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Speerpunt 1: Gerichte inzet op doelgroepen

Doelstellinq soeerpunt 1

Met de te verwachten huishoudensgroei is voor de gemeente de noodzaak aanwezig om nog
aanzienlijke ruimte te ontwikkelen om de komende jaren woningen op te (laten) bouwen. Hierbij is
het belangrijk om woningen toe te voegen die aansluiten op de woonwensen van mensen die
binnen onze gemeente willen verhuizen en die zich hier willen vestigen. Aanvullend daarop kijken
we welke doelgroepen naast nieuwbouw nog een extra steuntje in de rug moeten krijgen door
middelvan andere maatregelen. Het gaat om de volgende doelgroepen:

a. Starters en jonge gezinnen: We vinden het belangrijk om starters en jonge gezinnen aan
onze gemeente te binden. Hiervoor willen we goedkope en betaalbare (nieuwbouw)woningen
aanbieden of kleinere (koop)appartementen voor de groep alleenstaanden en urgente
woonbehoeftigen;

b. Vitale senioren: een sterk groeiende groep tussen 55 en 75 jaar. Aanpassen huidige
woning en/of verhuizing naar een levensloopbestendige woning (koop/huur) eventueel
met lage maandlasten. lnitiatieven op dit vlak moeten voorafgegaan worden door een
degelijk onderzoek waarin de specifieke behoefte aan het woonconcept is getoetst
inclusief aanvullende woonwensen (zoals prijscategorie, serviceniveau, locatie).

Prestatieafsoraken:

Geel/rood = vertraging
Wit = en/of eindresultaat

Nr Beschrijving Periode Wie? Type

a. Geen verkoop sociale huurwoninoen
Er worden in principe geen woningen verkocht door
de woningcorporatie Het Gooi en Omstreken. Door
toenemende hu isvestingsproblemen van verschillende
doelgroepen wordt slechts bij uitzondering sociale
huurwoningen verkocht. Een uitzondering geldt voor
'strategische' verkopen. Dit zijn woningen die niet goed in
de portefeuille passen omdat deze qua woningtype en
ligging afwijken. Corporatie en gemeente evalueren deze
afspraak eind 2020.

2017-2021 corporatie
gemeente

resultaat-
afspraak

b. Doorstromino bii nieuwbouw huurwonino
Bij nieuwbouw wordt op doorstroming ingespeeld,
waardoor we meer woningzoekenden kunnen helpen.
Naast doorstromers worden ook starters in de sociale
huursector hiermee geholpen, ieder met een woning die
past bij de levensfase waarin zij verkeren. Dit bereik je
door woningen te bouwen die er voor doorstromers nu
onvoldoende zijn. Bij toewijzing van nieuwbouw worden
deze woningen met voorrang toegewezen aan
woningzoekenden die een (sociale) huurwoning van een
woningcorporatie in gemeente Bunschoten achterlaten,
waardoor er een bestaande woning vrijkomt en aan het
einde van de verhuisketen een starter wordt gehuisvest.

2017-2021 corporatie
gemeente

inspannings-
afspraak

c. Hu isvestinqsverorden inq
De gemeente stelt eind 2017 een nieuwe Huisvestings-
verordening vast, waarbij tevens de schaarste van de
sociale woningvoorraad wordt benoemd en maatregelen
onder woorden wordt gebracht om deze schaarste - in
beginsel - binnen vier jaren (of korter) terug te brengen
naar aanvaardbare normen. ln de verordenino komt zeker

2017 Gemeente/
Corporatie

rnspannrngs-
afspraak
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terug de claim van woningen voor eigen bewoners (25o/o).

Verder worden relevante toewijzingsregels geformuleerd
voor sociale huurwoningen (o.a. bezettingsnorm).
NB: De gemeente stelt de huisvestingsverordening op in
overleg met de woningcorporatie.

d Nieuwbouw
Het Gooi en Omstreken realiseert 47 appartementen voor
senioren (De Haven). ln 2O17 worden 31 woningen
opgeleverd en 16 woningen in 2018

2016-2018 Corporatie resultaat-

e. Nieuwbouw
ln de woonplaats Eemdijk worden 10 woningen
gerealiseerd, als het bestemmingsplan rechtens vaststaat.

