De Woonvisie is leidend voor de opbouw van deze afspraken. Het document bestaat uit vier 

thema-hoofdstukken. Deze bestaan uit: Wonen en Zorg, Leefbaarheid, Beschikbaarheid en Betaalbaarheid en 

Duurzaamheid. Per thema zijn verschillende ambities en doelen opgesteld. Deze ambities en doelen zijn kort 

omschreven en zo nodig toegelicht. Hierna zijn concrete prestaties voor 2022-2023 geformuleerd. In bijlage 1 

staan de werkafspraken weergegeven en in bijlage 2 staan de vervallen afspraken uit 2020 weergegeven met 

de reden waarom deze zijn vervallen.   
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2 Thema wonen & zorg 

De relatie tussen wonen en zorg wordt steeds belangrijker, ook in de gemeente Wageningen. Steeds meer 

inwoners van Wageningen worden naar verhouding ouder. Het aandeel 75-plussers stijgt de komende jaren en 

ouderen blijven langer zelfstandig wonen. We hebben de ambitie dat inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen 

blijven wonen. Een passende woning is daar belangrijk bij. Aandachtsgroepen, inwoners die specifieke hulp en 

ondersteuning nodig hebben, wonen zo veel mogelijk geïntegreerd en verspreid door de stad. Goede 

begeleiding en ondersteuning zijn hierbij een randvoorwaarde en kleinschalige woon(zorg)initiatieven worden 

gestimuleerd.  

2.1 (Langer) zelfstandig wonen 

Het is belangrijk om een woonomgeving te creëren die inwoners in staat stelt om langer zelfstandig te wonen. 

Daarvoor is inzicht in de behoefte naar wonen met zorg van essentieel belang. Daarnaast willen we flexibiliteit 

creëren voor het realiseren van tijdelijke woonruimte voor ‘urgente’ woonvragen. Met dit doel leveren we een 

bijdrage aan onderstaande doelstelling voortkomend uit de Woonvisie Wageningen:  

 

‘‘Inwoners zo zelfstandig mogelijk laten wonen in een woning op maat, met voldoende mogelijkheden voor 

zorg op maat’’ 

 

Prestatieafspraken: 

 

1. De gemeente, de Woningstichting en huurders delen het door hen opgestelde Statement Wonen en 

Zorg ‘Een thuis in Wageningen’ (uitgangspunten voor de samenwerking) met andere relevante partijen 

zoals zorgaanbieders. De gemeente, de Woningstichting en betrokken partijen stellen vervolgens 

samen een Uitvoeringsagenda Wonen en Zorg op. Hierin wordt de opgave voor de komende jaren 

benoemd met de uitvoeringsinstrumenten en acties die daaraan verbonden zijn. Onder deze opgave 

valt onder andere de opgave om onze oudere huurders of mensen met een ondersteuningsvraag een 

passende woning te bieden. De gezamenlijke drie pijlers voor de samenwerking zijn: 

o Voldoende en divers aanbod aan woningen; 

o Voldoende en passende zorg en ondersteuning; en  

o Wonen en zorg zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

2. Regio Foodvalley heeft naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek Anders Wonen dat 

gestart is onder leiding van de gemeente Wageningen, een projectgroep opgesteld die de 

mogelijkheden gaat onderzoeken voor huisvesting van niet corrigeerbare overlastgevers. De 

corporaties spannen zich in voor de huisvesting van het project, waarbij de regierol bij de gemeenten 

ligt evenals het vinden van geschikte locatie(s) en het bieden van de juiste begeleiding (hulp- en 

zorgverlening en veiligheid). 

2.2 Aandachtsgroepen 

Wageningers doen naar vermogen mee. Hierbij helpt het dat aandachtsgroepen, zoals mensen met een 

hulpvraag, statushouders en andere inwoners die urgent woonruimte nodig hebben, verspreid over 

Wageningen wonen. De kans op ontmoeting en integratie neemt hierdoor toe. Het is daarbij belangrijk dat de 

gemeente, de Woningstichting en de huurders samen voortdurend zoeken naar een balans in wijken en 

complexen tussen vragende en dragende inwoners. Met dit doel leveren we een bijdrage aan onderstaande 

doelstelling voortkomend uit de Woonvisie Wageningen: 

 

‘‘Specifieke doelgroepen zoveel mogelijk geïntegreerd laten wonen in diverse buurten’’ 
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Prestatieafspraak: 

 

Voor het onderwerp aandachtsgroepen zijn geen nieuwe prestatieafspraken geformuleerd. Er zijn wel 

werkafspraken gekoppeld aan dit onderwerp. Deze zijn terug te vinden in bijlage 1.  

2.3 Kleinschalige woon(zorg)initiatieven 

Wonen en zorg kan op veel verschillende manieren worden gecombineerd. Het is daarbij van belang dat 

huurders met een hulpvraag toegang krijgen tot de benodigde zorg en ondersteuning. Daarnaast dienen we te 

zorgen voor een goede match tussen vraag en aanbod in het vastgoed. Met dit doel leveren we, ieder vanuit 

zijn eigen rol en ook samen vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid een bijdrage aan onderstaande 

doelstelling voortkomend uit de Woonvisie Wageningen: 

 

‘‘Stimuleren van kleinschalige woon(zorg)initiatieven’’  

 

Prestatieafspraak: 

 
3. De gemeente en de Woningstichting stellen elkaar vroegtijdig op de hoogte als er verzoeken voor 

nieuwe woonzorginitiatieven komen. Op basis van het Toetsingskader Wonen & Zorg vanuit de 
woningmarktstrategie maken de gemeente en de Woningstichting samen de afweging of dit past 
binnen de Wageningse behoefte.  
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3 Thema leefbaarheid 

Om de leefbaarheid in de wijken en buurten op het gewenste peil te houden hebben wij de ambitie om te 

investeren in goed beheer en het schoon, heel en veilig houden van het openbaar gebied en wooncomplexen. 

