
 

 

Wonen blijft een werkwoord…. 
 
Voor 2021 houden we vast aan de eerder in prestatieafspraken vastgelegde gezamenlijke ambities: 
 

• Laten groeien van de voorraad sociale huurwoningen en voorkomen van verdringing 

• Betaalbaar wonen mogelijk (blijven) maken in Montfoort 

• Zorgen voor leefbare, inclusieve wijken met passende woonmilieus  

• Zorgen voor wonen en zorg en het voorkomen van verdringing van kwetsbare doelgroepen  

• Zorgen voor toekomstbestendige, veilige, duurzame en gezonde kernen 
 
In 2020 zijn ondanks de pandemie stappen gezet om deze ambities te realiseren. De pandemie heeft 
effect gehad op onze (gezamenlijke) werkzaamheden, maar we kunnen concluderen dat veel werk 
‘gewoon’ verzet is, al is het soms later of anders dan gepland.  
 
……. ook na coronajaar 2020 
 
In 2021 hopen we weer op de normale manier in volle vaart door te kunnen pakken. Het werkveld is 
heel erg in beweging; de discussie over de investeringskracht van corporaties, de steeds verder 
oplopende krapte op de woningmarkt, de zich opstapelende opgave voor de vele doelgroepen die we 
moeten bedienen en de financiële positie van de gemeente. Realisatie van nieuwbouw van sociale 
huurwoningen en betaalbaarheid hebben daarbij de hoogste prioriteit.   
 
Beschikbare woningen 
Om Montfoort vitaal te houden dienen er voldoende woningen beschikbaar te zijn in alle segmenten 
van de woningmarkt. We willen graag de voorraad sociale huurwoningen uitbreiden in Montfoort; het 
percentage sociale huurwoningen is momenteel te laag (16%). GroenWest heeft bij deze uitbreiding 
een voorkeur voor zorg- en levensloopbestendige appartementen om haar voorraad  van vooral 
eengezinswoningen te differentiëren en in te spelen op de vraag. Mogelijk kan GroenWest tijdens de 
economische recessie anticyclisch investeren. Hiermee wordt ingespeeld op zowel de kwantitatieve 
als de kwalitatieve opgave. GroenWest houdt bij zowel nieuwbouw als de woonruimteverdeling van de 
bestaande voorraad rekening met verschillende doelgroepen, waaronder de groeiende groep 1- en 2-
persoonshuishoudens. 
 
Betaalbare woningen 
Niet alleen het aantal maar ook de betaalbaarheid van de beschikbare woningvoorraad is van groot 
belang. Daarom willen we graag zorgen voor voldoende sociale huurwoningen in de verschillende 
prijssegmenten. GroenWest biedt mensen een betaalbare woning door de huren laag te houden en 
komt in actie wanneer huurders betaalproblemen lijken te krijgen. Hierbij werken GroenWest en de 
gemeente nauw samen. De coronacrisis leidt (hoogstwaarschijnlijk) tot economische krimp en 
toenemende werkloosheid in 2021. Het aantal mensen dat in aanmerking komt voor een betaalbare 
sociale huurwoning zal waarschijnlijk stijgen waarmee het belang van het snel en goed uitbreiden van 
deze woningvoorraad alleen nog maar groter wordt.  
 

  



 

 

Prestatieafspraken 2021 Gemeente Montfoort – GroenWest – HV 

Weidelanden 
 

Betaalbaarheid 

Gematigd huurbeleid Bij mutatie heeft 60% van de sociale huurwoningen van GroenWest 

een huur onder de 1e aftoppingsgrens, 20% onder de 2e 

aftoppingsgrens en 20% onder de liberalisatiegrens.  