2017-2018 Corporatie resultaat-
afspraak

vertraging
van wege
rechterlijke
uitspraak
+ nieuwe
ladderonder-
bouwing
moet er
komen (gem)

f Nieuwbouw
Conform de samenwerkingsovereenkomst Rengers-
wetering zal Het Gooi en Omstreken 59 woningen op het
derde eiland realiseren binnen de planperiode van de
woonvisie. Gemeente spant zich in de randvoorwaarden
te creëren om dit ook moqeliik te maken.

2018-2021 Corporatie/
Gemeente

resultaat-
afspraak

g. Nieuwbouw
Over de invulling van woningbouw en relevante
voorzieningen op het vierde eiland Rengerwetering wordt
met de corporatie nagedacht c.q. gebrainstormd.

(lnzet wc rs 50 soc. huurwoningen en realisatie in 2021 - echter
vanuit het totaalplaatje moet nog overeenstemming bereikt
worden. Verder zal realisatie in de nieuwe woonvisieperiode
gaan vallen).

2017-2018I Gemeente/
Corporatie

inspannings-
afspraak

h Verdere verdieping lijkt nodig van de uitleg wat sociale
huur is. De woningcorporatie verricht extra inspanningen
op het terrein van wonen en zorg (De Haven = afgerond,
er wordt ondenocht voor de toekomst = 's Heerenloo,
Aunders). Daarnaast moeten er echter ook voldoende
mogelijkheden blijven om reguliere sociale woningbouw
te kunnen realiseren. Bestuurliik overleg hierover lijkt
gewenst.

2019 Gemeente/
Corporatie

inspannings-
afspraak
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Speerpunt 2: Betaalbaar wonen voor wie dat nodig heeft

Doelstellinq soeerpunt
De gemeente zorgt met de corporatie, dat er voldoende oassende woninqen zijn voor kwetsbare
doelqroeoen. Kwetsbare doelgroepen zijn doelgroepen die niet zonder extra maatregelen aan een
passende woonruimte kunnen komen. We verwachten voor de komende jaren een toenemende vraag
naar sociale huurwoningen. Daarom vergroten we de sociale voorraad in de komende vijf jaar met 1 15
woningen, waarmee de totale voorraad in 2021 op L160 sociale huurwoningen komt te liggen. We zien
dit aantal als een minimale toename.
We vinden de betaalbaarheid voor alle inkomensqroeoen belangrijk. We richten ons specifiek op de
primaire doelgroep van de corporaties (inkomens tot de huurtoeslaggrens) en de secundaire doelgroep
(prijspeil 2017: huurtoeslaggrens tot € 36.165). Voor de laagste inkomens zorgen we dat er voldoende
sociale huurwoningen zijn (met de nadruk op woningen met een netto huurprijs tot de tweede
aftoppingsgrens van de huurtoeslag).
Voor de secundaire doelgroep zorgen we voor voldoende sociale huurwoningen tussen de € 635,05 en
€ 710,68 (prijspeil 2017: tweede aftoppingsgrens tot liberalisatiegrens) om deze groep ook in de sociale
huur iets te kunnen bieden.
De inkomensgroep net boven de € 36.165 (middeninkomens) willen we met name bedienen door het
aanbod aan qoedkooe koopwoninqen (<€ 200.000) te vergroten. Dit gebeurt via nieuwbouw (particuliere
ontwikkelaars).
Als gemeente blijven we steeds met onze corporatie in gesprek om de huisvesting van
vergunninghouders te monitoren om tijdig in te kunnen spelen als huisvesting via de bestaande
huurvoorraad een probleem dreigt te worden.