Onderwerpen zoals groen en afval hebben invloed op het schoon, heel en veilig houden van buurten. Hierbij 

pakt de gemeente de verantwoordelijkheid in het openbare gebied en doet de Woningstichting dit voor haar 

wooncomplexen. Daarnaast willen we huurders stimuleren een actieve houding aan te nemen om 

leefbaarheidsproblemen te signaleren en aan te pakken in samenwerking met de gemeente en de 

Woningstichting. In de prestatieafspraken 2022-2023 is extra aandacht besteed aan de thema’s groen en afval. 

Door de ontvangen signalen van huurders zijn er twee werkgroepen gestart op het gebied van groen en afval.   

3.1 Kwaliteit van de leefomgeving 

De kwaliteit van de leefomgeving is belangrijk. Zo heeft groen veel positieve effecten op de gezondheid en het 

welzijn van mensen. Het draagt bij aan het verminderen van hittestress en daarnaast stimuleert het sociaal 

contact. Hierom is het belangrijk dat we het bestaande groen zo veel mogelijk behouden en extra groen 

toevoegen. Daarnaast verdient het grofvuilprobleem en de aanpak voor afvalscheiding ook speciale aandacht, 

omdat dit invloed heeft op het aanzicht en de leefbaarheid van buurten en wooncomplexen. Met dit doel 

leveren we een bijdrage aan onderstaande doelstelling voortkomend uit de Woonvisie Wageningen: 

 

‘‘Kwalitatieve en kwantitatieve inzet op meer openbaar groen, groene speelplekken en zo veel mogelijk 

behoud van bestaande groen kwaliteiten bij gebiedsontwikkelingen ten behoeve van woningbouw om zo een 

prettige leefomgeving te creëren’’ 

 

Prestatieafspraken: 

 

4. De gemeente, de Woningstichting en huurders streven samen in de werkgroep Groen naar het 

aanbrengen van meer groen waardoor de hittestress wordt verminderd, de biodiversiteit vergroot en 

de waterhoudende capaciteit verhoogd, ten behoeve van het optimaliseren van de leefbaarheid in 

buurten.  

5. De gemeente, de Woningstichting en huurders gaan samen in de werkgroep Afval het 

grofvuilprobleem in en rondom de woningen van de Woningstichting aanpakken om te zorgen voor 

een schone woonomgeving. Daarnaast zetten de drie partijen zich er gezamenlijk voor in dat huurders 

hun afval beter gaan scheiden.  
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4 Thema beschikbaarheid & betaalbaarheid 

De druk op de woningmarkt stijgt terwijl er beperkt ruimte is voor nieuwe woningbouw. Daarnaast is het de 

uitdaging om de juiste woningen op de juiste locatie te bouwen om optimaal aan te sluiten bij de 

woningbehoefte van diverse doelgroepen. Naast actief te zoeken naar nieuwbouw zetten we een aantal 

doorstroommaatregelen in. Door het inzetten van deze doorstroommaatregelen komen woningen in de 

bestaande voorraad vrij zodat meer huishoudens naar een passende woning kunnen verhuizen. De ambitie uit 

de Woonvisie vraagt om voldoende aanbod van passende, betaalbare sociale huurwoningen voor de diverse 

doelgroepen in Wageningen. Deze woningen worden afgestemd op huishoudsamenstelling, levensfase en 

financiële situatie. 

4.1 Beschikbaarheid 

Het is belangrijk om voldoende woningen aan te bieden voor de lage en lagere middeninkomens. Om dit te 

bereiken nemen we maatregelen om de kernvoorraad aan te laten sluiten bij de behoefte die er in Wageningen 

is. De huidige kernvoorraad sociale huurwoningen van de Woningstichting kent een omvang van 4.946 

woningen. In de Woningmarktstrategie is de behoefte aan sociale huurwoningen in Wageningen vastgelegd, 

namelijk een netto groei tussen 2019 en 2035 van 375 tot 420 sociale huurwoningen. Deze is echter nog 

gebaseerd op Primos-prognose 2019 die uitging van een huishoudensgroei van in totaal 1.640 huishoudens tot 

2035. In 2020 is de Primos-prognose geactualiseerd, waarbij voor Wageningen tussen 2020 en 2040 een 

toename wordt verwacht van tussen de 3.490 en 3.830 extra huishoudens in totaal. Dit betekent dat ook de 

behoefte aan sociale huur tussen 2020 en 2040 fors hoger zal liggen. De exacte berekeningen moeten hier nog 

voor worden opgesteld, maar duidelijk is dat hier een behoorlijke opgave ligt.  

 

De Woningstichting ziet de toename van de kernvoorraad in Wageningen als een belangrijke opgave in 

Wageningen en wil hieraan een bijdrage leveren. Tot en met 2025 voegt de Woningstichting ten minste 175 

nieuwe woningen toe. Hierin neemt de Woningstichting constant de afweging met de betaalbaarheid voor alle 

huurders en de kwaliteit van de bestaande woningen mee. De Woningstichting neemt daarnaast 

doorstromingsmaatregelen om meer passende woningen aan te kunnen bieden. De Woningstichting brengt 

vraag en aanbod continu in kaart, zodat de portefeuillestrategie dynamisch is met als doel schaarste en 

verdringing van bepaalde doelgroepen te voorkomen. Met dit doel leveren we een bijdrage aan onderstaande 

doelstelling voortkomend uit de Woonvisie Wageningen: 

 

‘‘Voor Wageningse huishoudens met een laag (of lager midden-) inkomen is voldoende passende 

woonruimte beschikbaar’’ 

 

Prestatieafspraken: 

 