Gematigde huurverhoging Uitgangspunt voor 2021 is weer een gematigde huurverhoging voor de 

doelgroep: inflatievolgend. Voor huurders met betaalproblemen levert 

GroenWest maatwerk. GroenWest past voor sommige huurders een 

inkomensafhankelijke huurverhoging toe. De extra opbrengsten 

hiervan worden ingezet ten behoeve van investeringen door 

GroenWest in de sociale woningvoorraad in Montfoort.  

Schuldhulpverlening GroenWest spant zich in om huurschulden te beperken. Hiervoor 
werken GroenWest en de gemeente samen, o.a. op het gebied van 
preventie van armoede en schulden en beperking van de totale 
woonlasten. In 2021 starten GroenWest en gemeente met een nieuwe 
werkwijze om door verdere preventie van deurwaarderzaken bij 
huurachterstanden oplopende schulden te voorkomen. De gemeente 
geeft vorm aan de uitvoering van de aangepaste wet gemeentelijke 
schuldhulpverlening die ingaat in 2021. Er wordt onderzocht of er 
verbetering mogelijk is in de contacten tussen SHV, Sociaal Team en 
woningcorporatie om snel te handelen, in geval van 
betalingsachterstanden. 

Beschikbaarheid 

Betaalbare nieuwbouw  GroenWest realiseert graag betaalbare nieuwbouwwoningen en streeft 
naar nieuwbouw in verschillende huurklassen. De gemeente wil dit 
graag mogelijk maken en hanteert daarbij haar 
woningbouwprogramma. Het gemeentelijke woningbouwprogramma 
van 430 eenheden met o.a. 30% sociale huur en 25% middensegment 
wordt onderschreven door GroenWest. GroenWest staat positief 

tegenover het realiseren van nieuwbouw in Montfoort om de voorraad 

te vergroten. De gemeente doet wat zij kan om hiervoor kansen te 
bieden. 

Samenwerking bij  
nieuwbouw 

Om GroenWest nauw hierbij te betrekken neemt de gemeente in 2021 
het initiatief voor het organiseren van twee overleggen over nieuwbouw 
met de corporaties (voorjaar en najaar). Hier worden locaties, kansen 
en mogelijk concretere zaken besproken en afgesproken. Daarnaast is 
er frequent ambtelijk en bestuurlijk contact/overleg. GroenWest geeft 
aan waar hun wensen en mogelijkheden liggen als het gaat om 
nieuwbouw op basis van informatie die zij krijgt van de gemeente.  

Nieuwbouwlocaties De gemeente zorgt ervoor dat er in 2021 meer duidelijkheid is over 
potentiële locaties. De gemeente is in veel gevallen afhankelijk van de 
wil en wens van eigenaren en ontwikkelaars. De gemeente gaat in 
2021 kijken op welke manier zij GroenWest en initiatiefnemers in een 
vroegere fase met elkaar in gesprek kan brengen. 

In gesprek over 
nieuwbouw 

We blijven in gesprek over effecten van kostenverhogende eisen met 
als doel zo efficiënt mogelijk tot gebiedsontwikkeling te komen met 
inachtneming van geldende wet- en regelgeving en ambities van de 
gemeente en GroenWest. De gemeente zal waar en wanneer mogelijk 
de lobby richting het rijk ondersteunen om de investeringskracht van 
corporaties te vergroten.  GroenWest geeft het aan als er tekenen zijn 
dat de benodigde investeringscapaciteit in Montfoort o.b.v. de ambities 
van beide partijen in gevaar komt.  

Nieuwbouw voor 
zorgdoelgroepen 

Bij het uitvoeren van de nieuwbouwopgave worden de uitkomsten van 
het in 2020 uitgevoerde woonzorgonderzoek betrokken.  



 

 

Verkoopbeleid Ook in 2021 wordt de verkoopstop gehandhaafd. Alleen in zeer 
uitzonderlijke gevallen wordt hiervan afgeweken. De gemeente 
onderschrijft het belang van de verkoopstop.  