Prestatieafspraken:

Nr Beschriivinq Periode Wie? Tvoe
a Afspraak:

Met de bestaande nieuwbouwplannen realiseren we
gedurende de periode 2016-2021 minimaal 115 sociale
huurwoningen. Het doel is om dit aantal te verhogen. Niet
alleen bij de nieuwbouwwijk Rengerswetering, maar ook
bij inbreidingslocaties en/of vrijkomende voormalige
schoollocaties trachten we met dit uitgangspunt rekening
te houden. Daarbij is het streven om kansen te benutten
en éénderde van de nieuwbouw in het segment sociale
huursector te realiseren. Afstemming gemeente met
corporaties.

Toelichting:
Gemeente, corporatie en huurdersorganisatie zijn het
samen eens dat de nieuwbouwopgaaf voor sociale
huurwoningen gebaat is bij een groter aantal sociale
huurwoningen, dan het minimum aantal dat de woonvisie
2016-2021aangeeft. Dit hangt samen met de in 2016
geconstateerde grotere huisvestingstaak vluchtelingen, de
daarmee samenhangende krapte op deze woningmarkt
voor urgenten en reguliere woningzoekenden en de wens
en noodzaak om meer te betekenen voor de combinatie
wonen met zorg voor specifieke doelgroepen. lndien
mogelijk wordt naast meer nieuwbouw ook een versnelling
van de woningbouw gerealiseerd.

2017-2021 gemeente
corporatie

rnspannrngs-
afspraak

b. Afspraak:
Monitoren hoe de slaagkans zich ontwikkelt door
afstemming tussen gemeente en corporaties a.h.v
rapportages van WoningNet Eemvallei.

We zoomen daarbij in op de actieve woningzoekenden
die regelmatig reageren op het beschikbare woning-
aanbod en niet op de woninqzoekenden die zich

2017-2021 gemeente
corporatie
huurders-
vereniging

monitorings-
en
inspanning-
afspraak
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inschrijven bijWoningNet om puur inschrijfduur en
zoekwaarde op te bouwen voor de ideale woning.

Doel: inzicht te verkrijgen m.b.t. de slaagkans voor de
primaire en secundaire doelgroep en hierop (indien nodig)
bij te sturen en de slaagkans te verbeteren door passende
maatregelen te treffen.
Toelichting:
We streven er naar en we sturen erop dat de slaagkans
op een huurwoning van de inkomensgroep tot de huur-
toeslaggrens in het jaar 2021 groter is geworden dan de
voorgaande periode (2011-2016). Hiervoor zullen nadere
afspraken moeten worden gemaakt. Daar waar mogelijk
proberen we het volgende te optimaliseren: meer aanbod,
optimale doorstroomdynamiek realiseren, minder labeling.
Dit is van verschillende factoren en omstandigheden
afhankelijk. Namelijk: hoe de vraag zich ontwikkelt, het
aantal mutaties/verhuizingen en hoeveel woningen er
extra worden toegevoegd.

(Half)jaarlijks
loopt dit door
gedurende
afgesproken
periode

c. Afspraak:
We monitoren de toewijzing van huurwoningen in relatie
tot alle woningzoekenden (eigen bewoners ten opzichte
van de instroom van vestigers). Monitoring en afstemming
gemeente met corporatie a.h.v. rapportages WoningNet.

Doel: beoordelen of de regionale woonruimteverdeling in

de huidige opzet goed werkt. ln gevalvan constatering
van eventuele verdringing van de eigen bewoners door
een bovenmatige instroom van vestigers, zijn wettelijk
passende maatregelen nodig om dit te beteugelen.

2017-2021 gemeente
corporatie

monitorings-
afspraak

(Half)jaarlijks
loopt dit door
gedurende
afgesproken
periode

d. Afspraak
Gemeente moet voldoen aan de wettelijke taakstelling
voor huisvesting van vergunninghouders. Gemeente en
corporaties monitoren samen de huisvesting van deze
groep.

