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Inleiding
Op 1 juli 2015 is de nieuwe woningwet ingegaan. In deze wet is de totstandkoming van
prestatieafspraken vastgelegd. De gemeente, de corporatie en de huurdersvertegenwoordiging
hebben hierbij een gelijkwaardige rol.
De gemeente Leusden, Woningstichting Leusden, Stichting de Alliantie en de stichting Huurders
Leusden Voor Elkaar maakten prestatafspraken over wonen en woonopgaven in de gemeente
Leusden. In dit document zijn de jaarafspraken voor 2020 vastgelegd. Deze afspraken passen binnen
de meerjarenafspraken 2020-2022.
De Alliantie deelt met WSL het eigendom van 162 woningen. Ook hebben WSL en de Alliantie
gezamenlijk 15 onzelfstandige eenheden (stichting Plus Wonen). WSL beheert de gedeelde woningen
volgens de beheerovereenkomst uit 2012. Daar waar prestatieafspraken afwijken van het beleid van
de Alliantie, gelden de afspraken alleen voor WSL. Daar waar nodig voeren WSL en de Alliantie
overleg over het beleid dat voor de gedeelde woningen geldt.
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Jaarafspraak 2020
WSL levert op:
- 3 EGW (niet-daeb) in project Groot Agteveld (veld 4)
WSL heeft in uitvoering:
-16 appartementen met lift in project Groot Agteveld (veld 5)
- 36 appartementen en EGW in project Maanwijk
-12 appartementen met lift in project Groot Agteveld (veld 2)
WSL verbetert de energieprestatie van het complex Groenhouten. Het gaat om totaal 120
woningen die elk minimaal 2 labelstappen krijgen. De gemeente spant zich in om de
benodigde vergunningen te verstrekken.
De gemeente verbetert in overleg met WSL en Lariks de begeleiding van
vergunninghouders. Het verloop van dit overleg komt periodiek op de agenda van het
uitvoeringsoverleg.
WSL maakt per wijk inzichtelijk wat de kwaliteit en passendheid is van de woningen
waarin onze huurders op leeftijd wonen, inclusief het inventariseren van hun
woonbehoeften.
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WSL gaat in 2020 met jongere woningzoekenden in gesprek over de mogelijkheid van
huisvesting op basis van flexibele contracten en gaan we experimenteren met het
aanbieden van flexibele contracten, zoals 'friends-contracten' of contracten voor
huisbewaring en kamerverhuur
WSL past voor 2020 het streefhuurbeleid aan, zodat er meer woningen beschikbaar
komen met een huur tussen de aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens.
WSL hanteert het uitgangspunt dat de huren van de nieuwbouwwoningen van WSL voor
een groot deel onder de aftoppingsgrens blijven, zodat deze woningen bereikbaar zijn
voor huishoudens met recht op huurtoeslag. Het uitgangspunt staat door sterk oplopende
bouwkosten en extra gemeentelijke duurzaamheidseisen onder druk. WSL onderzoekt of
en hoe dit uitgangspunt gewijzigd kan worden en deelt de conclusies en gewijzigde
uitgangspunten met HLVE en gemeente.
WSL begroot voor 2020 €124 per DAEB-woning voor de inzet op leefbaarheid. Dit betreft
€88 personeelskosten (zowel in- als extern), €12 inhuur juridische dienstverlening, €11
tuinonderhoud, €1 het project koffie in de wijk en €12 diversen.
WSL ontwikkelt de signaalfunctie bij haar aannemers en medewerkers. Zowel
medewerkers als aannemers worden hierover geïnstrueerd.
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Om woonfraude/overbewoning te voorkomen onderzoeken WSL en gemeente afspraken
over het uitwisselen van en vergelijken van bestanden (bijvoorbeeld het BRP) en
huurdersgegevens en het nemen van (bestuurlijke) maatregelen.
De gemeente en WSL monitoren de uitstroom uit instellingen en door langer thuis wonen
en delen deze gegevens met HLVE. WSL en Gemeente overleggen over de manier waarop
deze extra vraag wordt opgevangen en begeleid. HLVE wordt in het voortgangsoverleg
geïnformeerd.
HLVE geeft advies over het Basiskwaliteitsbeleid van WSL.
Corporaties hebben bij de woningtoewijzing nu 10% vrije ruimte. Deze toewijzingsruimte
wordt vergroot naar 15%, zodat meer ruimte komt voor lokaal maatwerk. WSL,
gemeenten en HLVE maken daar gezamenlijk beleid voor.

Ondertekening
De gemeente Leusden, Woningstichting Leusden, de Alliantie, Stichting Huurders Leusden Voor
Elkaar ondertekenen deze prestatieafspraken 2020-2022.
De gemeente Leusden (hierna te noemen: de gemeente), vertegenwoordigd door de heer H.A.W. van
lelende ter uitvoering van het besluit van het college van
er 2019 op 10 december 2019

WSL), statutair gevestigd te Leusden en rechtsgeldig
directeur-bestuurder, op 10 december 2019

Stiantipg Se Alliantia/hierna te noemen: de Alliantie), statutair gevestigd te Huizen en rechtsgeldig
vertegenwoordigd jac/or^qnevrouw J.A.B.M. van der Burgt, directeur regio Amersfoort, op

Stichting Huurders Leusden Voor Elkaar (hierna te noemen: HLVE)1, statutair gevestigd te Leusden
en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.A.B. Hurken

^ede namens de Huurdersbelangenvereniging de Alliantie regio Amersfoort (HBVA-A)

