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Toelichting 

Portefeuillehouder De Jong heeft namens het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Hillegom op 12 december 2022 de prestatieafspraken met 

Woningcorporatie Stek en de Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek (HBVB) 

ondertekend. Hierin is vastgelegd hoe deze partijen het komende jaar samenwerken aan 

de volkshuisvestelijke doelen in onze gemeente. De basis voor de prestatieafspraken 

wordt gevormd door de woningwet, het woonprogramma, de nationale 

prestatieafspraken, de belangen van huurders en het volkshuisvestelijk beleid van Stek. 

In deze afspraken leggen we vast hoe iedere partij bijdraagt aan het volkshuisvestelijk 

beleid in de gemeente. De prestatieafspraken bestaan uit de geactualiseerde meerjarige 

kaderafspraken 2023-2025 en de prestatieafspraken 2023.  

 

Bij grote opgaven horen concrete afspraken. Met die gedachte zijn de prestatieafspraken 

2023 opgesteld. Om de verschillende opgaven zo goed mogelijk aan te pakken, zijn er 

over de volgende thema’s afspraken gemaakt: 

- Voldoende beschikbare woningen 

- Betaalbare woningen 

- Voorraadbeheer en verduurzaming 

- Leefbare woonomgeving 

- Wonen met zorg 

- Samen voor wonen 

 

Voldoende beschikbare woningen 
In kader van voorraadontwikkeling is afgesproken dat de Gemeente en Stek de 
planologische samenwerking versterken, om realisatie te bevorderen en nieuwe kansen 
optimaal te benutten. Om meer doorstroming op gang te brengen wordt daarnaast door 
partijen een doorstroommakelaar ingezet. Op deze manier laten we ook binnen de 
bestaande voorraad vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten.  
In bijlage 1 van de prestatieafspraken is te lezen dat de (netto) toename van de 
woningvoorraad van Stek in Hillegom bij ongewijzigd beleid tot 2030 beperkt zal zijn. Naast 
de ontwikkeling van de woningvoorraad van Stek worden natuurlijk tot 2030 ook nog 
sociale huurwoningen door private ontwikkelaars aan de voorraad toegevoegd. Gelet 
echter op de huidige inzichten en de nog steeds toenemende vraag naar sociale 
huurwoningen kan worden geconcludeerd, dat de komende jaren een forse extra 
inspanning noodzakelijk is. De ruimte die hiervoor noodzakelijk is, kan waarschijnlijk alleen 



 

 

in Hillegom niet langer meer worden gevonden in bestaand stedelijk gebied. Dat betekent 
dat in 2023 over dit dilemma met uw gemeenteraad verder in overleg zal worden getreden. 
 
Betaalbare woningen 
Er is afgesproken dat 80% van de vrijkomende woningen verhuurt Stek met een huur tot de 
2e aftoppingsgrens (€ 678,66, prijspeil 2022). Uit de nationale prestatieafspraken vloeit 
voort dat voor inwoners met een huishoudinkomen tot 130% van het sociaal minimum de 
huur wordt verlaagd naar €550,-. Daarnaast wordt voor isolatiemaatregelen geen 
huurverhoging meer toegepast vanaf 2023.  
 
Voorraadbeheer en verduurzaming 
Er is de afgelopen jaren al veel bereikt op het gebied van verduurzaming. Zo is het 
gemiddelde energielabel van de woningen van Stek al label B. Om ook de laatste onzuinige 
woningen uit de voorraad te laten verdwijnen is afgesproken dat voor 2025 de woningen 
met F en G labels zijn verduurzaamd en voor 2028 geldt dit ook de E labels. Dit gebeurd 
door sloop en nieuwbouw of door renovatie. Nieuwbouw is standaard Bijna Energie 
Neutraal (BENG) en zo mogelijk Nul Op de Meter (NOM). Bij renovatie worden de woningen 
dusdanig geïsoleerd dat deze naar label A gaan. Zo wordt de impact van de huidige 
energiecrisis voor de huishoudens met de laagste inkomens zo veel mogelijk verkleind. 
 
Leefbare en sociale woonomgeving 
De gemeente en Stek werken intensief samen op het gebied van leefbaarheid en sociaal 
beheer. We zetten in op die buurten en wijken, waar dit het hardst nodig is. De analyse 
hiervoor maken we op grond van beschikbare data en uitkomsten van het 
Woonbelevingsonderzoek van Stek.  Stek en de gemeente financieren gezamenlijk de inzet 
van een wijk GGD-er en buurtbemiddeling.  
 
Wonen met zorg 
Partijen zetten zich hard in voor inwoners die extra aandacht nodig hebben. Of het hierbij 
nu gaat om zorg, welzijnsondersteuning of andere vormen van extra aandacht. Stek en de 
gemeente hebben de Ambitieovereenkomst Wonen, Welzijn en Zorg ondertekend en geven 
hier uitvoering aan. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de andere ondertekenaars, 
bestaande uit zorgverleners, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, Zorg en Zekerheid en 
het seniorenplatform.  
 
Samen voor wonen 
Alle bovengenoemde ambities vormen samen met de rest van de prestatieafspraken een 
grote uitdaging voor Stek, de gemeente en HBVB. Dit vraagt om intensieve samenwerking. 
Daarom wordt scherp gekeken naar hoe samenwerking verloopt en gedurende het jaar 
wordt op vaste momenten gekeken of we op koers liggen voor het behalen van de 
ambities. Waar het nodig is starten we initiatieven om de samenwerking met andere 
partijen uit te breiden.  
 

Bijlage 1: Prestatieafspraken Hillegom 2023 
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Voorwoord 
Voor u liggen de Prestatieafspraken 2023 tussen Stek, Huurdersbelangenvereniging Bollenstreek 

(HBVB) en de drie gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen die samenwerken in HLTsamen (hierna: 

gemeenten). Deze vormen een onderdeel van de meerjarige prestatieafspraken 2023-2025. Op basis 

van de gemeentelijke woonprogramma’s en het ondernemingsplan van Stek is een meerjarig kader 

voor de prestatieafspraken gevormd. Per jaar worden deze uitgewerkt in de jaaractiviteiten waaraan 

we ons in de prestatieafspraken committeren.  

 

De meerjarige prestatieafspraken lopen van 2023 tot en met 2025 (hierna MJPA 2023-2025) en 

geven een kader met ambities die lopen tot en met het jaar 2025, waarna in 2025 nieuwe afspraken 

gemaakt worden voor de periode vanaf 2026. Om de ambities vorm te geven wordt aan het 

meerjarige kader jaarlijks een afsprakenoverzicht toegevoegd. In de tussenliggende periode 

monitoren en toetsen de partijen jaarlijks hoe de uitvoering van de ambitie loopt. Waar nodig kan 

met extra jaaractiviteiten worden bijgestuurd om de gestelde ambities uit het meerjarige kader te 

halen of om tussendoelen te stellen. Door landelijke ontwikkelingen zoals de Nationale Woon- en 

Bouwagenda en het sluiten van de Nationale Prestatieafspraken is de eerste actualisatie van de 

MJPA 2023 – 2025 een uitgebreider proces geweest dan een jaar geleden was voorzien. Dit betekent 

dat niet alleen de jaarschijf is geactualiseerd, maar dat ook de kaderafspraken zijn aangepast aan de 

nieuwe ontwikkelingen. 

