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Tijd voor een goed gesprek! 
 
Stakeholdersbijeenkomst van Woningstichting Putten op 14 april 2016. 
 
Met medewerking van: wethouder Nico Gerritsen, Ina Nieland (regiomanager zorggroep 
Noordwest-Veluwe) en Trees Verbeek (voorzitter huurdersorganisatie)  
 

De vragen voor deze middag zijn: Wat houdt ons bezig als het gaat over de volkshuisvesting in 
Putten? – Wat zijn de dilemma’s? – Waar liggen onze kansen? – Wat wilt u ons als 
belanghebbenden  meegeven? 

Welkom en inleiding door Marieta Peek, Bram Born en Jan van der Meulen 

 
Graag willen wij met onze belanghouders van gedachten wisselen over de thema’s; 
beschikbaarheid, betaalbaarheid en leefbaarheid. De vraag die daarbij centraal staatis: Liggen wij 
op koers en hebben wij de juiste focus? 
 
Koers vanuit de woningwet 
- Inperking van het werkdomein: corporaties zijn er met name voor de sociale huursector met 

een beperkte taak in leefbaarheid. 
- Passend toewijzen: waarbij huurniveau passend moet zijn bij het inkomensniveau. 
- Extern toezicht: Autoriteit woningcorporaties, financieel en governance toezicht. 
- Intern toezicht: Regelingen ten behoeve van de blijvende geschiktheid van bestuurders en 

van leden van de RvC. 
- Rol van de gemeente vergroot: Bod op de woonvisie en het maken van prestatieafspraken. 
 
Invloed op onze koers 
- Huurders via de huurdersorganisatie. 
- Gemeente (zowel B&W als gemeenteraad). 
- Overige belanghouders: zorg, welzijn, veiligheid etc. 
 
De te bereiken doelstellingen met elkaar afstemmen en de prioritering daarvan. Ieders mening is 
belangrijk! Inzet op samenwerking waar mogelijk. 
 
Koers van WSP 
- De missie van de WSP: Zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die daarin niet 

zelf kunnen voorzien.  
- Focus: op beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit/duurzaamheid. 
- Kaders: de Woningwet. 
- Woonvisie als basis. 
- Woningmarktanalyse op sociale huur ter verdieping. 
 
Prestatieafspraken 
- Woningwet: WSP dient naar redelijkheid bij te dragen aan het volkshuisvestingsbeleid in 

Putten. 
- Missie: WSP levert een bijdrage aan goed en betaalbaar wonen. 
- Bijdrage WSP: concreet een bod doen op de woonvisie en de overeengekomen 

prestatieafspraken. 
- Jaarlijks proces: evaluatie prestatieafspraken  maken van prestatieafspraken. 
- 3 partijen: huurdersorganisatie, gemeente en WSP. 

 
Woningmarktanalyse WSP  
In 2015 heeft WSP haar portefeuillestrategie van 
2009 herijkt. In 2009 was vastgesteld dat er ruimte 
was voor uitbreiding van de woningvoorraad, met 
name voor ouderen. Inmiddels zijn er in het 
centrum veel nieuwbouwappartementen aan de 
voorraad toegevoegd. 
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Energielabel 2011 2015 2020
A 10% 19% 22%
B 11% 22% 21%
C 38% 38% 55%
D 21% 14% 1%
E 15% 6% 1%
F 3% 1% 0%
G 1% 0% 0%

Totaal 100% 100% 100%

Huishoudprognose naar leeftijd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Groei 
• Vergrijzing 

 
Uit onderzoek blijkt de toekomstige extramurale woningbehoefte van ouderenhuisvesting te 
liggen op ca. 650 (zowel huur- als koop). Uit de woninganalyse van de WSP blijkt dat er op dit 
moment 504 woningen geschikt zijn en 98 geschikt gemaakt kunnen worden. WSP heeft 
daarmee een groot aandeel aan geschikte woningen. 
 
Verduurzaming 
De WSP heeft in de afgelopen jaren flink ingezet op het 
verduurzamen van bestaand bezit. Appartementengebouwen 
zijn veiliger gemaakt door het afsluiten van de entree, er zijn 
opstelplaatsen gemaakt voor wasmachines en we plaatsten 
toiletten op de verdiepingen waar dat mogelijk is. Ook hebben 
we asbestdaken verwijderd, muren geïsoleerd en 
zonnepanelen geplaatst. Ook op dit moment verduurzamen 
wij woningen. Ons doel is ons woningbezit gemiddeld naar 
label B te brengen (Energie index 1,35). 
 
Druk op de woningmarkt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De minimale wachttijd voor een huurwoning bedraagt 5 jaar. Er blijft een grote druk op onze 
woningmarkt aanwezig. 
Ongeveer 60% van de woningzoekenden heeft recht op huurtoeslag. In het kader van passend 
toewijzen mogen zij alleen nog reageren op woningen tot de aftoppingsgrens (ca. € 590 Euro per 
maand). WSP heeft daarop haar huurbeleid aangepast en dat kost haar ongeveer  
€ 90.000 per jaar. Investeren in betaalbaarheid gaat dus ook over gematigde huurprijzen en 
huurprijsverhoging. 
 