Versnellen woningbouw GroenWest investeert tegen een laag rendement in sociale 
huurwoningen en blijft met de gemeente in gesprek over potentiële 
ontwikkellocaties. De gemeente draagt bij aan woningbouwprojecten 
door waar mogelijk bouwlocaties beschikbaar te stellen, conform de 
woonvisie 30% van het totale nieuwbouwprogramma te bestemmen 
voor sociale huur en haar grondprijsbeleid 2020 (of een actualisatie 
daarvan) te hanteren, met daarin sociale grondprijzen. Kanttekening 
hierbij is dat de gemeente zelf nauwelijks locaties heeft en in grote 
mate afhankelijk is van eigenaren en ontwikkelaars. 

Voldoende capaciteit Beide partijen leveren voldoende capaciteit en kwaliteit in personele zin 
ten behoeve van de projectontwikkeling en zorgen voor goede 
communicatie over de planning en verwachte inzet. 

Middenhuur GroenWest wil in de nieuwbouw ook het middenhuursegment 
bedienen, bij voorkeur in de vorm van gemengde complexen. De 
markttoets wordt voor drie jaar buiten werking gesteld (waarschijnlijk 
vanaf januari 2021). Tot die tijd biedt de gemeente GroenWest waar 
mogelijk ruimte in de randvoorwaarden (bijvoorbeeld aandeel 
sociaal/middenhuur, gemengde complexen met beheer in één hand) 
en timing van de markttoetsen. 

Middeninkomens Conform de aangekondigde wetswijziging wil GroenWest gebruik 
maken van de maximale beleidsruimte. Dit maakt het mogelijk om het 
huidige beleid t.a.v. middeninkomens te bestendigen.  

Tijdelijke woningen 
 

GroenWest is bereid om tijdelijke (15 jaar) woningbouw te ontwikkelen, 
als de gemeente een geschikte locatie beschikbaar stelt. Hiermee 
kunnen o.a. woningzoekenden met een maatschappelijke urgentie 
geholpen worden.  

Inspelen op de lokale 
doorstroomvraag 

De gemeente en GroenWest willen de doorstroming bevorderen. Dit 
wordt geprobeerd via de regels in de gemeentelijke Huisvestingsveror-
dening voor het behoud van een groot deel van de inschrijfduur. 
Daarnaast kijken gemeente en GroenWest per nieuwbouwproject naar 
de mogelijkheden om de doorstroming te bevorderen via de toewijzing 
en worden er evt. per project aparte afspraken gemaakt. 

Woningen voor 

spoedzoekers 

Om de slaagkans van spoedzoekers te vergroten verloot GroenWest 
een beperkt aantal sociale huurwoningen (maximaal 20%). Dit past 
binnen de ruimte die de gemeentelijke Huisvestingsverordening 
hiervoor biedt. GroenWest informeert/betrekt de gemeente bij evaluatie 
hiervan. 

Huisvesting van 
statushouders 
 

GroenWest verhuurt voldoende woningen aan statushouders en draagt 

hiermee bij aan het voldoen aan de rijkstaakstelling van de gemeente 

Montfoort voor de huisvesting van statushouders. De gemeente is 
verantwoordelijk voor begeleiding en integratie van de statushouders. 

Toewijzing 
woonwagenstandplaatsen 

GroenWest handhaaft in 2021 haar 4 woonwagenstandplaatsen in de 
gemeente. GroenWest is verantwoordelijk voor de bestaande 
standplaatsen voor woonwagens. GroenWest is bereid om de 
inschrijving voor en de toewijzing van de vrijkomende standplaatsen te 
verzorgen conform de Huisvestingsverordening. GroenWest en 
gemeente streven ernaar hiervoor afspraken te maken in de eerste 
helft van 2021. Zodra GroenWest start met een inschrijflijst informeert 
zij de gemeente en Huurdersvereniging regulier over de ontwikkeling 
hiervan. De gemeente werkt in overleg met GroenWest de relevante 
bepalingen in de Huisvestingsverordening uit zodat GroenWest de 
woonwagenstandplaatsen in 2021 conform de 
Huisvestingsverordening kan toewijzen.  