 

De MJPA 2023-2025 zijn opgesteld voor de drie gemeenten. Het werkgebied van Stek omvat ook 

gemeente Noordwijk. In Noordwijk werkt Stek samen met de woningstichting Sint Antonius van 

Padua, de gemeente Noordwijk en de respectievelijke huurdersvertegenwoordigingen aan een 

Noordwijkse set van meerjarige prestatieafspraken. Onderlinge ambtelijke afstemming heeft 

plaatsgevonden met de gemeente Noordwijk.  

 

Leeswijzer 

De MJPA 2023-2025 zijn opgedeeld in 6 inhoudelijke hoofdstukken. Elk hoofdstuk is als volgt 

opgezet: 

- Ambities en kaderafspraken 2023-2025: Deze paragraaf gaat in op de richting die de 

gemeenten, HBVB en Stek op willen en wat zij in 2025 bereikt willen hebben. Een deel van de 

ambities kijkt al verder, bijvoorbeeld richting 2030 of zelfs 2050 bij het onderdeel 

duurzaamheid. Een groot deel van deze ambities worden via herhalende of doorlopende 

afspraken gerealiseerd. Uit evaluaties van voorgaande jaarlijkse prestatieafspraken is 

gebleken dat een groot deel van de jaarlijkse afspraken doorlopend is of jaarlijks hetzelfde. 

Deze worden ook allemaal uitgevoerd. Zonder de waarde van deze onderwerpen en 

afspraken hierover tekort te doen, is gekozen om de uitvoering compacter weer te geven 

door een beschrijving daarvan in deze paragraaf te geven.  

- Afspraken 2023: Om de ambities te behalen zijn op onderdelen jaarlijkse afspraken nodig. 

Bijvoorbeeld over de inzet van partijen om een pilot op te zetten, onderzoek uit te voeren of 

voortgang te ontwikkelen bij nieuwbouwprojecten. Deze paragraaf geeft aan wat partijen 

voor het komende jaar afspreken om de ambities op langere termijn te behalen. In deze 

paragraaf komen ook lokale afspraken die specifiek voor één gemeente gelden terug.  

Tot slot zijn in de bijlage relevante documenten opgenomen zoals de voorraadontwikkeling, een 

projectenoverzicht per gemeente en de begrippenlijst. 
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1. Voldoende beschikbare woningen 

 

1.1 Ambitie en kaderafspraken 

Om voor huurders de juiste woning te vinden, is voldoende beschikbaarheid van woningen in de 

sociale woningvoorraad een belangrijke ambitie. De druk op de sociale woningvoorraad is hoog. Dit is 

mede te zien in de groei van het aantal ingeschrevenen voor een sociale huurwoning in het 

woonruimteverdeelsysteem Huren in Holland Rijnland. Naar verwachting zal deze druk verder 

toenemen omdat in 2022 de inkomensgrens voor meerpersoonshuishoudens is gestegen. Ook het 

aantal mensen dat met haast een woning zoekt (de zgn. spoedzoeker) neemt toe. Deze groep creëert 

een extra dynamiek op de bestaande druk. Partijen hebben de gezamenlijke ambitie om deze druk te 

verlagen. Partijen zetten zich op twee fronten in om de druk te verlagen. Enerzijds de realisatie van 

nieuwbouw, anderzijds het behoud en beter benutten van de bestaande woningvoorraad.  

Sinds het opstellen en ondertekenen van de meerjarige prestatieafspraken 2022 is er veel gebeurd dat 

relevant is voor ‘de context’ van deze afspraken. Zo heeft de oorlog in Oekraïne niet alleen geleid tot 

grote aantallen vluchtelingen, maar ook gezorgd voor enorme prijsstijgingen op de energiemarkt. 

Vooral de lage inkomens, maar ook steeds meer middeninkomens worden hierdoor financieel hard 

geraakt. Mede als gevolg van deze energiecrisis dreigt er inmiddels ook een economische crisis, met 

stevige gevolgen voor de sociale huursector (hoge inflatie, stijgende rentestand, stijgende 

bouwkosten, huurinkomsten die achterblijven bij de inflatie, enz.).  

Een andere belangrijke ontwikkeling is de ondertekening door de VNG, Aedes, de Woonbond en 

minister De Jonge van de Nationale Prestatieafspraken. In dit akkoord is vastgelegd hoe partijen de 

komende jaren de woningmarkt willen vlottrekken. Het bevat een reeks ambitieuze 

resultaatverplichtingen voor (met name) corporaties, bij wijze van tegenprestatie voor het opheffen 

van de verhuurdersheffing. Op onderdelen die betrekking hebben op de periode 2022-2030, zullen de 

landelijke afspraken de komende maanden verder worden geconcretiseerd. Dit met een uitwerking 

door  provincies en regio’s en zo nodig worden verankerd in wet- en regelgeving. Het landelijk akkoord 

vormt een niet vrijblijvend kader voor lokale en regionale beleidsontwikkeling en (met name 

meerjarige) prestatieafspraken.  

• Ondanks een aanzienlijk bouwprogramma en andere maatregelen groeit de 

sociale huurvoorraad in de Bollenstreek op basis van het huidige 

planaanbod tot 2030 nog onvoldoende om het tekort te verkleinen en 

gelijke pas te houden met toekomstige vraagontwikkeling.  

• Partijen willen zich maximaal inspannen om de sociale huurvoorraad in HLT 

tot 2030 met ruim 1.600 woningen te laten groeien: door nieuwe plannen 

toe te voegen; zachte plannen hard te maken; planvertraging te voorkomen; 

en waar mogelijk de bestaande voorraad te transformeren.  

• Daarnaast willen partijen serieus werk maken van doorstroming door een 

doorstroommakelaar in te zetten. Binnen de bestaande voorraad ontstaat 

zo een  betere kwalitatieve match tussen vraag en aanbod. 
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In de Nationale Prestatieafspraken is op hoofdlijnen vastgelegd welke resultaten de landelijke 

partijen de komende jaren willen boeken op het gebied van voorraadbeheer. Belangrijkste afspraak 

is dat de corporaties tot 2030 tenminste 250.000 sociale huurwoningen bouwen (waarvan 50.000 

geclusterde woningen voor senioren met voorzieningen), en daarnaast 50.000 woningen in de 

middenhuur. Stek hanteert als eerste, ruwe referentie een aandeel van 1% van de afspraken voor 

nieuwbouw en 0,5% voor de overige afspraken. Overigens houdt Stek vooralsnog gewoon vast aan 

de ambities uit het eigen ondernemingsplan. Dit is gebaseerd op het marktaandeel van Stek van circa 

0,5% van de landelijke sociale woningvoorraad, maar rekening houdend met het feit dat de vraag 

naar nieuwbouw in onze regio hoger ligt dan het landelijk gemiddelde.  