Conclusies voor de koers van WSP 
 Beschikbaarheid: de komende 10 jaar het aantal woningen uitbreiden met ca. 170 

woningen, waarvan ongeveer 1/3 deel in het betaalbare (goedkope) huursegment en 2/3 
deel in de middeldure sociale huur. 

 Betaalbaarheid: i.v.m. passend toewijzen ons betaalbare aanbod vergroten. 
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 Kwaliteit: huidige beleid verduurzamen handhaven, bestaand bezit niet opplussen, 
nieuwbouw levensloopbestendig en toegankelijk. 

 

De heer Gerritsen benadrukt dat de goede samenwerking met WSP van cruciaal belang is. Dit 
komt de volkshuisvesting in Putten alleen maar ten goede. 

Wethouder Nico Gerritsen 

Hij is blij te zien dat WSP de komende jaren nog 170 woningen (excl. 42 woningen die reeds in 
aanbouw zijn) wil toevoegen, in de goedkope (70) en middeldure (140) sociale huursector, want 
de vraag naar sociale huur blijft groot.  
 
Hebben we tijdig een antwoord op de vergrijzing? Worden we oud(er) in ons eigen huis? Kunnen 
we de woning tijdig geschikt maken of is verhuizen naar een passende woning beter? Zijn er 
voldoende passende woningen? Ook dat zijn vraagstukken waar we ons mee bezig houden.  
Rol van WSP: stimuleren en faciliteren. 
 
Duurzaamheid is een andere noodzaak. Welke keuzes worden er gemaakt? Zetten we in op 
energiemaatregelen in bestaande woningen? Gaan we bij nieuwbouw (richting) energieneutraal? 
De zogenaamde nul op de meter woningen. Dit is een discussie die de heer Gerritsen graag wil 
voeren met WSP. De gemeente wil de WSP graag prikkelen, maar ook meedenken over de 
mogelijkheden om hierin een stapje verder te gaan. Uiteraard met de aandacht voor de 
betaalbaarheid van de woning, de investering moet wel verantwoord zijn in het kader van deze 
betaalbaarheid. Rol van WSP: duurzame investeringen doen in nieuwbouw en bestaand bezit. 
 
Uiteraard is aandacht voor de betaalbaarheid en de groepen die het moeilijk hebben geboden. Er 
moet meer aandacht zijn voor de zogenaamde PIN: oftewel, een persoon in nood, de bankslaper. 
Daarnaast zijn er de vraagstukken rond de huisvesting van arbeidsmigranten en 
vergunninghouders. 
 
Samenvatting van het betoog: Samen staan voor voldoende, juiste en betaalbare huurwoningen. 
 

Er wordt naar ons geluisterd en we zijn altijd welkom. De verhoudingen zijn uitstekend, maar dat 
wil niet zeggen dat er nooit een robbertje gevochten wordt. De huurverhoging heeft ieder jaar 
weer onze bijzondere aandacht, want die willen we zo laag mogelijk houden. Leefbaarheid 
vinden mensen belangrijk. We krijgen veel vragen van huurders over poep op de stoep, 
drugsproblematiek en parkeren rond scholen.  

Trees Verbeek, voorzitter Huurdersraad 

Momenteel houden we ons bezig met de prestatieafspraken die dit jaar gemaakt moeten worden 
voor 2017. Samenwerking met de gemeente daarbij is nieuw, maar ook daar hebben we 
vertrouwen in. 
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Het tweede deel van de bijeenkomst beslaat 
een paneldiscussie met Nico Gerritsen, Trees 
Verbeek, Ina Nieland en Marieta Peek. 
De paneldiscussie vindt plaats aan de hand 
van stellingen op de thema’s beschikbaarheid, 
betaalbaarheid/kwaliteit en leefbaarheid.  
 

1. Bezit van WSP staat er goed bij, 
komende jaren is focus op aanvulling 
van de voorraad beter. 
 

Beschikbaarheid: 