Uitbreiding 
woonwagenstandplaatsen 

De gemeente bepaalt de behoefte naar standplaatsen aan de hand 
van de inschrijflijst en het beleidskader van de rijksoverheid over 
gemeentelijk woonwagenbeleid. Op basis  van deze registratie stelt de 
gemeente vast of en in welke mate er uitbreiding gewenst en mogelijk 



 

 

is van de huidige standplaatsen. Daarna gaat de gemeente met 
GroenWest en de huurdersvereniging in gesprek over de realisatie 
hiervan. In de woonvisie is de uitbreiding gemaximaliseerd op twee 
standplaatsen. 

Duurzaamheid 

Energie-indexen 

verbeteren 

Dankzij een intensief investeringsprogramma heeft de woningvoorraad 
van GroenWest in Montfoort gemiddeld EI <1,4 (label B). Daarnaast 
blijft GroenWest op kleine schaal experimenteren met innovatieve 
verduurzamingstechnieken. Indien er knelpunten (t.a.v. 
vergunningverlening) naar voren komen gaan GroenWest en de 
gemeente (vanuit een ‘ja mits’-houding) in gesprek. Daarnaast wil de 
gemeente integraler beleid vaststellen in haar in 2021 vast te stellen 
Omgevingsvisie, waar GroenWest bij wordt betrokken. 

Zonnepanelenprogramma 2021 is het laatste jaar van het vraaggestuurde 
zonnepanelenprogramma. GroenWest maakt de balans op en zal de 
gemeente betrekken bij de besluitvorming over de eventuele 
voortzetting van dit programma. In Montfoort is zo’n 15% van de 
geschikte woningen nu voorzien van zonnepanelen.  

Woonlasten beperken GroenWest investeert in energiebesparende maatregelen in de 
bestaande voorraad in het belang van de duurzaamheid en de 
betaalbaarheid van de woonlasten. GroenWest berekent de kosten van 
de maatregelen door in de huurprijs. Standaard wordt 50% van de 
verwachte besparing bij huurders in rekening gebracht, ook bij 
zonnepanelen. 

Duurzame nieuwbouw GroenWest zorgt ervoor dat nieuwbouwwoningen voldoen aan de in 
het Bouwbesluit vastgelegde (BENG) eisen. Daarnaast streeft 
GroenWest ernaar om, mits dit financieel haalbaar is, ook de 
gebouwgebonden energievraag door middel van hernieuwbare 
bronnen op locatie op te wekken.  

Duurzame omgeving Voor een gezonde omgeving gaan we uit van groen in en om het te 
realiseren complex. Daarnaast nodigt de inrichting van de omgeving uit 
tot gezond gedrag of het voorkomen van sociaal isolement. Bijv. door 
inrichting van wandel- en fietsroutes, brede stoepen en het vermijden 
van ‘vergeten hoekjes’. De gemeente en GroenWest blijven in gesprek 
hierover. 

Lager energiegebruik van 
huurders stimuleren 

Ondanks betere woningisolatie, zien we dat de CO2 –uitstoot door 
woninggebruik stijgt. In 2021 onderzoekt GroenWest hoe we 
energiebesparend gedrag bij huurders kunnen stimuleren. We blijven 
huurders voorzien van de juiste informatie over het leven in duurzame 
woningen. Hiermee vergroten we de bewustwording op dit gebied en 
zorgen we ervoor dat duurzame woningen correct worden bewoond en 
ook echt duurzaam zijn. 

Klimaatadaptatie De gemeente en GroenWest gaan in 2021 verder in gesprek over 
klimaatadaptatie. Daarnaast wil de gemeente in 2021 een proef starten 
waarmee concreter wordt gewerkt aan klimaatadaptatie o.a. bij de 
inrichting van de omgeving of tuinen. 