Aanvullende afspraak
Maatregelen nemen aangezien de huisvesting van
statushouders achterblijft bij de te realiseren taakstelling.
Gemeente en corporaties zetten zich in om de reeds
opgelopen achterstand (per 1-1-2O17 van 34 personen) in

te lopen door middel van de volgende maatregelen:
- Versnellen van de realisatie reeds bestaande

woningbouwplannen in Rengerswetering (gemeente
en Corporatie)

- Voorlopig geen verkoop van sociale huurwoning bij
mutatie (en/of aan de zittende huurder);

20't7-2021

2017 ev

Gemeente
i.o.m.
Corporatie

Corporatie
i.o.m.
Gemeente

E

monitorings-
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Aankoop goedkope gezinswoningen, indien mogelijk;
De corporatie streeft naar een zo goed mogelijke
verdeling van sociale huurwoningen over drie
groepen: vergunninghouders, urgenten, reguliere
woningzoekenden. De corporatie monitort dit
minimaal twee keer per jaar en overlegt de stand
met de gemeente;
De corporatie is bereid mee te denken in versnelde
woningbouw door het huisvesten van statushouders
in tijdelijke units, waarbij de gemeente indien nodig
(en mogelijk) financieel bijdraagt om deze projecten
rendabel te maken; hierbij ligt het initiatief bij de
gemeente, omdat zij een locatie beschikbaar zal
moeten stellen.
De corporatie is bereid om maximaal 5% niet
passend toe te wijzen. Het betreft zo'n twee
woningen op jaarbasis. Dit geldt niet strikt voor
statushouders, maar voor alle doelgroepen.
Doel: meer statushouders te kunnen huisvesten die
anders door passend toewijzen niet gehuisvest
kunnen worden.
De corporatie is voornemens meer woningen te laten
vallen in het lagere huursegment tot de eerste
aftoppingsgrens van de huurtoeslag, waardoor er
naar verhouding veel meer woningen beschikbaar
komen met een passende huurprijs voor
statushouders (en urgenten);
De corporatie is bereid om mee te werken aan
experimenten, zoals een doorstroomwoning voor de
huisvesting van alleengaanden (in afwachting van
nareizigers);
Bij de oplevering van nieuwbouwwoningen treedt de
corporatie in overleg met de gemeente over de
toewijzing van deze woningen met als doel een zo
lanq mogeliike verhuisketen te veroorzaken.

e. Huren onder voorwaarden en Tweede kans beleid
formuleren en vastleggen in een convenant tussen de
woningcorporatie en de gemeente.

Verder discussiëren wat we onder Huisvesting
Maatschappelijke doelgroepen verstaan en wat we daar
voor consequenties aan verbinden.

2019 Corporatie/
Gemeente

Resultaat-
Afspraak

7



Speerpunt 3: Verduurzaming van de woningvoorraad

Doelstellinq soeerpunt
We zien dat de energiezuinigheid van de woning steeds belangrijker wordt voor onze inwoners bij het
zoeken naar een nieuwe woning. Bij een aantal doelgroepen is dat ook zichtbaar doordat ze meer bereid
zijn om te investeren in het verduurzamen van de woning dan enkele jaren geleden. Dit geldt voor de
bestaande koopwoning voorraad, maar ook voor de bestaande huurvoorraad. De gemeente wil in overleg
met ontwikkelaars en corporaties tot passende ontwikkelingen komen die aansluiten op dit speerpunt.

Prestatieafspraken:

Nr Beschriivinq Periode Wie? Tvoe
ct. Onderzoeken van mogelijkheden voor het aanbieden van

een nieuwe collectieve inkoopregeling voor
zonnepanelen.
Nader onderzoeken op haalbaarheid, inhoud en bereid-
heid. De maatregel kan gaan gelden voor huurders en/of
particulieren. Vanwege de verschillende doelgroepen kan
het wenselijk zijn om, voor de wijze van het aanbod van
deze maatregel, meerdere opties uit te werken. Ook
rekening mee houden dat een dergelijke nieuwe wens op
zijn vroegst pas meegenomen kan worden in de nieuwe
beleidscvclus 2018-2023 van de corporatie.