Partijen hebben de ambitie om een flink aantal nieuwe sociale huurwoningen toe te voegen. De 

gemeentelijke ambitie daarbij is dat gemiddeld 25% (Hillegom en Lisse) of 30% (Teylingen) van de 

nieuwbouw uit sociale huurwoningen bestaat. De ambitie is om tot en met 2025 ca. 700 nieuwe 

sociale huurwoningen in Hillegom, Lisse en Teylingen te bouwen (zie ook het projectenoverzicht in 

bijlage 2). Voor de jaren 2026-2030 staan nog eens bruto ca. 700 woningen op de rol, waarbij het 

deels nog gaat om zachte plannen. In bijlage 1 is de (netto-)voorraadontwikkeling weergegeven zoals 

die in juni 2022 is opgesteld. Partijen willen deze netto-ontwikkeling verhogen.  Gelet op de behoefte 

en de gemeentelijke ambities qua sociale huur in nieuwbouw spannen partijen zich in om in de HLT-

gemeenten tot 2030 in totaal ruim 1.600 sociale huurwoningen aan de voorraad toe te voegen. Om 

dit aantal te bereiken moeten nog ongeveer 800 woningen worden toegevoegd.  Om dit te kunnen 

realiseren is van alle partijen een stevige inzet nodig om: 

- Nieuwe bouwplannen toe te voegen;  

- zachte plannen hard te maken;  

- planvertraging te voorkomen;  

- en waar mogelijk de bestaande voorraad te transformeren (kamergewijze verhuur, 

woningsplitsen, enz.).   

Het beperkt aantal beschikbare locaties maakt dit een stevige uitdaging, partijen zien dat er een ‘out-

of-the-box’-mentaliteit met creatieve oplossingen nodig is om deze extra voorraadontwikkeling 

mogelijk te maken, waarbij er aandacht is voor de effecten op buren en omgeving. Dit kan er ook toe 

bijdragen dat huishoudgrootte en woninggrootte beter op elkaar aansluiten.  

Stek en de gemeenten zijn in gesprek om te kijken hoe vertraging in projecten zo veel mogelijk kan 

worden voorkomen. Onder andere door procedures op elkaar af te stemmen en in kaart te brengen 

waar in eerdere projecten vertraging is ontstaan. Met deze ‘lessons learned’ in de hand zorgen we 

voor kortere doorlooptijden van nieuwbouwprojecten. Door samenwerking en kennisuitwisseling 

willen partijen barrières slechten die ontstaan door regelgeving en een complexere omgeving, zoals 

grondprijs, grondkosten, beleidsnormen en wensen uit de omgeving. Een ander belangrijk punt is dat 

huurders tijdig en ruim worden geïnformeerd bij nieuwe ontwikkelingen (zoals vertraging) van 

sloop/nieuwbouw- en renovatieprojecten. 

 

Sociale huur wordt bij voorkeur door Stek gebouwd en verhuurd. De gemeenten zorgen ervoor dat 

Stek en ontwikkelende partijen in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken worden bij een 

gebiedsontwikkeling. De gemeenten hebben extra aandacht voor de rol van de woningcorporatie in 

het geval er bij een ontwikkeling geen corporatie- of gemeentegrond is. Stek neemt hierin zelf ook 

initiatief. 

 

De bestaande voorraad willen partijen zoveel mogelijk in stand houden. Partijen erkennen dat Stek 

desondanks niet ontkomt aan het jaarlijks verkopen van een zeer beperkt deel van haar portefeuille 

zodat middelen vrijkomen voor nieuwbouw, ook komen er zo betaalbare koopwoningen op de 
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markt. Tot 2025 zal Stek in plaats van het tot nog toe geldende maximum van 30 woningen jaarlijks 

circa 15 woningen uit de gehele voorraad van Stek (incl. Noordwijk) verkopen.  

 

Om de bestaande voorraad beter te benutten, is het van belang dat de juiste huurder in de juiste 

woning woont. Het gebruik van bestaande instrumenten en activiteiten wordt daarvoor voortgezet.  

Op basis van de regionale huisvestingsverordening is het mogelijk om Lokaal Maatwerk te bieden aan 

doelgroepen waarbij er sprake is van volkshuisvestelijke knelpunten. In de gemeenten is daar sprake 

van bij jongeren, zij hebben een relatief lage slaagkans. Daarom zetten de partijen hiervoor Lokaal 

Maatwerk in zodat zij met een tijdelijk huurcontract in gelabelde woningen kunnen worden 

gehuisvest. Ook wordt Lokaal Maatwerk ingezet om de doorstroming van senioren te bevorderen. 

Als senioren uit een eengezinswoning doorstromen naar een meer passend appartement kunnen 

gezinnen weer worden gehuisvest. Om doorstroming te bevorderen kan per nieuwbouwproject een 

specifieke Lokaal Maatwerk (Nieuwbouw)-afspraak worden gemaakt. De partijen voeren per project 

overleg over de toepassing en invulling daarvan.    

 

Binnen de wettelijke waarborgen zullen partijen gegevens uitwisselen om woonfraude tegen te gaan. 

Tegelijk zal Stek haar niet-DAEB-voorraad in eerste instantie aan (haar eigen) huurders met 

middeninkomens aanbieden. Daarnaast willen partijen komende jaren nieuwe maatregelen 

verkennen om de doorstroom op gang te houden gelet op de toenemende vergrijzing en trend naar 

kleinere huishoudens. Dit wordt in de jaarschijven uitgewerkt.  

 

1.2 Afspraken 2023 

Partijen spreken voor 2023 de volgende zaken af om de genoemde ambities te kunnen realiseren. 

1. Stek levert in totaal circa 150 nieuwbouw sociale huurwoningen op in de gemeenten Hillegom, 

Lisse en Teylingen.  

2. Om de samenwerking tussen de professionals van de gemeenten en Stek een impuls te geven, 

organiseren partijen een aantal ambtelijke en bestuurlijke thema-overleggen, fysieke 

ontmoetingen, gericht op kennismaking, informatie-uitwisseling, prioritering en (met name) 

versnelling. Om op lange termijn meer woningen aan de voorraad te kunnen toevoegen trekken 

Stek en gemeente samen op om planologische kansen te benutten. Hierbij zorgen we dat de 

inzet van juridische en financiële mogelijkheden op elkaar zijn afgestemd.  

3. Partijen willen samen onderzoeken of het feitelijk autogebruik binnen een huishouden in sociale 

huurcomplexen het verantwoord maakt om (van geval tot geval) een verlaagde parkeernorm te 

hanteren. Zodat er op een kavel meer woningen kunnen worden gebouwd. 

4. Stek en gemeente zetten de samenwerking in de werkgroep doorstroming voort. We starten een 

pilot voor de inzet van een doorstroommakelaar.  We maken  afspraken over de targets voor 

doorstroming. De corporatie is de trekker hiervan en de drie gemeenten dragen financieel bij 

voor de helft van de kosten. Elke gemeente draagt daarin evenveel bij. 

5. Voor het creëren van extra woningen wordt onderzocht of het gebruik van de huidige voorraad 

geoptimaliseerd kan worden. De optimalisering richt zich op het effectiever inzetten van de 

bestaande voorraad. Hierbij worden fysieke en verhuur technische maatregelen verkend, 

daarbinnen is ruimte voor out-of-the-box-ideeën. Hiervoor wordt een werkgroep ingesteld om 

maatregelen te verkennen en locaties te onderzoeken. Hierbij worden mogelijke negatieve 

effecten op de leefbaarheid en totale voorraad goed in de gaten gehouden. 

6. Stek halveert het verkoopvolume voor de komende jaren tot maximaal 15  huurwoningen per 

jaar voor het hele werkgebied van Stek (inclusief Noordwijk). De verkooplijsten worden 

momenteel herijkt, inclusief de spreiding over complexen en gemeenten.  