Warmtetransitieplan De gemeente zorgt ervoor dat zij binnen de wettelijke termijn een 
warmtetransitieplan heeft. De gemeente bespreekt dit plan met 
GroenWest en de Huurdersvereniging. 

Circulariteit GroenWest is een meetsystematiek aan het opzetten voor het 
monitoren van de CO2-uitstoot. Naast het analyseren van de jaarlijkse 
verbruiksgegevens (van de netbeheerders) wil GroenWest ook de 
component CO2-uitstoot van materialen gaan bekijken. Daarnaast blijft 
GroenWest experimenteren met circulaire maatregelen, zoals circulair 
demonteren en het toepassen van hergebruikte materialen (madaster). 
De gemeente en GroenWest gaan hierover in 2021 verder in gesprek, 

Wonen en zorg 

Realisatie doorstroomhuis Vanuit de ambitie om een doorstroomhuis te realiseren gaan we de 
komende tijd op zoek naar zorgpartij(en) die aan sluit bij de zorgvraag 



 

 

van deze groep. Als we die gevonden hebben bepalen we met elkaar 
wie de regie neemt in dit proces.  

Langer zelfstandig thuis 
wonen 

Ook in 2021 stelt GroenWest een beperkt budget beschikbaar om 
kleine aanpassingen in de woning te faciliteren aan huurders die niet 
geholpen kunnen worden via de Wmo. De gemeente biedt vanuit de 
Wmo maatwerkvoorzieningen aan inwoners die minder zelfredzaam 
zijn. Uitgangspunt in de afweging is dat de woning (met aanpassingen) 
bijdraagt aan langer zelfstandig thuis wonen. 

Toewijzing aangepaste 
woningen 

Om ervoor te zorgen dat reeds aangepaste woningen bij vrijkomen bij 
de juiste woningzoekenden terechtkomen, maken GroenWest en de 
gemeente afspraken over het aanbiedingsproces.  

Uitstroom 
maatschappelijke 
opvang/beschermd 
wonen 

GroenWest stelt woningen beschikbaar voor verhuur aan instellingen 
t.b.v. mensen die zijn aangewezen op professionele woonbegeleiding, 
zoals mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische 
beperking of uitstroom van mensen uit MO/BW-instellingen. De 
gemeente is verantwoordelijk voor de zorg en begeleiding. GroenWest 
en de gemeente werken in 2021 samen aan een beter gestroomlijnd 
proces van de uitstroom MO/BW.  

Housing First GroenWest is bereid om woningen beschikbaar stellen voor de 
‘Housing First’-doelgroep, op voorwaarde dat dit (bij voorkeur in 
regionaal verband) goed wordt gemonitord. 

Woonvormen voor 
bijzondere doelgroepen 

Er is steeds meer behoefte aan bijzondere woonvormen. GroenWest 
wil daarom meer projecten realiseren met ‘gemengd wonen’ en/of 
andere (vernieuwende) woonzorgconcepten. Hiervoor zijn locaties 
nodig en een goede samenwerking tussen corporatie, gemeente en 
zorgorganisatie(s). De gemeente en GroenWest delen de verzoeken 
van zorgorganisaties om zo zicht te houden op de initiatieven. Ook 
gaat GroenWest de samenwerking aan met zorgorganisaties voor het 
realiseren van woningen ten behoeve van mensen die zijn 
aangewezen op professionele woonbegeleiding.  

Toekomst Oude 
Lindescote 

GroenWest zal in 2021 de gemeente betrekken bij de 
strategieontwikkeling voor complex de Oude Lindescote. 

Toegankelijke nieuwbouw Gestapelde bouw wordt conform het PvE van GroenWest toegankelijk 
gebouwd zodat deze bereikbaar en bruikbaar is voor (bijna) alle 
doelgroepen. Bij kleinere woningen houden we rekening met de 
gewenste doelgroepen voor het project en hier doen we zo min 
mogelijk concessies t.b.v. de toegankelijkheid. 