2017-2018 gemeente
corporatie
huurders-
vereniging

Verkenning

b De gemeente wil graag in gesprek met de woningcorpo-
ratie over duurzaam bouwen met als toekomstperspectief
het uitgangspunt "Nul op de Mete/' (Nom). Dit geldt voor
toekomstige nieuwbouw én voor renovatieprojecten, die
qua businesscase voor zo'n project rendabel te maken
vallen.

2017-2018 gemeente en
corporatie

verkenning

c De gemeente wil graag in gesprek met de woningcorpo-
ratie en de huurdersvereniging of er een opzet mogelijk is

waarbij huurders zelf een groene keuze kunnen maken uit
een digitale catalogus met energiebesparende producten,
zoals kierdichte ramen, zonnepanelen en ventilatie met
warmteterugwinning. Zij betalen daarvoor dan een vast
bedrag per maand. Wellicht kan dit gecombineerd worden
met het uitgangspunt van Nul op de meter, voor een
financieel oezonde businesscase.

2017-2018 gemeente
corporatie
huurders-
vereniging

verkenning

d Corporatie en gemeente stellen vast dat in de gemeente
Bunschoten het gemiddelde energieniveau van woningen
label A bedraagt (energie index 2018 met 1,15 = label A).
Hiermee is het bezit op het gewenste niveau.

De corporatie zet haar energetische programma 'Label B'

eerst voort in de gemeenten waar het energielabel van
het bezit gemiddeld nog niet gemiddeld op niveau B ligt.
Vervolgens onderzoekt de corporatie hoe de CO2 uitstoot
verder kan worden verminderd.

2017-2018

2019-2021

Corporatie

Corporatie

lnspanning-
afspraak

= gerealiseerd

lnspannings-
afspraak

e. De woningcorporatie onderzoekt na afronding van het
'Label B' programma ook hoe we kunnen komen tot het
afsluiten van woningen van het aardgas;

2019-2021 Corporatie/
Gemeente

lnspannings-
afspraak

I De gemeente heeft het energie- en warmteplan uiterlijk
eind 2020 gereed en start in het jaar 20't9 met het
opstellen van deze plannen. De gemeente houdt de
corporatie op de hoogte van de vorderingen.

2019-2020 Gemeente/
Corporatie

lnspannings-
afspraak
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g De gemeente betrekt naast haar bewoners de corporatie,
energieleverancier en netbeheerder bij de keuze in
duurzame energie- of warmtebronnen.

2019-2021 Gemeente/
Corporatie

lnspannings-
afspraak

h De corporatie maakt concreet wat ze van de gemeente
nodig heeft én wanneer, om maximale duurzaamheids-
stappen te kunnen zetten. Ten aanzien van de energie-
transitie is dat in ieder geval het energie- en warmteplan.

2019 Corporatie/
Gemeente

lnspannings-
afspraak

De gemeente en corporatie onderzoeken hoe we kunnen
komen tot een aardgasloze woonwijk (vierde eiland
Rengerswetering). Het is technisch onderzocht en dat
heeft een rapport opgeleverd. De practische vertaling hoe
dit uitpakt voor de woonwijk moet nog plaatsvinden.

2019-2021 Gemeente/
Corporatie

lnspannings-
afspraak

j De gemeenten betrekt de corporatie bij het geven van
voorlichting en bij het steunen van initiatieven van
huurders op gebied van duurzaamheid.

20't9-2021 Gemeente/
Corporatie

lnspannings-
afspraak

k. Bij renovatieprojecten gericht op duurzaamheid en
nieuwbouw is de Legesverordening van de gemeente van
toepassing. Partijen zijn bereid om te zijner tijd in gesprek
te gaan over eventuele mogelijkheden - en een daarbij
behorende onderzoek naar de wenselijkheid - om de
Legesverordening aan te passen. Bestuurlijk overleg
hierover lijkt gewenst.