7. Gemeenten en Stek onderzoeken in 2023 of bij verkoop de bestaande regels voor zelfbewoning 

en anti-speculatie het gewenste effect hebben.  

8. De gemeenten starten in 2023 met de tussenevaluatie van de gemeentelijke woonprogramma’s. 

Hierin nemen we de instandhoudingstermijn van sociale- en middeldure huurwoningen mee, net 



7 

 

als het vergroten van het minimale oppervlak van sociale huurwoningen. Op deze manier wordt 

zo veel mogelijk een gelijk speelveld gecreëerd tussen corporaties en overige ontwikkelaars.  

9. De gemeente Hillegom keert de te ontvangen projectsubsidies van de provincie aan Stek uit 

zodra aan alle voorwaarden is voldaan. Dit zijn de projecten Savioschool en Graaf Janlaan. 

10. Om het kwaliteitsniveau van projecten in Hillegom te verbeteren, gaan Stek en de gemeente 

Hillegom om tafel om te bespreken voor welke projecten een aanvraag uit het gemeentelijke 

stimuleringsfonds sociale woningbouw gedaan kan worden. 

11. Als er middelen beschikbaar komen voor verevening wordt Stek hierover actief geïnformeerd. 
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2.  Betaalbare woningen 

2.1 Ambitie en kaderafspraken 

In de Nationale Prestatieafspraken zijn op het gebied van de betaalbaarheid een aantal vergaande 

resultaatafspraken gemaakt. Voor de jaren 2023-2025 is een huursomstijging overeengekomen die 

ruim onder de verwachte inflatie ligt. Ook worden de huurprijzen van huishoudens met een inkomen 

tot 130% van het sociaal minimum verlaagd naar € 550 (prijspeil 2021) en voor isolatiemaatregelen 

wordt niet langer een huurverhoging doorberekend.  Deze afspraken hebben stevige financiële 

consequenties voor corporaties. 

De juiste woning voor de juiste huurder hangt naast de woning sterk af van de huurprijs in relatie tot 

het inkomen van de huurder. Het streefhurenbeleid dat Stek met instemming van de andere partijen 

voert, is gericht op het realiseren van zoveel mogelijk gelijkwaardige kansen voor de doelgroepen die 

voor sociale huur in aanmerking komen. Binnen deze doelgroepen wordt onderscheid gemaakt naar 

inkomen, leeftijd en huishoudgrootte zodat minimaal 95% passend toegewezen kan worden.   

De aanvangshuren van de te verhuren woningen stemt Stek af op de inkomensverdeling onder de 

actief woningzoekenden. Per jaar wordt deze verdeling opnieuw vastgesteld. De afspraken voor het 

aankomende jaar worden in het jaarlijkse afsprakenoverzicht hieronder vastgelegd. Stek streeft er 

naar deze verdeling ook zoveel mogelijk per gemeente te realiseren. Hierbij worden ook de 

aanvangshuren van opgeleverde nieuwbouwwoningen meegenomen. In het nieuwbouwprogramma 

van Stek ligt een stevige nadruk op het betaalbaar 1-segment. De verwachting is dat in dat segment 

de komende jaren de vraag het grootst zal zijn. Om de ambitie van betaalbare woningen te 

realiseren, volgt Stek het Sociaal Woonakkoord en de Wet Tijdelijke Huurkorting. Bij het vervallen 

van de huurbevriezing zal Stek bij individuele gevallen maatwerk toepassen zoals Aedes en de 

Woonbond zijn overeengekomen. Partijen blijven samenwerken om huurachterstanden en 

huisuitzettingen zoveel mogelijk te voorkomen.  

 

Bij nieuwbouw, groot onderhoud en mutatie zien partijen duurzaamheidsmaatregelen ook als kans 

om de woonlasten te beperken. Nieuwbouw is standaard Bijna Energie Neutraal (BENG) en zo 

mogelijk Nul Op de Meter (NOM). Bij groot onderhoud en mutatie brengt Stek standaard 

energetische voorzieningen aan, zoals isolatie en zonnepanelen. Partijen voeren een uitsterfbeleid 

voor de energielabels E, F en G (zie hoofdstuk 3) met als doel dat deze woningen in 2028 niet meer in 

de woningvoorraad van Stek voorkomen. Dit draagt niet alleen bij aan verduurzaming van de 

woningvoorraad maar ook aan de betaalbaarheid van het wonen.  

 

• Huurprijzen van huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal 

minimum worden verlaagd naar € 550 (prijspeil 2021) en voor 

isolatiemaatregelen wordt niet langer een huurverhoging doorberekend.   

• Partijen blijven onverminderd samenwerken om huurachterstanden en 

huisuitzettingen zoveel mogelijk te voorkomen.  

• Om de stijging van de woonlasten tegen te gaan wordt nieuwbouw 

standaard Bijna Energie Neutraal (BENG) gerealiseerd en zo mogelijk  Nul 

Op de Meter (NOM).  
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2.2 Afspraken 2023 

Ook in 2023 voert Stek een streefhurenbeleid dat zo goed mogelijk aansluit op de 

inkomensverhoudingen onder de actief woningzoekenden. Dit leidt tot de volgende afspraken:  

1. 80% van de vrijkomende woningen verhuurt Stek met een huur tot de 2e aftoppingsgrens 

(€ 678,66, prijspeil 2022).  

2. 60% van de vrijkomende woningen verhuurt Stek met een huur onder de 1e aftoppingsgrens 

(€ 633,25, prijspeil 2022). 

3. Bij maximaal 10% van de verhuringen is de aanvangshuur onder de kwaliteitskortingsgrens 

(€442,46, prijspeil 2022) of wordt deze daartoe verlaagd wanneer de huurder hier gezien zijn of 

haar leeftijd en inkomen op is aangewezen.  

4. Bij het seniorenbeleid van Stek is een duohuur van toepassing op de voor het seniorenbeleid 

geselecteerde wooncomplexen. De huurprijs wordt eventueel verlaagd tot onder de 1e 

aftoppingsgrens als dit voor de doorstromende senior met een inkomen uit AOW nodig is om de 

woning passend te kunnen huren. 

5. Stek en de gemeenten zetten in 2023 het overleg voort of Stek een rol kan spelen in de realisatie 

van huurwoningen vanaf de liberalisatiegrens tot €1.000,-. Hierbij wordt op projectniveau de 

haalbaarheid onderzocht. Via de Nationale Prestatieafspraken hebben de partijen zich 

gecommitteerd aan het vergroten van dit segment. Door deze woningen met voorrang aan 

huurders van een sociale huurwoning van Stek te verhuren zorgt dit voor extra vrijkomende 

sociale huurwoningen.  

6. Indien Stek besluit een inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen vanwege 

scheefwonen, besteedt Stek deze opbrengsten aan investeringen in nieuwbouw, 

woningverbetering, duurzaamheid en leefbaarheid. Begin 2023 plegen Stek en HBVB over het 

huurverhogingsbeleid overleg. 