2. Sociale huurwoningen in Putten mogen 
best kleiner en soberder zijn. 
 

3. Wie hebben prioriteit: starters, 
gezinnen, alleenstaanden, bijzondere doelgroepen? 
 

De algemene mening is dat er nog steeds een noodzaak is om nieuwe sociale huurwoningen toe 
te voegen. De wachtlijsten zijn lang en de druk neemt alleen maar toe door arbeidsmigranten, 
vergunninghouders en de groeiende groep alleenstaanden. In het kader van de betaalbaarheid 
mogen de woningen wat kleiner/soberder zijn, echter de prijs-/kwaliteitverhouding moet wel 
blijven kloppen. 
Woningen moeten geschikt zijn voor meerdere doelgroepen en het liefst levensloopbestendig, 
waarmee de verhuurbaarheid gewaarborgd blijft. Voor zorg aan huis, of dat nu voor ouderen is of 
mensen met een beperking, is de locatie van groot belang.  
Bouw geen grote aantallen van hetzelfde, maar zet in per project/locatie. Wanneer kleiner 
gebouwd wordt voor alleenstaanden en starters, zorg dan dat doorstroming mogelijk blijft.  
Vanuit de zorggroep wordt opgemerkt dat, in tegenstelling tot overige regionale ontwikkelingen, 
de wachtlijsten voor verzorgd en beschermd wonen in Putten toenemen. Dus wonen met zorg 
(intramuraal) blijft een aandachtspunt. Ook de vraag waarom Putten nog geen hospice heeft 
wordt gesteld. In Nijkerk en Ermelo zijn geen wachtlijsten voor de hospices, die een regionale 
functie hebben. 
 
De vraag of er ook, net als vroeger, weer door starters tijdelijk ter overbrugging op een camping 
gewoond mag worden wordt door dhr. Gerritsen met een krachtig nee beantwoord. Wel is er 
nuancering op het gebied van de bijzondere doelgroepen zoals arbeidsmigranten en 
statushouders. Er kan sprake zijn van een tijdelijke inzet van woningen op vakantieparken met 
concrete afspraken over doorstroom en uitstroom van bewoners. Echter is het belangrijkst dat er 
in de reguliere woningvoorraad van Putten genoeg woningen zijn waar woningzoekenden terecht 
kunnen. 
 

1. Betaalbaarheid van het huren (huurprijs) is belangrijker dan kwaliteit (inclusief 
duurzaamheid). 
 

Betaalbaarheid/kwaliteit 

2. Extra eisen m.b.t. levensloopbestendigheid en duurzaamheid zijn niet nodig. Het 
Bouwbesluit garandeert voldoende kwaliteit. 

 
Zoals ook bij het thema beschikbaarheid al blijkt is betaalbaar bouwen een must. Ook de 
huurverhogingen dienen gematigd te blijven. De meningen over scheefwonen en 
inkomensafhankelijke huurverhogingen zijn divers. Het onderwerp is complex en zaken liggen 
zeer genuanceerd. Argument voor de inkomensafhankelijke huurverhoging is het sneller laten 
doorstromen. Dat is echter heel moeilijk in een krappe markt. Tegenargumenten zijn de sociale 
cohesie, mensen die fijn wonen in de door hen aangepaste en/of opgeknapte woning. De stap 
naar een koopwoning is vaak groot of niet mogelijk en vrije sector huur is vaak niet passend bij 
het middeninkomen. Scheefwonen is subjectief en complex te bepalen, omdat dit ook kan 
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samenhangen met de fase of de omstandigheden van de persoon op dat moment in zijn/haar 
leven. 
 
Duurzaamheid blijft belangrijk, zowel in het treffen van maatregelen als in het stimuleren van 
energiezuinig gedrag. Wel met een kritische houding ten aanzien van de hoogte van 
investeringen in energieverbeteringen in verhouding tot hetgeen het oplevert. Hoge investeringen 
zorgen voor hoge huren, daarbij gaat innovatie snel en maatregelen zullen op termijn wellicht  
goedkoper zijn. De ambitie hoog houden, maar niet tegen elke prijs is de conclusie.  
 

1. Het sociaal netwerk in Putten garandeert dat niemand tussen wal en schip raakt. 
 

Leefbaarheid  - de kracht van de samenleving 

2. Minder mensen in verzorgings- en verpleeghuizen zorgt voor meer  
(leefbaarheids-)problemen in de wijken. 

 
Diverse partijen zien de problemen in de wijken groter worden door mensen die niet meer 
beschermd kunnen wonen of langer thuis moeten wonen. Ook de begeleiding vanuit de GGZ is 
minder intensief. Het sociaal netwerk in Putten is sterk, maar niet iedereen zit boven de radar en 
wordt gezien. Wel zijn er de laatste jaren mooie initiatieven ontplooid, die een deel van de 
problemen kan verlichten, zoals het inloophuis, wijkontmoetingscentrum De Schauw, Stichting 
Welzijn Putten, Stichting Present etc.. De vraag is of de voorzieningen ook door iedereen bereikt 
(kunnen) worden. Soms blijken drempels te hoog en de letterlijke toegankelijkheid lastig.  
Signaleren en het met elkaar delen van de signalen is daarin de grootste gemene deler. Durf 
elkaar ook op te zoeken of op straat aan te spreken, heb niet te snel (voor)oordelen en help 
elkaar met de goede basis.  
 
Ook drugs en alcoholgebruik worden als een probleem ervaren. Ook hier geldt dat signaleren en 
melding maken de eerste stap is. Zo nodig via meldpunt anoniem. 
 
 
Samenvattend wordt gesteld dat de koers van WSP vooral moet worden voortgezet. 
Daarbij neemt WSP de input van deze bijeenkomst graag ter harte en laat zich hierdoor 
inspireren bij het opstellen van haar bijdrage voor 2017 op de woonvisie Putten.  
 
 
 
 