2019 Gemeente/
Corporatie

lnspannings-
afspraak
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Speerpunt 4: Langer zelfstandig wonen mogelijk maken

Speerount Lanqer zelfstandiq wonen moqeliik maken
Het woningmarktonderzoek toont aan dat mensen met een zorgbehoefte steeds langer zelfstandig
willen blijven wonen mensen worden ook steeds ouder..As gevolg van een terugtrekkende overheid
worden mensen ook gedwongen om steeds langer zelfstandig te blijven wonen met alle gevolgen van dien.
Als gemeente willen we het langer zelfstandig wonen dan ook faciliteren. Dit geldt zowel voor de koop- als
de huursector. Van belang is daarom te weten hoe groot de problematiek is in Bunschoten. Waar ouderen
tegenaan lopen bij het ouder worden in Bunschoten en het ouder worden in de eigen woning. Hiervoor wil
gemeente samen met betrokken partijen inzicht kr'tjgen in een aantal zaken:

o de grootte van de problematiek rondom langer zelfstandig wonen in Bunschoten? Wat is er aan de
hand in Bunschoten. Orde van grootte van de problematiek.

o Waar hebben ouderen in Bunschoten behoefte aan bijhet zelfstandig wonen: Wat loopt goed en
wat moet beter? Wat mist er qua dienstverlening?

¡ Wat ls geschrkf voor ouderen binnen het huidige aanbod?
o Zijn er veel ouderen die in een woning wonen die niet langer voor hen geschikt is om in te wonen?
o Wat zijn in potentie geschikte woningen voor ouderen? ln kaart brengen of er complexen zijn die

beter geschikt gemaakt kunnen worden.
o Mist er iefs in het huidige aanbod qua dienstverlening?
o Zijn er complexen te verbeteren (door en toegankelijkheid) zodat ouderen hier langer zelfstandig

kunnen blijven wonen?
Gemeente maakt in samenwerking met corporatie(s) en zorgpartijen een plan van aanpak rondom dit thema.

Speerpunt Leefbaarheid
De ruimte voor corporaties om activiteiten op het vlak van leefbaarheid te ontplooien is met de
invoering van de nieuwe Woningwet kleiner geworden. Toch vinden we het belangrijk dat onze
corporaties een bijdrage blijven leveren aan het op peil houden van de leefbaarheid in buurten met
huurwoningen. Corporaties signaleren en bemiddelen al vaak bij buurtbemiddeling bij conflictsituaties
Hun inzet moet passend zijn bij de leefbaarheidsopgave in de gemeente Bunschoten.

Prestatieafsoraken lanqer zelfstand iq wonen :

Nr Beschriivino Periode Wie? Tvoe
a. \n2017-2018 wordt de problematiek van "oud worden in

de gemeente" besproken en zover nodig uitgewerkt door
gemeente in samenwerking met corporatie en
zorgaanbieders.

Wat is de problematiek in Bunschoten bij ouder worden in
de eigen woning. Welke mogelijkheden zijn er in geval
mensen willen of moeten verhuizen naar een passender
woning. Waar lopen we tegenaan? Hoe groot is de
behoefte? ls er een probleem? Welke behoefte is er onder
ouderen? Wat zijn oplossingen?

De gemeente organiseert een Marktplein sociaal domein
(d.d. 14-03-2019) waarin ook het thema Langer
zelfstandig wonen wordt opgenomen. Met verschillende
maatschappelijke partners wordt gediscussieerd over de
problematiek en oplossingen voor dit thema.

2017-2018

2019

Gemeente
en corporatie

Gemeente
(woningcor-
poratie wordt
uitgenodigd
om dit bijte
wonen)

inspannings-
afspraak

lnspanning-
afspraak

b. ln 2017 wordt nader gedefinieerd wat onder levensloop-
geschikte appartementen en maximaal aanpasbare
grondgebonden woningen in de nieuwbouw wordt
begrepen, aangezien dit mogelijk ook bouwkundig aan-
vullende eisen met zich meebrengt voor huurwoningen.
De gemeente neemt het initiatief om dit bespreekpunt
nader uit te werken in overleq met de corporatie.