7. Woningen met een energielabel F of G en een huurprijs boven de aftoppingsgrenzen krijgen bij 

gelijkblijvende of stijgende energieprijzen geen huurverhoging.  
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3. Goede woningen: voorraadbeheer en verduurzaming 

 

3.1 Ambitie en kaderafspraken 

Door het oplopen van de energieprijzen staat verduurzaming hoog op de prioriteitenlijst. Er is de 

afgelopen jaren al ambitieus gewerkt aan het verduurzamen van de sociale woningvoorraad. Inmiddels 

is het gemiddeld energielabel van de woningen van Stek al label B. De komende jaren blijven we 

onverminderd doorwerken aan verdere verduurzaming. Tot 2025 verdwijnen vrijwel alle woningen 

met F en G label uit de voorraad. In 2028 zijn ook de E labels verduurzaamd. Al deze woningen gaan 

naar energielabel A. Op de langere termijn is het uiteindelijke doel de hele voorraad CO2-neutraal te 

maken. 

 

Op het gebied van verduurzaming zijn in de Nationale Prestatieafspraken vergaande afspraken 

gemaakt. Zo is afgesproken dat de corporaties voor 2030 in totaal 675.000 woningen “toekomstklaar 

isoleren” (volgens de standaard); en voor 2028 alle resterende (250.000) woningen met een E-, F- of 

G-label verbeteren. Ook moeten de corporaties voor 2030 450.000 bestaande woningen aardgasvrij 

maken. Gemeenten op hun beurt moeten uiterlijk in 2024 zekerheid geven over de uitvoeringsplannen 

van de TVW (transitievisie warmte): wanneer gaan welke wijken van het gas, en wat wordt de 

vervangende voorziening. Deze landelijke resultaatafspraken vormen een belangrijk kader voor de 

meerjarige lokale prestatieafspraken.  

 

De juiste woning is voor elke huurder een woning waar het prettig wonen is. Partijen verstaan onder 

prettig wonen dat woningen duurzaam en goed onderhouden zijn. Op de langere termijn is het 

uiteindelijke doel CO2-neutraliteit, dit uiterlijk in 2050. De horizon tot en met 2025 is erop gericht om 

complexen aan te pakken om het energielabel te verbeteren. Dit gebeurt door renovatie en het nemen 

van energetische maatregelen. In sommige gevallen is sloop-nieuwbouw nodig. In bijlage 3 staan de 

projecten voor de komende jaren benoemd. Met deze projecten zijn in 2025 nagenoeg alle woningen 

met energielabel F en G uit de voorraad van Stek verduurzaamd naar energielabel A. Bij het zeer 

beperkte resterende aantal woningen zien partijen aanpak bij mutatie of via maatwerk als oplossing. 

Woningen met energie labels C, D en E zullen de komende jaren steeds vaker onderdeel zijn van 

renovatie- en verduurzamingsprojecten. Na 2025 gaan deze werkzaamheden door. De gemeentelijke 

Lokale Energiestrategie (LES), transitievisie warmte (TVW) en de routekaart van Stek vormen daarvoor 

de basis. Partijen zien de uitdaging om deze basisdocumenten in de periode tot 2025 samen te brengen 

zodat concrete vervolgprojecten na 2025 kunnen worden uitgevoerd. De energietransitie vraagt 

daarbij een grotere capaciteit van het stroomnet. Om te voorkomen dat projecten niet doorgaan door 

• Voor 2025 verdwijnen de  energielabels F en G uit de voorraad en voor 

2028 zijn ook de woningen met label E verduurzaamd. 

• Er wordt geen huurverhoging voor isolatiemaatregelen meer door Stek 

doorgevoerd. 

• Bij renovatie en groot onderhoud worden gelijktijdig 

duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd. 

• Om de warmtevoorziening in woningbouw nog verder te 

verduurzamen, stellen gemeenten in 2023 de RES 2.0 vast. 
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capaciteitstekort gaan partijen informatie over netcapaciteit en verwachte stroombehoefte delen. 

Hierbij hanteren partijen een langjarige blik richting 2030. Voor het tempo van verduurzaming zijn 

partijen in hoge mate afhankelijk van Liander. De corporatie wil graag direct betrokken worden bij het 

overleg dat de gemeente met Liander voert. 

 

Partijen willen zich naast energietransitie de komende jaren ook richten op andere aspecten van 

duurzaamheid. Circulaire nieuwbouw en renovatie zijn in 2025 nog niet de standaard, maar middels 

pilotprojecten is ervaring opgedaan om deze te standaardiseren. Binnen het thema verduurzaming 

zijn tenslotte klimaatadaptatie en behoud van biodiversiteit nog sub thema’s. Bij bouwprojecten 

worden deze thema’s meegenomen zodat woningen in een groene omgeving staan. Bewoners van 

bestaande woningen worden geënthousiasmeerd om hun eigen woonomgeving te verduurzamen 

voor de biodiversiteit en klimaatadaptatie. Dit komt de eigen leefomgeving ten goede. 

 

Het plegen van goed onderhoud van woningen en verduurzaming van de woningvoorraad gaan bij 

grote projecten vaak gepaard met een stevige ingreep waar huurders overlast door kunnen ervaren. 

Partijen hebben de gezamenlijke ambitie om bij (groot)onderhoud de overlast voor bewoners te 

beperken. Ingrepen in woningen die bewoond zijn, worden zoveel mogelijk beperkt en bij voorkeur 

tijdens mutatie uitgevoerd. Stek heeft daarom een Meerjaren Onderhoudsbegroting en voert deze 

uit. Onderdeel hiervan is dat renovatie en groot onderhoud vrijwel altijd worden gecombineerd met 

duurzaamheidsmaatregelen. Grootschalig onderhoud en renovatie zijn soms op complex-niveau 

nodig. In zulke gevallen is het vaak onmogelijk om te wachten tot alle woningen vrij zijn gekomen. 

Partijen willen dergelijke ingrepen daarom altijd zoveel mogelijk pas uitvoeren na toestemming van 

minimaal 70% van de zittende huurders. Bij onderhoud staat het verbeteren van de (woon)veiligheid 

stevig gemarkeerd. Dit betekent asbestverwijdering, legionellabeheer, veilige meterkasten en goed 

onderhouden groen.  

 

In 2021 zijn de eerste versies van de Regionale Energiestratregie (RES 1.0) en de lokale TVW door de 

gemeenten vastgesteld. Voor de korte termijn zijn hierin vooral doelen opgenomen voor het lokaal 

opwekken van energie en het besparen van energie. Tot 2030 worden in de gemeenten geen wijken 

van het aardgas afgehaald, een dergelijk voornemen communiceert de gemeente minimaal 8 jaar 

vooraf. Voor het opstellen van deze wijkuitvoeringsplannen is Stek een belangrijke partner. In 2022 is 

ook de LES vastgesteld. Voor 2023 staat de RES 2.0 gepland, hierin worden meer definitieve keuzes 

gemaakt voor de warmtevoorziening van woningen en gebouwen. Om uitvoering te geven aan de 

RES 1.0, TVW en LES’sen zijn alle partijen actief om elkaar te attenderen op subsidieregelingen. Bij 

een aanvraag werken zij zo nodig samen.  

 

3.2 Afspraken 2023 

Naast de uitvoering en voorbereiding van de renovatie- en verduurzamingsplannen voor de periode 

2022-2025 spreken de partijen voor 2023 het volgende af: 

1. In de werkgroep energie coaching wordt onderzocht op welke wijze de energiedisplays breder 

verspreid kunnen worden, eventueel met aanvullende energiebesparingspakketten. 