6. De Woningstichting heeft de ambitie om tot 2030 minimaal 575 extra sociale nieuwbouw 

huurwoningen toe te voegen, daarom zoeken zij samen naar creatieve mogelijkheden. De gemeente 

en de Woningstichting gaan aan de slag met diverse onderzoeken. De thema’s die hier gerelateerd aan 

zijn bestaan uit:  

o Locatieonderzoek naar potentiele nieuwbouwlocaties; 

o Onderzoek naar het huidige grondbeleid van de gemeente;  

o De woonwensen van jongeren dan wel starters op de woningmarkt in kaart brengen; en  

o De mogelijkheden onderzoeken om woningen toe te voegen middels optoppen, splitsen of 

herstructureren. 
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7. De gemeente en de Woningstichting monitoren continu de voortgang van de doorstroming waarbij de 

kaders geborgd zijn in de Huisvestingsverordening en benutten kansen, zoals sociale koop. 

Onderstaande doorstroommaatregelen die in 2021 zijn ingezet, worden voortgezet: 

o Doorstroom grote eengezinswoningen vanuit reguliere mutaties; 

o Doorstroom naar nieuwbouw; 

o Doorstroom vrije sector huur; 

o Doorstroom ouderenproject en; 

o Doorstroom naar sociale koop. 

In 2022 voegt de Woningstichting een extra doorstroomregel toe. Wanneer er een woning met 

maximaal twee slaapkamers vrijkomt door één van bovengenoemde maatregelen, wordt deze met 

voorrang gelabeld voor een één persoonshuishouden die een zelfstandige woning van de 

Woningstichting achterlaat. 

8. Afhankelijk van de doorlooptijd van processen (bij de gemeente en de Woningstichting) start de 

Woningstichting in 2022 met de bouw of oplevering van drie nieuwbouwprojecten:  

o De Dreijen: 12 sociale huurwoningen; 

o Locatie Ireneschool: 24 sociale appartementen en 12 sociale eengezinswoningen; 

o Deelplan 3 Kortenoord: 33 sociale huurwoningen. 

9. Het uitgangspunt is om binnen de complexen van de Woningstichting een evenredige balans te vinden 

tussen dragers en vragers. In een complex mag niet meer dan 20% van de woningen bewoond worden 

door aandachtsgroepen (tenzij het een complex betreft dat expliciet voor een specifieke doelgroep is 

bedoeld). Wanneer de 20% is bereikt, gaan de Woningstichting, de gemeente en huurders uit de 

werkgroep Beschikbaarheid hierover met elkaar in gesprek om gezamenlijk tot een passende 

oplossing te komen.  

10. Bij sloop en nieuwbouw van bestaand bezit heeft de Woningstichting het recht om uitsluitend sociale 

huurwoningen terug te bouwen om zo de beschikbaarheid te vergroten.  

4.2 Betaalbaarheid 

Sociale huurwoningen in Wageningen dienen betaalbaar te zijn voor de verschillende huishoudenstypes die 

vallen binnen de doelgroep van de Woningstichting. Dit is één van de belangrijkste uitgangspunten in het huur- 

en toewijzingsbeleid van de Woningstichting. Ook wordt er ingezet op communicatie en voorlichting, zodat 

huurders meer inzicht krijgen in hun woonlasten en hoe zij deze in de hand kunnen houden. Met dit doel 

leveren we een bijdrage aan onderstaande doelstelling voortkomend uit de Woonvisie Wageningen: 

 

‘‘In Wageningen zijn voldoende betaalbare sociale huurwoningen aanwezig. De woonlasten van deze 

woningen sluiten aan bij het budget van de huurders.’’ 

 

Prestatieafspraken: 

 

11. De Woningstichting streeft bij huurverhoging naar betaalbaarheid en een goede prijs-

kwaliteitsverhouding van de woningen. Om te sturen op betaalbaarheid benutten ze de wettelijke 

mogelijkheden. De bandbreedte van maximaal 1% boven de maximale huursomontwikkeling wordt 

toegestaan als deze nodig is om bij nieuwbouw en renovatie betaalbare en duurzame woningen 

financieel te kunnen blijven realiseren. 

12. De gemeente, de Woningstichting en netwerkpartners werken samen in het voorkomen van schulden 

bij huurders en helpen hen tijdig als schulden ontstaan. De armoedemonitor van de gemeente geeft 

hierbij inzicht in prioriteit doelgroep en wijk. 
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5 Thema duurzaamheid 

Wageningen zet zich in om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen (energiebesparing) en 

uiteindelijk zelfs volledig over te stappen op duurzame energiebronnen. Naast de ambitie om 

duurzaamheidsmaatregelen aan te bieden en aan te brengen is het belangrijk om ook bij verduurzaming van 

woningen betaalbaarheid voor inwoners goed in het oog te houden. Veel verduurzamingsmaatregelen dragen 

bij aan een stabilisatie of verlaging van woonlasten.  

5.1 Duurzaamheid 

De gemeente Wageningen wil dat in 2040 de gebouwde omgeving niet langer wordt verwarmd met behulp van 

fossiele brandstoffen. Om een beeld te schetsen van hoe Wageningen in 2040 verwarmd zou kunnen worden 

met duurzame bronnen is in 2021 een Warmtevisie 2040 vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin staat 

beschreven dat ernaar gestreefd wordt dat vóór 2030 in de wijk Benedenbuurt (en mogelijk ook Nude) een 

duurzame warmtevoorziening is. Vanaf 2021 wordt er een start gemaakt met het (één voor één) opstellen van 

wijkuitvoeringsplannen voor de overige wijken. 

 

Het doel van de Woningstichting is een CO2 neutraal gebouwgebonden verbruik in 2050. Dit doen we door de 

woningen tijdens het geplande onderhoud te isoleren. De vraag naar warmte wordt hiermee teruggebracht. 

