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Gerealiseerde prestaties op de prestatievelden 

2010-2013 

Huisvesting van primaire doelgroep 

 

Woningtoewijzing en doorstroming 

 

Beschikbaarheid woningen 

 2010 2011 2012 2013 

Goedkoop 612  570 426 338 

Betaalbaar 1097  1151 1242 1267 

Duur 54  85 180 251 

Duur > toeslaggrens 10  20 20 33 

 

% vrijgekomen woningen toegewezen aan inkomens 34.085+ groep 

2010: 15% 

2011: 9% 

2012: 6% 

2013: 9% 

 

Wachtlijst/slaagkans 

Het totaal aantal actief woningzoekenden is de laatste jaren redelijk constant. 

De slagingskans (dat is het aantal geholpen woningzoekenden ten opzichte van 

het totaal aantal actief woningzoekenden), is iets gedaald, vooral door 

fluctuaties in de nieuwbouw. 

 

Het aantal woningen dat jaarlijks vrijkomt voor nieuwe huurders (exclusief 

nieuwbouw) is relatief laag: 

2010: 4,8% van het totaal aantal woningen van Woningstichting Putten 

2011: 5,8% van het totaal aantal woningen van Woningstichting Putten 

2012: 5,3% van het totaal aantal woningen van Woningstichting Putten 

2013: 6,1% van het totaal aantal woningen van Woningstichting Putten 

 

Leegstand 

Huurderving door leegstand: 

2010: 0,08% 

2011: 0,08% 

2012: 0,27% 

Toename wordt veroorzaakt doordat steeds vaker ‘planmatig onderhoud’ pas 

bij toewijzing aan een nieuwe huurder wordt uitgevoerd. 

 

Betaalbaarheid 

 

Huurprijsbeleid 

Huurverhoging volgt inflatie. In 2013 zijn huren van woningen met huurprijs (< 

65% maximaal redelijke huur) verhoogd met inflatie + 1,5%. 

 

De gemiddelde huurprijs bedraagt in 2012 €399. Dat is lager dan de regio 

(€427). 

 

Huurachterstand t.o.v. bruto jaarhuur. 

2010: 0,58% 

2011: 0,66% 

2012: 0,63% 

2013: 0,57% (november) 

 

Kwaliteit woningen en woningbeheer 

 

Woningkwaliteit 

 

Prijs-kwaliteitverhouding 

 Huurprijs per kwaliteitspunt van 

de woning (WWS)  

Huur als % van de WOZ-waarde 

2010 €2,68 - 

2011 €2,38 2,5% 

2012 €2,45 (sociale huurwoningen) 

en  

€ 3,67 (vrije huursector) 

2,6% 

 

Conditie en onderhoudstoestand 

 

Aantal reparatieverzoeken 

2010: 1889 

2011: 1773 

2012: 1845 

2013: 1734 (stand november) 
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Differentiatie en aanbod naar woningsoort 

 

Verschuiving in woningtypen in het bezit van Woningstichting Putten 

Woningtype 2010 2012 

Eengezinswoning 79,6% 75,7% 

Appartementen zonder lift t/m 4 lagen 12,7% 11% 

Appartementen met lift 5% 9,2% 

Hoogbouw 0% 0% 

Onzelfstandige overige wooneenheden 2,7% 4,1% 

 

 

Kwaliteit dienstverlening 

 

Gemiddeld rapportcijfer KWH-Huurlabel: 

2010: label aangevraagd 

2011: 7,8  

2012: 8,2 (landelijk in de top 10 van hoogst scorende woningcorporaties) 

2013: 7,9 (november)  

 

Woningstichting Putten scoort minimaal 0,5 punt hoger dan gemiddeld op de 

onderdelen die door huurders het belangrijkste worden gevonden. In 2013 is 

het cijfer voor het onderdeel ‘klachten afhandelen’ gedaald van 7,0 naar 6,5. 