2. De afspraken uit de Nationale Prestatieafspraken neemt Stek op bij de jaarlijkse herijking van 

haar Routekaart richting CO2-neutraal .Dit geldt eveneens voor de beleidsnotitie Verduurzaming  

3. Stek, HBVB en de gemeente stemmen in 2023 af hoe  de LES en Routekaart op elkaar aan sluiten. 

4. De gemeente nodigt Stek uit voor relevante overleggen met Liander. Daarbij wordt ook de 

mogelijkheid onderzocht een Energietransitietafel op te zetten met deze drie partijen. 

5. Stek hanteert een programma van eisen voor circulair bouwen en slopen.   

6. Voor isolatiemaatregelen brengt Stek volgens de Nationale Prestatieafspraken vanaf 1 januari 

2023 geen huurverhoging meer in rekening. 

7. De gemeentelijke Methode Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) wordt bij alle 

nieuwbouwprojecten gebruikt. 
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8. Bij alle nieuwbouwprojecten wordt voldaan aan de gemeentelijke GPR-normen uit de 

omgevingsvisie (DPG, gezond en gebruikskwaliteit minimaal een 8, toekomstwaarde minimaal 

een 7). 
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4. De leefbare en sociale woonomgeving 
 

4.1 Ambitie en kaderafspraken 

De juiste woning en prettig wonen worden sterk beïnvloed door de omgeving. Wijken en buurten 

waar de sociale cohesie sterk is en de leefbaarheid goed, maken het vaak prettig wonen. Partijen zien 

voor de komende jaren hier een ambitie weggelegd waar zij samen in moeten optrekken. 

Leefbaarheid heeft naast een fysieke component ook een sterke sociale component. Tussen huurders 

onderling, maar ook met ondersteuning van Stek, gemeenten en maatschappelijke partners. De 

nieuwe woningwet en de Nationale Prestatieafspraken hebben de mogelijkheden van corporaties op 

het vlak van zorg en welzijn verruimd. Stek maakt hier gebruik van maar heeft als primaire taak het 

aanbieden van betaalbare huisvesting.  Andere maatschappelijke organisaties zijn verantwoordelijk 

voor de werkelijke zorg- en welzijnsvragen. Daarbij heeft de nieuwe organisatie Voorieder1 een 

belangrijke rol. De gemeenten zijn zo nodig verantwoordelijk voor het doorgeven van signalen die 

Stek ontvangt. 

 

In de Nationale Prestatieafspraken is onder het kopje Leefbaarheid onder andere afgesproken dat de 

gezamenlijke corporaties jaarlijks € 200 miljoen extra investeren in de kwaliteit van de bestaande 

voorraad, met een accent op vocht en schimmel, loden leidingen, asbest en brandveiligheid. En 

daarnaast € 75 miljoen extra investeren in sociale maatregelen ter verbetering van de leefbaarheid. 

Van gemeenten wordt een ‘focus’ gevraagd op de leefbaarheid in wijken en het ontwikkelen van een 

gerichte wijkaanpak, in samenwerking met maatschappelijke partners. Daarnaast moeten 

gemeenten de regie nemen bij het maken van afspraken met maatschappelijke partners over zorg en 

begeleiding van bewoners. In het algemeen moet de samenwerking tussen sectoren en actoren 

worden verbeterd. 

De gemeenten en Stek werken intensief samen op het gebied van leefbaarheid en sociaal beheer. 

Door decentralisatie van de zorg worden steeds meer bijzondere doelgroepen door Stek gehuisvest 

(zie hoofdstuk 5). Deze huishoudens hebben vaak een verminderde zelfredzaamheid en zijn ook 

minder goed in staat om anderen bij te staan. Daardoor neemt ook de ‘samenredzaamheid’ in 

buurten af, dit gaat soms gepaard met meer overlast. Tegelijkertijd neemt met de toename van 

kwetsbare groepen ook de overlast van buren (en buurtgenoten) toe. Problemen met schulden, 

verslaving, agressief gedrag en eenzaamheid willen partijen daarom zoveel mogelijk voorkomen. 

Deze ontwikkelingen zetten de leefbaarheid in sommige buurten onder druk en doen zich in sterkere 

mate voor in de buurten waar de leefbaarheid al minder goed is. In deze gebieden kan een negatieve 

spiraal ontstaan en dan zal de omvang en de complexiteit van de problemen verder toenemen. 

• We zetten in op die buurten en wijken, waar dit het hardst nodig is. De 

analyse hiervoor maken we op grond van beschikbare data en uitkomsten van 

het Woonbelevingsonderzoek van Stek.   

• Partijen werken nauw samen en investeren gezamenlijk in 

leefbaarheidsprojecten en – initiatieven. Voorbeelden zijn de wijkschouw, de 

inzet van een wijk GGD-er, buurtbemiddeling en het gezamenlijk aanpakken 

van overlast. 
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Stek pakt signalen van (mogelijke) problematiek snel op. Partijen zien dit als een preventief middel 

tegen afglijden van buurten en een goede inzet op een ongestoord woongenot van bewoners. 

Differentiatie in de buurt en binnen sociale huurwoningen draagt daaraan bij. De gemeenten 

gebruiken daarvoor hun sturingsruimte bij nieuwbouw. Stek doet dit door zoveel mogelijk 

heterogeen te spreiden over complexen naar inkomen, leeftijd en huishoudengrootte.  

Voor een leefbare en sociale omgeving zijn de effecten van de energiecrisis en wooncrisis een 

aandachtspunt. Contact met en tussen bewoners, woningzoekenden en partijen onderling is nog veel 

meer digitaal geworden. Deze vorm van contact en dienstverlening heeft voor- en nadelen. De 

ambitie voor de komende jaren is het vasthouden van voordelen zoals snelheid en het gemak bij het 

regelen van zaken in ‘Mijn Stek’ en ‘Fixi’. Nadelen zoals het ontbreken van een luisterend oor en 

vermindering van warme banden willen partijen voorkomen. Er ‘zijn’ in de wijk via wijkschouwen, 

zichtbaarheid van medewerkers en telefonische bereikbaarheid voor bewoners en woningzoekenden 

moeten deze nadelen ondervangen.   

Medewerkers van Stek zijn regelmatig aanwezig in de wijken en vervullen een belangrijke 

signaleringsfunctie. Als problematiek wordt gesignaleerd meldt Stek dit bij VoorIeder1. Als het 

binnen het taakveld van de corporatie valt, pakt Stek dit zelf op. Zoveel mogelijk wordt samen 

opgetrokken om de problematiek aan te pakken. Een hechte samenwerking tussen Stek, VoorIeder1 

en zo nodig de gemeenten is dus belangrijk en is gericht op over en weer adequaat handelen met de 

benodigde uitvoeringsmandaten, op basis van de afgegeven signalen. Er wordt gewerkt aan een 

geactualiseerd handelingskader, om signalen zo snel en effectief mogelijk door de juiste 

samenwerkingspartner(s) op te laten pakken.  Zowel het convenant AVG als het convenant 

voorkomen huisuitzetting bij huurachterstand is door al deze partijen ondertekend met als doel om 

zoveel mogelijk situaties op te lossen en huisuitzettingen te voorkomen, met respect voor de privacy 

van de betreffende huurder. Stek, de gemeenten en ISD Bollenstreek werken samen in ‘Vroeg er op 

Af’, om betalingsproblemen bij huurders zo snel mogelijk te onderkennen en escalatie te voorkomen. 