2017-2018 gemeente
corporatie

inspannings-
afspraak
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c. Ten behoeve van het vierde eiland Rengerswetering
onderzoeken we de behoefte aan voorzieningen,
kleinschalige woonvormen voor specifieke
zorgdoelgroepen.
De gemeente wil op korte termijn meer beeld krijgen van
deze behoefte. Wanneer de woningbouw een vraag krijgt
op dit gebied, informeert zij de gemeente.

2017-2018 gemeente
corporatie

inspannings-
afspraak

d Leefbaarheid: schoon. neties en veilio
De woningcorporatie continueert de bestaande
leefbaarheidsaanpak "schoon, veilig en netjes houden van
de eigen woonomgeving" met begeleiding en advies. Daar
waar nodig werken gemeente en woningcorporatie hierin
samen.

2017-2021 Corporatie rnspannrngs-
afspraak

e. Leefbaarheid : buurtbem iddelino
ln 2017-2018 wordt op ambtelijk niveau onderzocht of een
project buurtbemiddeling (mensen helpen met oplossen
burenruzies en overlastproblemen) alsnog wenselijk eniof
noodzakelijk is. Gedacht wordt aan een overleg tussen de
beleidsmedewerkers van de woningcorporatie en
meerdere medewerkers en/of teams van de gemeente
(beleidsmedewerker volkshuisvesting, team veiligheid,
team zorg), De Boei en de politie. De bekostiging zou
plaats kunnen vinden uit een (nieuw) leefbaarheidsbudget
van de gemeente met een structurele bijdrage van de
corporatie. Hiervoor is politieke besluitvorming vereist.

lnmiddels is er door de gemeente geld beschikbaar
gesteld, waarmee De Boei vanaf 2019 benaderd zal
worden om de rol van buurtbemiddelaar op te pakken.
De woningcorporatie heeft aangegeven hierop aan te
willen sluiten. De uitwerking hiervan moet in 201912020
gestalte krijgen.

201912020

2017-2018 Gemeente
en corporatie
en Huurders-
vereniging

Gemeente
en corporatie
en Huurders-
vereniging

rnspannrngs-
afspraak

rnspannrngs-
afspraak

,r Extra huurstijgingen (bij scheeñronen) die, als gevolg van
de jaarlijkse inkomenstoets (in het kader van de nieuwe
wet doorstroming huurmarkt) worden gerealiseerd, dat wil
zeggen de huurverhogingen bij huishoudens met een
inkomen boven de toewijzingsgrens, tellen niet mee bij de
berekening van de huursomstijging. Extra inkomsten uit
de inkomensafhankelijke huursomstijging worden gebruikt
voor investeringen.

2017-2021 Corporatie resultaat-
afspraak

g. Corporatie en gemeente verkennen of samenwerking op
het gebied van het project wooncoach mogelijk is.
Samenwerking tussen gemeente en corporatie is
noodzakelijk om dit project te kunnen starten.

2019-2020 Corporatie/
Gemeente

rnspannrngs-
afspraak

h De corporatie en gemeenten verkennen de uitrol van een
wooncoach in Bunschoten zodra er voldoende ervaring is
opgedaan in de pilot in Hilversum. Verwachting is dat dit
opgestart kan worden in Bunschoten voor de oplevering
van nieuwbouw Rengerswetering begin 2020. De
wooncoach richt zich op 65 plussers in Bunschoten en
richt zich op het thema 'langer zelfstandig wonen'. Het
project start als er overeenstemming is met de gemeente
over de randvoorwaarden waaronder de gemeentelijke
bijdrage en de samenwerking met gemeenteliik zorqloket;

2019-2020 Corporatie/
Gemeente

inspannings-
afspraak
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I Op de website van woningnet Eemvallei wordt vanaf 2019
eenduidig aangegeven, welke sociale huurwoningen
welke toegankelijkheid hebben qua handicap c.q.
levensloop geschikt wonen.

2019 Corporatie resultaat-
afspraak
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