Concreet, verricht de Woningstichting groot onderhoud aan 520 woningen, met name in de buurt de Nude. Dat 

is ongeveer 10% van onze woningen. We renoveren én verduurzamen deze woningen met aandacht voor 

wooncomfort, het gebruiksgemak en de betaalbaarheid van woonlasten. Waar en als het kan halen we de 

woningen van het gas af om in de resterende vraag naar warmte te voorzien.  Wooncomfort, gebruiksgemak, 

CO2 besparing en de betaalbaarheid van woonlasten verliezen we hierbij niet uit het oog. Met dit doel leveren 

de gemeente en de Woningstichting een eigen en gezamenlijke bijdrage aan onderstaande doelstelling 

voortkomend uit de Woonvisie Wageningen: 

 

‘‘Duurzaamheidsmaatregelen leiden tot stabilisering of daling van de totale woonlasten voor bewoners.’’ 

 

Prestatieafspraken: 

 

13. De gemeenteraad heeft in februari 2021 de Warmtevisie vastgesteld en start met 

wijkuitvoeringsplannen. Bij de vervolgstappen houdt de gemeente de huurders op de hoogte en 

betrekt de Woningstichting en inwoners hier actief bij. De ambitie van de gemeente is een aardgasvrij 

Wageningen in 2040 en de Woningstichting heeft de ambitie dat het gebouw gebonden CO2 verbruik 

in 2025 gemiddeld 10% minder is en in 2050 CO2-neutraal.  

14. De gemeente en de Woningstichting doen onderzoek, samen met andere grote warmtevragers in 

Wageningen, naar mogelijkheden tot het aansluiten op een warmtenet. De belangrijkste 

uitgangspunten hierbij zijn wooncomfort, gebruiksgemak, CO2 besparing en betaalbaarheid. 

15. De gemeente werkt samen met de Woningstichting de visie voor klimaat adaptieve en duurzame 

maatregelen uit. Hierbij wordt onder andere gedacht aan: mogelijke subsidie voor afkoppelen 

regenwater, zonnepanelen en het gebruik van duurzame bouwmaterialen.  

16. De gemeente en de Woningstichting informeren huurders actief over de mogelijkheden voor het 

besparen van energie.  

 



 

Bijlage 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanvulling op prestatieafspraken 2022-2023 
 

Werkafspraken tussen gemeente Wageningen, de Woningstichting en huurders 
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1 Inleiding 
 
In deze bijlage staan alle werkafspraken voor 2022-2023 weergegeven. Naast de prestatieafspraken zijn een 
groot aantal afspraken randvoorwaardelijk of betreffen de uitvoering. Deze afspraken zijn tot stand gekomen 
na diverse overleggen met werkgroepen, bestaande uit de gemeente, de Woningstichting en huurders. De 
werkgroepen zijn toegespitst op de thema’s Wonen en Zorg, Leefbaarheid, Beschikbaarheid, Betaalbaarheid en 
Duurzaamheid.  
 
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de werkafspraken ligt bij de gemeente Wageningen en de 
Woningstichting. Wanneer ook de huurders een belangrijke bijdrage leveren wordt dit benoemd in de 
afspraken.  
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2 Wonen & Zorg 
 

2.1 (Langer) zelfstandig wonen 
Inzet de Woningstichting: 

1. De Woningstichting investeert daar waar mogelijk in woningen voor mensen met een hulpvraag dicht 
bij voorzieningen. Zij denkt actief mee in mogelijke locaties.  

2. De Woningstichting is verantwoordelijk voor de match tussen vraag en aanbod van het vastgoed. 

3. Binnen haar woningvoorraad heeft de Woningstichting 603 woningen gelabeld als oppluswoningen 

voor overwegend ouderen. In deze woningen brengen we bij mutatie voorzieningen aan waardoor 

bewoners zo lang mogelijk in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. Deze voorzieningen zijn 

vastgoed-afhankelijk en zijn opgesplitst in drie categorieën: 

1. Bij vervanging bestaande elementen thermostatische mengkraan, één hendel mengkraan, 

verlichting bij toegangsdeur/voordeur, anti-slipvloer, hoogte deurbel-brievenbus-handgreep 

aanpassen en teruggebogen deurklink. 

2. In overleg met huurder toiletverhoger, beugels, extra rookmelder, drempels verwijderen (in 

de woning). 

3. Maatwerk: raambediening, dorpels galerijen. 

 
Inzet gemeente Wageningen: 

4. In de Woningmarktstrategie heeft de gemeente de volgende locaties overwegend aangewezen voor 

de doelgroep senioren: Duivendaal, gebied rond de Aula, Costerweg 5. De gemeente toetst op de 

criteria van de Woningmarktstrategie. 

5. De gemeente is verantwoordelijk voor de toegang tot de benodigde zorg en ondersteuning samen met 

zorg- en welzijnspartijen.  

6. De gemeente zorgt voor een sluitend netwerk met zorgpartijen voor zorg en ondersteuning van 

specifieke doelgroepen, onder regie van het Startpunt. 
 

Inzet gemeente Wageningen en de Woningstichting: 

7. De Woningstichting signaleert of er zorg en ondersteuning nodig is voor aandachtsgroepen en de 

gemeente neemt de regie in de zorgtaak.  

8. De gemeente, de Woningstichting, Idealis en Vluchtelingenwerk maken procesafspraken over ieders 

verantwoordelijkheden op de thema’s huisvesting, begeleiding en integratie van statushouders. 

9. De gemeente en de Woningstichting zorgen er samen voor dat mensen zo lang mogelijk veilig en 

zelfstandig thuis kunnen wonen in een passende woning. Indien nodig kan een huurder aanspraak 

maken op Wmo-voorzieningen.  