Bij huurachterstanden levert Stek maatwerk om de betalingsproblemen op te lossen. In het licht van 

oplopende inflatie en stijgende energieprijzen is er intensief contact tussen de deelnemers aan 

‘Vroeg er op af’ om maatregelen op elkaar af te stemmen en betalingsproblemen te voorkomen. 

 

4.2 Afspraken 2023 

1. Er is in het afgelopen jaar een pilot geweest met de inzet van een wijk-GGD’er. Stek en gemeente 

gaan in overleg over hoe de pilot kan worden verlengd met bijbehorende financiering.  

2. Partijen agenderen in bestuurlijke overleggen, ambtelijke overleggen en lokale zorg overleggen 

de volgende onderwerpen: 

o In welke buurten in het werkgebied van Stek de leefbaarheid onder druk staat. De 

veerkrachtkaarten van Aedes en het woonbelevingsonderzoek van Stek worden daarbij 

gebruikt; 

o Welk type individuele problematiek (bijv. eenzaamheid) gezamenlijke aanpak vergt; 

o Hoe partijen gezamenlijk kunnen investeren in leefbaarheidsactiviteiten en projecten in die 

buurten; 

o Hoe die samenwerking wordt vorm gegeven om te komen tot goede en duurzame 

resultaten. 

3. In 2023 voeren Stek en de gemeenten met de betreffende wijkagent ten minste twee buurt-

/wijkschouwen per gemeente uit. Hierbij kunnen inwoners ook vertegenwoordigd zijn. 

Afhankelijk van de hieruit voortkomende actiepunten worden deze door gemeenten of Stek 

uitgevoerd. De gemeente is in principe partij om actiepunten richting niet-aanwezige partijen 

door te leiden middels contactfunctionarissen. Voor Stek en de gemeenten geldt dat daar waar 

dat logisch is de werkzaamheden gecombineerd worden met al geplande reguliere en planmatige 

beheer- en onderhoudswerkzaamheden. 
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4. De uitkomsten van het in 2022 uitgevoerde woonbelevingsonderzoek van Stek worden gedeeld.  

Partijen formuleren gezamenlijk activiteiten om hiermee aan de slag te gaan. 

5. Stek stelt een budget van €15,00 per woning beschikbaar voor de uitvoering van 

leefbaarheidsmaatregelen. Dit is exclusief de loonkosten van medewerkers als wijkbeheerders of 

woonconsulenten.  

6. Buurtkamers/ontmoetingsruimtes worden door Stek gefaciliteerd. Stek zal daarvoor een 

inventarisatie aanleveren van bestaande en mogelijke locaties. De gemeenten gaan in gesprek 

met maatschappelijke partners om hen te koppelen aan locaties op deze lijst zodat er ook 

activiteiten gaan plaatsvinden.  

7. Er is in Hillegom, Lisse en Teylingen buurtbemiddeling opgezet. Bij casussen die door Stek 

worden aangemeld worden de kosten gedeeld tussen Stek en de gemeente.  

8. Partijen werken samen aan de uitvoering van het landelijke actieprogramma “Eén tegen 

Eenzaamheid”, dit om eenzaamheid (onder ouderen) te doorbreken.  

9. De gemeenten stellen via de ISD Bollenstreek een eenmalige energie-uitkering beschikbaar van in 

totaal €1.300 voor inwoners met een inkomen tot 130% van het wettelijk sociaal minimum. Ook 

wordt er extra aandacht besteed aan de andere minima-regelingen. 

10. Via de ISD Bollenstreek heeft de gemeente een budgetinformatiepunt ingesteld waar een 

spreekuur is voor inwoners die financieel niet uitkomen. 

11. De gemeente staat in contact met partners zoals Voedselbanken, Humanitas, Schuldhulpmaatje 

om trends en signalen op te vangen en indien nodig actie  te ondernemen. Relevante signalen 

worden over en weer gedeeld met Stek.   
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5. Wonen met zorg 
 

5.1 Ambitie en kaderafspraken 

De juiste woning is niet voor elke huurder voldoende. Een deel van de huurders heeft extra aandacht 

nodig, bijvoorbeeld zorg- of welzijnsondersteuning. Partijen hebben de ambitie om binnen hun 

mogelijkheden deze kwetsbare huurders te helpen. Hiervoor trekken Stek en de gemeente 

gezamenlijk op met zorg en welzijnspartijen. Deze samenwerking is vastgelegd in de 

Ambitieovereenkomst Wonen, Welzijn en Zorg HLT. In 2023 wordt deze overeenkomst verder 

uitgewerkt in lokale actieplannen.  

 

Sommige huurders komen door bijvoorbeeld leeftijd niet snel in aanmerking voor een woning, ook 

deze doelgroepen verdienen extra aandacht. Dit draagt bij aan de leefbare en sociale woonomgeving 

voor deze bijzondere doelgroepen en hun omwonenden. Door een combinatie van regelgeving en 

maatschappelijke trends is de concentratie van bijzondere doelgroepen onder de huurders van Stek 

de afgelopen jaren gegroeid en komen andere huurders minder makkelijk aan een woning.  

 

Met de introductie van Voorieder1 in 2021 is er één organisatie ontstaan voor inwoners die zorg, 

ondersteuning en advies nodig hebben. Als spin in het web heeft Voorieder1 veel contact met 

zorgaanbieders en andere partners zoals Stek. Naast het verzorgen van woonvoorzieningen voor 

cliënten van veel van deze zorgaanbieders heeft Stek ook als goed verhuurder een signaalfunctie 

richting Voorieder1 (zie ook hoofdstuk 4).  

 

In de Nationale Prestatieafspraken zijn voor het punt wonen en zorg concrete aantallen afgesproken: 

In totaal 50.000 woningen met voorzieningen tot 2030, daarnaast investeren corporaties gezamenlijk 

€40 miljoen in het levensloopbestendig maken van bestaande wooncomplexen. 

Vanuit het uitvoeringsprogramma Maatschappelijke Zorg, zoals vastgesteld door de gemeenten van 

de Duin- en Bollenstreek, bereiden de betrokken gemeenten zich voor op de decentralisatie en 

transformatie vanuit de “centrumgemeente” Leiden. Gemeenten dienen hiertoe voldoende 

huisvesting voor kwetsbare doelgroepen te realiseren, onder andere voor crisisopvang en het 

terugdringen van de wachtlijst Beschermd Wonen. Hieronder vallen ook mensen die psychische zorg 

krijgen, deze groep vraagt voor zichzelf en haar omgeving extra aandacht om problemen te 

voorkomen. Stek werkt mee in het zoeken naar oplossingen voor de hier eerdergenoemde opgave en 

een gelijkwaardige spreiding over de gemeenten.  

Het Rijk heeft de afgelopen jaren gestimuleerd dat gemeenten integrale woonzorgvisies voor 

ouderen opstellen. Hieraan werken we vanuit de domeinen Maatschappelijke en Ruimtelijke 

Ontwikkeling samen met maatschappelijke partners van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen.  

• Voor steeds meer mensen is wonen en zorg onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. We zetten ons gezamenlijk in voor het realiseren van diverse 

vormen van wonen met zorg. 