Woonzorgonderzoek In 2020 heeft de gemeente een woonzorgonderzoek laten uitvoeren. In 
2021 gaan we n.a.v. de uitkomsten hiervan verder in gesprek over de 
opgave. 

Leefbaarheid 

Afspraken over 
samenwerking 

GroenWest en de gemeente starten in 2021, wanneer het convenant is 
vastgesteld, met samenwerken volgens ‘AVG-proof’ afspraken over de 
aanpak van woonproblematiek. Uitgangspunt is dat partijen 
samenwerken op basis van vertrouwen en wederkerigheid en dat 
iedere partij aanspreekbaar is op haar rol in de samenwerking.  

Samenwerken in aanpak 
woonproblematiek 

GroenWest werkt preventief en outreachend samen met professionals 
en bewoners om goed woongedrag te bevorderen en overlast terug te 
dringen. We ondersteunen bewonersinitiatieven die gericht zijn op het 
tegengaan van armoede, eenzaamheid en psychische problemen. Er 
wordt gekeken naar samenwerking op dit vlak in 2021 vanuit het 
gemeentelijk armoedebeleid. Waar het valt binnen de wettelijke 
mogelijkheden, faciliteert GroenWest in samenwerking met 
maatschappelijke partners (veilige) ruimten van ontmoeting. 

Gebiedsgericht werken 
en wijkenmonitor 

Daarnaast continueert GroenWest de gebiedsgerichte samenwerking 
met lokale maatschappelijke partners bij het opstellen en aanpassen 
van complexbeheerplannen en het updaten van de wijkenmonitor. De 
gemeente neemt in 2021 actief deel aan de door GroenWest te 
organiseren werkateliers over leefbaarheid. 



 

 

Omgekeerde verordening Wonen kan onderdeel uitmaken van de zgn. Omgekeerde 
Verordening. De gemeente zal indien nodig hierover afstemming 
organiseren met GroenWest. 

Veiligheid GroenWest hanteert een vraaggestuurd beleid als het gaat om het 
aanbrengen van inbraakwerende middelen in haar woningbezit. De 
gemeente en GroenWest kijken in 2021 naar informatievoorziening 
hierover. Ook houdt GroenWest zowel bij nieuwbouw, inrichting van de 
openbare ruimte als bij het beheer van complexen aandacht voor de 
veiligheid in de directe woonomgeving.  

Overig 

Inzage BRP Gemeente en GroenWest gaan in 2021 met elkaar in gesprek over de 
inzage in de BRP t.b.v. het verstrekken van huisvestingsvergunningen, 
een eerlijke verdeling van sociale woonruimte en/of het bestrijden van 
woonfraude. 

Bankgarantie De gemeente onderzoekt in 2021 i.h.k.v. het realiseren van de 

ambities in de woonvisie of het wenselijk/mogelijk is de huidige 
werkwijze t.a.v. bankgarantie aan te passen. 

Data GroenWest levert aan de gemeente data aan met de ontwikkelingen op 
de sociale huurwoningenmarkt in Montfoort (o.a. actief 
woningzoekenden, verhuisstromen, zoektijd, overzicht toewijzingen 
bijzondere doelgroepen) en signaleert belangrijke ontwikkelingen. Zij 
geeft hier op verzoek een toelichting over. De gemeente neemt deze 
informatie mee in beleidsontwikkeling en – uitvoering. 

Overleg Er wordt mimimaal 4 keer per jaar bestuurlijk en ambtelijk overleg 
gevoerd waarbij actuele ontwikkelingen worden besproken. Indien 
nodig wordt er vaker overleg gepland. 

Social return GroenWest heeft in het kader van social return afspraken met 
ketenpartners over het aannemen van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. 

 
 