10. De werkgroep Wonen en Zorg, bestaande uit de gemeente, de Woningstichting en huurders, 

organiseren samen een themabijeenkomst wonen en zorg in 2022 om huurders te betrekken en te 

informeren over het onderwerp.  

11. De gemeente en de Woningstichting zetten zich om voorzieningen aan te brengen in de daarvoor 

aangewezen seniorencomplexen zodat bewoners langer zelfstanding thuis wonen en elkaar kunnen 

ontmoeten (enkele voorbeelden: logeerkamers, oplaadpunten voor scootmobielen, klusruimtes, 

recreatieruimte/huiskamer daar waar mogelijk). Voorafgaand aan de nieuwbouw, renovatie van 

appartementencomplexen en nieuwe initiatieven van bewoners brengen de Woningstichting en de 

gemeente gezamenlijk in beeld of dit gevolgen heeft voor de behoefte aan Wmo-voorzieningen van de 

individuele bewoner van de algemene ruimte van het complex. Deze Wmo-voorzieningen, waarin de 

gemeente voorziet, dragen bij aan het langer zelfstandig wonen van de bewoner. Doel van deze 

werkafspraak is kostenefficiënt deze voorzieningen aan te schaffen, te plaatsen en te beheren. 
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2.2 Aandachtsgroepen 
Inzet de Woningstichting: 

1. De Woningstichting verhuurt woningen in diverse buurten voor aandachtsgroepen. Daarbij zijn 
verschillende zorgpartijen verantwoordelijk voor de begeleiding van deze huurders.  

2. De Woningstichting licht jaarlijks in het eerste kwartaal de plaatsing van aandachtsgroepen toe aan de 
gemeente en huurders. 
 
Inzet gemeente Wageningen: 

3. De gemeente zorgt voor toegang tot de benodigde zorg en ondersteuning zodat het voor iedereen 
prettig wonen is. 
 
Inzet gemeente Wageningen en de Woningstichting: 

4. Jaarlijks (gedurende de looptijd van het convenant) dragen de gemeente en de Woningstichting 
financieel bij aan Buurtbemiddeling. In het convenant Buurtbemiddeling staan de 
samenwerkingsafspraken benoemd.   

5. De gemeente en de Woningstichting volgen de ontwikkeling van de hulp-/woonvragen. Deze 
ontwikkeling nemen zij mee in de nog vast te stellen Uitvoeringsagenda Wonen en Zorg.   
 

2.3 Kleinschalige woon(zorg)initiatieven 
Inzet de Woningstichting: 

1. De Woningstichting levert bij nieuwbouw of renovatie per project maatwerk, kijkend naar de locatie 
en doelgroep. Waar nodig en mogelijk ontwikkelt zij kleinschalige woonzorginitiatieven in een 
leegstaand pand of een woonvorm met gecombineerde doelgroepen. Zij denkt actief mee in mogelijke 
locaties en rekenen op de bereidwilligheid van de eigenaren en betaalbaarheid van de grond. 
 
Inzet gemeente Wageningen en de Woningstichting: 

2. De Woningstichting neemt een actieve houding aan bij de uitwerking en realisatie van 
woonzorginitiatieven, wanneer het initiatief financieel haalbaar is. Uitgangspunt hierbij zijn flexibele 
woningen die in de toekomst regulier verhuurd kunnen worden. Daarnaast ondersteunt de gemeente 
initiatiefnemers met kennis en kunde.  
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3 Leefbaarheid 
 

3.1 Kwaliteit van de leefomgeving 
Inzet de Woningstichting: 

1. De Woningstichting is verantwoordelijk voor een passend aanbod van sociale huurwoningen. In de 

labeling (het maken van strategische keuzes) van haar woningen voor de verschillende doelgroepen, 

neemt de Woningstichting daarom differentiatie in de wijken als uitgangspunt.  

2. Bij sloop en vervangende nieuwbouwprojecten voldoet de Woningstichting aan het minimale 

groenpercentage van 10% uit het Toetsingskader van de Woningmarktstrategie. 
 
Inzet gemeente Wageningen: 

3. De gemeente zorgt in de Nude voor (her)inrichting van het openbaar groen en is verantwoordelijk 

voor de inzameling van afval, verharding, veiligheid en toegankelijkheid van de omgeving op basis van 

een samenwerkingsovereenkomst. 

4. Voor handhaving van het grofvuilbeleid zet de gemeente SchoneBuurtCoaches in die bijplaatsingen in 

de gaten houden, opruimen, inwoners aanspreken en BOA’s inschakelen voor handhaving.   

5. De gemeente heeft een plan van aanpak voor grofvuil binnen complexen opgesteld die met succes in 

2019 samen met de Woningstichting is uitgerold bij de Asterstraat. Met de positieve ervaringen 

worden de activiteiten verder uitgebreid naar andere flats. 
 
Inzet gemeente Wageningen en de Woningstichting: 

6. De gemeente en de Woningstichting werken ieder vanuit hun eigen rol aan buurten die leefbaar en 

veilig zijn en waar sociale samenhang is. De Woningstichting doet dit door (intensief) beheer in 

buurten die dat nodig hebben, het inzetten van woonconsulenten en buurtbeheerders, 

veiligheidsmaatregelen en het stimuleren van bewonersinitiatieven. De gemeente is initiatiefnemer en 

regisseur van het samenwerkingsverband Welsaam. Dit beleid zet zich preventief in voor het welzijn 

en de leefbaarheid van alle inwoners van Wageningen. Welsaam ondersteunt inwoners en 

organisaties die zelf iets willen bijdragen aan de leefbaarheidssamenleving.  

7. In de Nude werken de gemeente en de Woningstichting aan een integrale wijkaanpak samen met 

huurders en andere netwerkpartners. Het doel van deze samenwerking is het versterken van de 

sociale verbinding in de wijk. 