Energie en duurzaamheid 

 

Beleid en uitvoering duurzaamheidsmaatregelen 

Op basis van het SVB uit 2009 is in 2011 het energiebeleid uitgewerkt. Dit is 

opgenomen in de begroting voor 2013. 

 

In de periode 2010-2013 is bij een aantal complexen al in energiebesparing 

geïnvesteerd (met name door ketelvervanging, beglazing). In enkele gevallen 

zijn zonneboilers of andere installaties voor duurzame energie toegepast. 

 

Enkele projecten: 

2011: 82 woningen van label E,F,G naar label B,C (complex 041). 

2012: bij nieuwbouw De Schauw  is een WKO installatie gerealiseerd. 

2013:79 woningen van label D,E,F naar label B (complex 050). 

 

Huisvesting van bijzondere doelgroepen 

 

Ouderen met specifieke zorg- en huisvestingsbehoefte 

 

335 woningen voor ouderen en gehandicapten in bezit en 444 

nultredenwoningen (op 31/12/2012, beide iets lager dan referentiecorporatie) 

 

2010-2013: accent in toevoegingen lag in grote mate op het realiseren van 

nultredenwoningen (zoals Brinkstraat, De Schauw, Schoolstraat, 

Appartementen Bijsteren). 

 

Personen met een (lichamelijke, psychiatrische of verstandelijke) 

beperking 

 

In 2011 zijn enkele nieuwbouwprojecten (22 en 8 woningen) opgeleverd voor 

personen met een beperking. 

Overige huishoudens die zorg en/of begeleiding nodig hebben of 

speciale eisen aan hun woning stellen 

 

Woningaanpassingen (Wmo): 

2010: 26 

2011: 33 

2012: 24 

 

Statushouders 

 

Toewijzingen aan statushouders: blijft in de meeste jaren iets achter bij de 

opgave door beperkte interesse onder statushouders voor Putten. 

2010: 5 personen (plus 9 extra uit 2009) 

2011: 7 personen 

2012: 8 personen 

2013: 7 personen (t/m november) 
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(Des-)investeren in vastgoed 

 

Aantallen woningen nieuwbouw, sloop, verkoop en verbeteringen 

 
 

Maatschappelijk vastgoed 

 

In 2012 is besloten tot de inrichting van een inloophuis in Putten. Ook de 

voedselbank vindt hier een thuis. De inloop is bedoeld voor iedereen, maar 

vult met name een vacuüm voor mensen die in een sociaal isolement 

verkeren. Dit initiatief is door de Woningstichting financieel ondersteund. 

 

Kwaliteit van wijken en buurten 

 

Leefbaarheid 

 

Op buurt en wijkniveau zijn in Putten geen grote problemen met de 

leefbaarheid. Woningstichting Putten let wel op individuele kwetsbare huurders. 

 

Jaarlijks wordt in minimaal twee complexen overleg gevoerd over de 

woonomgeving en leefbaarheid. 

 

Park de Groene Scheg opgeleverd. 

 

Wijk- en buurtbeheer 

 

Vanuit de huurders zijn er twee bewonerscommissies actief, die betrokken zijn 

bij het beheer en beleid van de Woningstichting Putten. Elke twee maanden 

spreekt de corporatie met vertegenwoordigers van de twee 

bewonerscommissies waarbij regelmatig ook zaken als openbaar groen worden 

meegenomen in de agenda. 

 

Om de kwaliteit van hun woonomgeving te verbeteren kunnen huurders van de 

Woningstichting Putten een beroep doen op het Buurtbudget. In 2012 zijn vijf 

aanvragen gehonoreerd. 

 

Bewoners zijn als toezichthouders aangesteld. 

 

Met gemeente: opknappen gebieden rondom woningen Van 

Dedemstraat/Verbruggenstraat en de Van Oldenbarneveltstraat / Van 

Goltsteinstraat 

 

Aanpak overlast 

 

Woningstichting Putten is over overlastzaken regelmatig in overleg met 

huurders en met lokale organisaties (sociaal vangnetoverleg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