8. Gemeente en de Woningstichting hebben contact wanneer sprake is van grofvuil rond de complexen 

van de Woningstichting. De gemeente is daarbij verantwoordelijk voor het ophalen van grofvuil, dat 

wordt doorbelast aan inwoners. Dit gebeurt dan door punten aftrek via de pas en als die op zijn moet 

bewoner betalen. De gemeente is ook verantwoordelijk voor het ophalen van illegaal gedumpt afval. 

De Woningstichting spreekt haar huurders aan op het plaatsen van grofvuil in en rond de complexen. 

9. Bij renovatie van keukens bekijkt de Woningstichting met de gemeente wat de mogelijkheden zijn 

voor afvalscheiding in de keuken, zoals prullenbakken. Hierbij volgt een aanbod aan de bewoner voor 

mogelijke voorziening in de keuken om afval te scheiden. 

10. De gemeente, de Woningstichting en huurders kijken, in de werkgroep Groen, naar mogelijkheden om 

meer groen aan te brengen. Hiertoe wordt zowel het openbaar groen van de gemeente ingezet, het 

groen in eigendom bij de Woningstichting en de individuele tuinen van huurders.  

11. In de werkgroep Afval bedenken de gemeente, de Woningstichting en de huurders gezamenlijk 

maatregelen om de aanpak van het grofvuil probleem aan te pakken en afvalscheiding te verbeteren, 

onder andere door via verschillende communicatiemiddelen afvalscheiding meer onder de aandacht 

te brengen. 
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4 Beschikbaarheid & betaalbaarheid 
 

4.1 Beschikbaarheid 
Inzet de Woningstichting: 

1. De Woningstichting neemt het initiatief om met ontwikkelaars in gesprek te gaan over de realisatie 

van sociale huurwoningen (strategisch beraad).  

2. Gezien de huidige druk op zowel de koop- als huurmarkt onderzoekt de Woningstichting of zij haar 

huidige verkoopbeleid op dit moment moet uitbreiden met sociale huurwoningen of alleen met vrije 

sector huurwoningen. Het huidige verkoopbeleid omvat sociale en vrije sector huurwoningen.  

3. De Woningstichting zet maximaal 25% van haar vrijkomende woningen in voor doorstroming van 

huurders. De Woningstichting monitort de diverse doorstroommaatregelen die ingezet zijn en 

verantwoord deze twee keer per jaar naar gemeente en huurders.  

4. De Woningstichting houdt sociale nieuwbouwwoningen sociaal, conform de afspraken in de 

doelgroepenverordening uit 2020. Bij projecten die voor de doelgroepenverordening zijn opgestart 

kunnen afwijkende afspraken zijn gemaakt. 

5. De Woningstichting biedt met haar ouderenproject huurders vanaf 65 jaar die in een woning van 

minimaal 3 slaapkamers wonen, de mogelijkheid om binnen Wageningen te verhuizen naar een 

gelijkvloerse woning met één of meerdere slaapkamers.  

6. Seniorenwoningen worden met voorrang geadverteerd aan huishoudens waarvan de hoofdhuurder 

minimaal 65 jaar is op het moment van acceptatie van de woning. Bij geen geschikte kandidaten wordt 

eerst voorrang verleend aan huishoudens van minimaal 55 jaar. Na de woning twee keer geadverteerd 

te hebben en er geen kandidaten zijn van 55 jaar of ouder kan de woning zonder leeftijdsgrens 

geadverteerd worden.  

7. Waar mogelijk en als het leidt tot doorstroming, onderzoekt de Woningstichting de mogelijkheid om 

ouderenwoningen te realiseren via nieuw- of ombouw. 

8. Op dit moment zijn 400 woningen in het portefeuilleplan van de Woningstichting gelabeld voor de 

vrije sector.  

9. De Woningstichting heeft 600 lotingwoningen, verspreid over de stad om starters een kans geven op 

de woningmarkt. Maximaal 20% van de mutaties per jaar zal via loting worden verhuurd.  De 

Woningstichting monitort of de grens van 20% per jaar niet wordt overschreden. 

10. De Woningstichting bemiddelt cliënten die verhuizen vanuit Maatschappelijke Opvang en Beschermd 

Wonen naar zelfstandige woonruimte. Bij uitstromers van Beschermd Wonen dient sprake te zijn van 

een aantoonbare inspanningsverplichting. Dit houdt in dat uitstromers eerst zelf op zoek moeten naar 

een geschikte woonruimte. Pas als dit echt niet lukt bemiddelt de Woningstichting deze cliënten naar 

een zelfstandige woonruimte. De Woningstichting levert maximaal 15 woningen per jaar voor het 

uitstroomproces. Hierbinnen valt ook het aanbieden van één woning voor de (regionale) pilot ‘Housing 

first’ (huisvesting langdurig daklozen).   

11. Wettelijk gezien is er vanaf 2022 nog 7,5% vrije toewijzingsruimte. Deze wordt verdubbeld door de 

Woningstichting tot 15% en ingezet voor één persoonshuishoudens met een inkomen van Є 40.765,- 

tot € 45.014,- en meerpersoonshuishoudens van € 45.014,- tot € 53.000,-  

12. De Woningstichting brengt in kaart welke mogelijkheden er zijn voor toevoeging van woningen binnen 

en rondom het eigen woning- of grondbezit (middels optoppen, splitsen of herstructurering).  

13. De Woningstichting verhuurt woonruimte aan gemeente Wageningen ten behoeve van maximaal 8 

woonplekken in het kader van Maatschappelijke Opvang.  
14. De Woningstichting investeert waar (financieel) mogelijk in de transformatie van bestaande gebouwen 

naar geschikte woonruimte. 
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Inzet gemeente Wageningen: 

15. De gemeente gaat uit van een sociale grondprijs van €14.855,- exclusief btw (prijspeil 1 januari 2019) 

voor te realiseren woningen met een sociale huurprijs onder de liberalisatiegrens (tot €720,42 prijspeil 

1 januari 2019). In 2022 wordt de grondprijzenbrief als onderdeel van de herijking van het grondbeleid 

geactualiseerd. De Woningstichting is betrokken bij dit project.  

Vanaf 1-1-’22 gelden de prijzen uit de op dat moment geldende grondprijzenbrief. 

16. De gemeente Wageningen rond in 2022 een locatieonderzoek naar nieuwe potentiële 

nieuwbouwlocaties voor de komende jaren af. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden van 

inbreiding, herstructurering, uitbreiding of transformatie. Dit onderzoek wordt als input ingebracht in 

de Omgevingsvisie. 

17. De gemeente herziet in 2021 het huidige grondbeleid. Hierin bekijkt de gemeente hoe actief ze 

bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen kunnen oppakken, binnen de mogelijkheden die de gemeente 

Wageningen hiervoor heeft. 

18. De gemeente start in 2022, in samenwerking met de Woningstichting en Idealis, een onderzoek naar 

de woonwensen van jongeren dan wel starters op de woningmarkt. In dit onderzoek wordt 

nadrukkelijk gewezen op realistische woonwensen.  

19. De gemeente evalueert de resultaten van de Woningmarktstrategie eind 2022. Hierin worden ook de 

afspraken met de Woningstichting over sociale huur meegenomen. Als de resultaten daartoe 

aanleiding geven, bespreken de gemeente, de Woningstichting en huurders deze.  

20. De gemeente spant zich in om, binnen de mogelijkheden die daarvoor zijn, de corporaties in positie te 

brengen om hun opgave te realiseren. Dit doet de gemeente onder meer door eigen locaties, die naar 

het oordeel van de gemeente (mede) bestemd kunnen worden voor sociale huurwoningen, geheel of 

gedeeltelijk aan de corporaties aan te bieden ten behoeve van de realisatie van sociale huurwoningen.  

De gemeente verkent samen met de Woningstichting onder welke voorwaarden dit kan plaatsvinden. 

De daaruit voortvloeiende beleidskaders worden opgenomen in de in 2022 op te stellen nota 

Grondbeleid en de nota Strategisch vastgoedbeleid. 
 

Inzet gemeente Wageningen en de Woningstichting: 

21. De gemeente en de Woningstichting overleggen over mogelijkheden voor locaties om 30% sociale 

woningbouw per project te realiseren. Over nieuwe ontwikkellocaties informeert de gemeente de 

Woningstichting.  

22. Bij nieuw te bouwen woningen voor senioren worden de bouwplannen getoetst op de uitkomsten van 

het woonwensenonderzoek senioren uit 2018. Het woonwensenonderzoek wordt in 2022 herijkt met 

een uitbreiding van de groep 55 jaar. 

23. De kernvoorraad sociale huurwoningen van de Woningstichting is tot en met 2035 in kaart gebracht. 

Volgens de laatste Primos cijfers wordt er een grotere groei verwacht tot en met 2040. Gemeente en 

de Woningstichting brengen de gevolgen voor de sociale kernvoorraad in kaart. 
 

4.2 Betaalbaarheid 
Inzet de Woningstichting: 

1. De Woningstichting heeft in haar huurbeleid vastgelegd dat ze gebruik kan maken van de wettelijke 

mogelijkheden om huren inkomensafhankelijk te verhogen. De Woningstichting kiest ervoor om deze 

inkomensafhankelijke huurverhoging in te zetten voor het uitvoeren van duurzaamheidsinvesteringen 

in haar bestaand bezit.  

2. De Woningstichting gaat in het 4de kwartaal van 2022 van start met het adviseren van toekomstige 

huurders, op basis van de woonlastentool in Huiswaarts. Zij geeft onder andere voorlichting over 

financiële risico’s. Tijdens het aanbiedingsgesprek is ook aandacht voor het volgen van een 

budgettraining van Welsaam (waarbij tools worden aangereikt om financiële tegenslagen op te 

vangen) en voor te nemen duurzaamheidsmaatregelen om energiekosten te verlagen. 
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3. De Woningstichting stuurt met het incassobeleid op het voorkomen van huurachterstanden bij haar 

huurders en werkt mee aan het gemeentelijke armoedebeleid en schuldhulpverlening. 

4. De Woningstichting zorgt ervoor dat de netto huur van sociale huurwoningen na de verhuurverhoging 

niet boven de liberalisatiegrens komt maar wordt afgetopt. Huurders met een hoog inkomen die te 

maken krijgen met een inkomensdaling houden hiermee recht op huurtoeslag. 

5. De Woningstichting licht haar motivatie over de 1% extra bandbreedte boven de maximale 

huursomontwikkeling bij nieuwbouw en renovatie toe aan de gemeente en huurders. Dit vindt plaats 

in het jaarlijkse procesevaluatie Huurbeleid en Huurverhoging. 

 
Inzet gemeente Wageningen: 

6. De gemeente neemt de regie op het bieden van schulddienstverlening en monitoring bij het 

voorkomen van schulden bij huurders. 

7. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid voor inzet van de Voorzieningenwijzer of instrumenten om 

huurders te ondersteunen in het voorkomen van schulden. Met behulp van dit instrument kunnen 

inwoners van Wageningen een check laten doen op hun voorzieningen (zorgverzekering, alle 

tegemoetkomingen en energierekening). De ervaring leert dat dit al snel een besparing van een paar 

honderd euro per jaar oplevert. Samen met de Woningstichting kijkt de gemeente naar mogelijkheden 

om dit instrument ook in te zetten voor (nieuwe) huurders. Het verstrekken van informatie richting 

huurders wordt hier ook bij betrokken.  

8. De armoedemonitor geeft de gemeente inzicht in onder andere de omvang van armoede, 

doelgroepen en wijken. Deze monitor gaat een stapje dieper dan het Woonlastenonderzoek van de 

Woningstichting. Deze sluiten wel op elkaar aan. De gemeente onderzoekt samen met de 

Woningstichting op welke manier beide instrumenten elkaar kunnen aanvullen. 

 

Inzet gemeente Wageningen en de Woningstichting: 

9. Een medewerker van het Startpunt gaat samen een medewerker van de Woningstichting op 

huisbezoek wanneer zij bij het constateren van huurachterstand geen contact krijgt met de huurder. 

De Startpuntmedewerker zorgt voor de brede vraagverheldering en stelt samen met de huurder een 

plan van aanpak op om eventuele schulden/en of huurachterstand zo beperkt mogelijk te houden.  

10. De werkgroep Betaalbaarheid, bestaande uit de gemeente, de Woningstichting en huurders, 

organiseren samen een themabijeenkomst betaalbaarheid in 2022. In deze bijeenkomst zal aandacht 

zijn voor (stille) armoede. De Woningstichting neemt de regie in het uitzetten van de bijeenkomst. 
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5 Duurzaamheid 
 

5.1 Duurzaamheid 
Inzet de Woningstichting: 

1. De Woningstichting investeert in duurzame maatregelen zoals isolatie en zonnepanelen om de 

woningvoorraad te verduurzamen. Doelen zijn: beperken van de woonlasten, verhogen van het 

wooncomfort voor huurders en bijdragen aan energiebesparing.   

2. De Woningstichting onderzoekt bij elke renovatie- of nieuwbouwlocatie of meer geïnvesteerd kan 

worden in duurzaamheid, afhankelijk van financiën en/of locatie. Er wordt daarbij onder andere 

gebruik gemaakt van bewezen energiesystemen die gemakkelijk te hanteren zijn door de huurders.  

3. De Woningstichting investeert extra in duurzaamheid in de Nude en de nieuwbouw op de locatie 

Ireneschool wordt aardgasvrij.  

4. De Woningstichting staat open voor duurzaamheidsinitiatieven van bewoners. De Woningstichting 

verbetert het duurzaamheidsniveau bij grote onderhoudsprojecten. 

5. De Woningstichting monitort en coached huurders van de Nul-op-de-meter woningen uit de pilot in 

Kortenoord. De huurders en gemeente worden meegenomen in de resultaten. 

6. De Woningstichting biedt huurders die hun woning graag willen verduurzamen diverse 

duurzaamheidsmaatregelen tegen een maandelijkse vergoeding aan door middel van Individuele 

Woning Verbetering (IWV) of Zelf Aangebrachte voorziening (ZAV). 

7. De Woningstichting zorgt er bij Groot-Onderhoudsprojecten voor dat de huurders goed geïnformeerd 

worden over de toegepaste technieken.  

8. De Woningstichting voert tot en met 2025 Groot Onderhoud uit bij 520 woningen met aandacht voor 

woonlasten, wooncomfort, gebruiksgemak en een lage energie-index. 

 

Inzet gemeente Wageningen: 

9. De gemeente blijft communiceren over energiebesparende maatregelen en mogelijkheden via 

Wageningenwoontduurzaam.nl.  

10. Gemeente breidt het aantal gratis speeddates voor alle inwoners met energieadviseurs verder uit.   

11. De gemeente zorgt voor energieadviseurs die via het Energieloket of andere laagdrempelige 

mogelijkheden goed te benaderen zijn voor huurders. Daarnaast heeft de gemeente een Energieloket 

dat toegankelijk is voor alle inwoners en hen helpt met vragen over energiebesparing en opwek. De 

capaciteit waarover dit Energieloket beschikt wordt jaarlijks vergroot. Ook in 2022 is dit het geval.   
12. De gemeente heeft een vastgestelde Warmtevisie 2040 waar zij stapsgewijs uitvoering aan blijft 

geven. Najaar 2021 zal de gemeente starten met een plan van aanpak voor het opstellen van 
wijkuitvoeringsplannen ‘Hybride wijken’. 

13. De gemeente stelt een procesbegeleider aan die het proces restwarmte Parenco samen met alle 

betrokken partijen evalueert en op basis van de evaluatie een voorstel doet hoe partijen verder 

kunnen werken aan CO-reductie in de warmtevraag van de gebouwde omgeving. 

 

Inzet gemeente Wageningen en de Woningstichting: 

14. Gemeente, de Woningstichting en bewonerscoöperatie Warmtenet Oost Wageningen (WOW) 

continueren de samenwerking met het doel om een warmtenet in de Benedenbuurt te realiseren.   

15. De gemeente en de Woningstichting spannen zich er samen voor in dat bewoners in de Benedenbuurt 

(particuliere woningeigenaren en huurders) worden meegenomen in de ontwikkelingen rond het 

warmtenet en hierbij worden betrokken. Wooncomfort, gebruiksgemak en betaalbaarheid voor 

huurders zijn hierbij het uitgangspunt. 

16. In 2021 herijkt de gemeente de routekaart Klimaatneutraal 2040 en de Woningstichting de routekaart 

naar een CO2
 neutraal gebouw gebonden verbruik in 2050. Zij gaan hierover in gesprek en formuleren 

gezamenlijke kansen en knelpunten.  
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17. De werkgroep Duurzaamheid, bestaande uit de gemeente, de Woningstichting en huurders, 

organiseren een inspiratiebijeenkomst duurzaamheid voor huurders waarin huurders gewezen 

worden op de mogelijkheden van verduurzaming en energiebesparing.  

 

 