• We werken nauw samen om overlast zo veel mogelijk te voorkomen. 

• We nemen onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het huisvesten van 

bijzondere doelgroepen, bijvoorbeeld statushouders. Ook als de instroom 

toeneemt. 
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Conform landelijke afspraken werken we in Holland Rijnland verband samen met Zorg en Zekerheid, 

in werkgroepen ouderen, GGZ en preventie.     

 

Vanaf 2024 zijn gemeenten verplicht integrale woonzorgvisies voor alle aandachtsgroepen op te 

stellen. Dat staat in het programma ‘Een Thuis voor iedereen’.  Naast ouderen gaat het onder meer 

om dak- en thuislozen, statushouders, arbeidsmigranten en uitstromers uit een intramurale setting 

(zoals jongeren uit de jeugdzorg). In de woonzorgvisies maken gemeenten inzichtelijk wat de 

behoefte is aan huisvesting, ondersteuning en zorg. Zorg strekt zich ook uit tot het voorkomen van 

zorgproblemen. Deze preventie kan ook gerealiseerd worden door het bijtijds aanpassen van de 

woning of het zorgen voor passende woningen. Bij renovatie wordt aandacht besteed aan 

levensloopbestendigheid. Programma’s en maatregelen om ouderen een veilig huis te geven (zoals 

het seniorenbeleid) worden voortgezet. Daarnaast is er onder meer behoefte aan 

tussenwoonvormen tussen zelfstandig wonen en opname in een instelling. Bij de prestatieafspraken, 

die gemaakt worden op basis van de woonzorgvisies, wordt ook de zorg een partner.     

 

De partijen hebben de ambitie om in de komende jaren de doelgroep statushouders te huisvesten en 

goed in de gemeenten te laten inburgeren. Dit als onderdeel van de gemeentelijke 

verantwoordelijkheid die zij sinds 2022 heeft om met de nieuwe Wet Inburgering de inburgering van 

deze groep te verzorgen. Deze nieuwe inwoners worden door Stek gehuisvest. Bij een hoge instroom 

ondernemen gemeenten en Stek gezamenlijk stappen op basis van het in 2021 opgestelde 

‘Stappenplan huisvesting statushouders’ zodat aan de taakstelling kan worden voldaan. Dit is in 2022 

bijvoorbeeld gebeurd met de versnelde uitvoering van de taakstelling. Spreiding van deze doelgroep 

binnen de kernen kan hun inburgering bevorderen, hier heeft Stek aandacht voor.  

 

5.2 Afspraken 2023 

1. Stek blijft woonvoorzieningen verhuren aan zorgpartijen als Marente, Cardea, ‘s Heerenloo, 

Raamwerk, HOZO, Activite, de Drie Notenbomen, Philadelphia.1 

2. De gemeenten gaan een locatieonderzoek uitvoeren om een tweede Skaeve Huse (Scheef Huisje) 

in de HLT-gemeenten te plaatsen. Stek wordt daarbij betrokken voor de mogelijke ontwikkeling 

en verhuur. 

3. De gemeenten zorgen ervoor dat Stek goed is ingebed in de systematiek van Voorieder1. Het 

versterken van de onderlinge samenwerking en de samenwerking met het Meldpunt zorg en 

overlast in het werkgebied is in 2023 een belangrijke activiteit, met als doel adequaat te 

handelen bij voorkomende situaties, ieder op het eigen werkterrein. 

4. Voordat een huisuitzettingsprocedure wordt gestart vanwege huurachterstand en/of overlast 

heeft Stek samen met VoorIeder1 of het meldpunt zorg en overlast ruim voldoende gedaan om 

de problematiek aan te pakken. 

5. De gemeente en Stek stellen een gezamenlijk afwegingskader op voor huisuitzetting bij het 

veroorzaken van overlast. Het doel hiervan is overlast problematiek integraal aan te pakken en te 

voorkomen dat overlast enkel verplaatst wordt. 

6. In de eerste helft van 2023 onderzoeken partijen de mogelijkheid om zorgpartijen te betrekken 

bij de prestatieafspraken. Indien gewenst kunnen deze partijen dan bij het opstellen van de 

jaaractiviteiten voor 2024 worden betrokken.  

7. Stek en de gemeenten onderzoeken in 2023 de mogelijkheden voor het creëren van 

tussenwoonvormen en geclusterd wonen.  

  

                                                           
1 Een deel van de zorgaanbieders is alleen in de gemeente Hillegom, Lisse of Teylingen actief. 
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6. Samen voor wonen 

 

6.1 Ambitie en kaderafspraken 

Als partijen die bij deze afspraken betrokken zijn, staan we gezamenlijk voor een grote 

volkshuisvestelijke opgave. Het nakomen van de afspraken en het realiseren van de ambities die we 

in de voorgaande hoofdstukken hebben geformuleerd is alleen mogelijk als we met elkaar de 

schouders eronder zetten. Stek, huurders en de gemeenten willen hierin verder gaan dan de 

minimale eisen die de wet aan onze samenwerking stelt. Deze samenwerking is voor alle partijen niet 

vrijblijvend. Het is van groot belang dat partijen in vertrouwen werken aan gezamenlijke resultaten 

en er voor elkaar zijn als dat nodig is. Hierin betrekken we ook de andere organisaties zoals 

marktpartijen en maatschappelijke partners zoals aanbieders van zorg en welzijn. Stek faciliteert en 

helpt de HBVB, bewonersorganisaties en activiteitencommissies graag bij hun zichtbaarheid, 

achterbanraadpleging en de werving van nieuwe leden. 

 

In de praktijk wordt nu al veel samengewerkt. De bestaande overlegstructuren op ambtelijk en 

bestuurlijk niveau zetten we natuurlijk voort, maar willen we vooral op tactisch en operationeel 

niveau slagvaardiger laten zijn. Om voor de doelgroep voldoende woningen beschikbaar te hebben 

worden meerdere werkgroepen opgericht die samen een koers uitstippelen om de voorraad te 

vergroten. Door een betere samenwerking hopen partijen de realisatie van nieuwbouw te versnellen.  

 

Naast de realisatie van nieuwbouw zullen de komende jaren de nodige ambities op het vlak van 

duurzaamheid uitgewerkt worden. De woningen die Stek verhuurt, maken een groot deel uit van de 

gehele woningvoorraad. De gemeente heeft dan weer haar rol in de openbare ruimte en uitwerking 

van de plannen. Samen optrekken is daarbij noodzakelijk om goed zicht te krijgen op waar, wanneer 

en hoe verduurzaming uitgevoerd wordt. Dit kan teleurstelling, vertraging en desinvesteringen bij 

partijen voorkomen. Vanzelfsprekend heeft de HBVB als belangenbehartiger van de huurders ook 

haar rol in dit thema.  

 

De HBVB, gemeenten en Stek willen het meerjarige karakter van de Prestatieafspraken gebruiken om 

in de toekomst het opstellen van de prestatieafspraken anders in te richten. De wetgeving biedt de 

ruimte om voor 1 april via een ‘driepartijenoverleg’ gezamenlijk te besluiten dat de corporatie geen 

nieuw ‘bod’ uitbrengt, maar dat partijen gezamenlijk de prestatieafspraken bijstellen of aanvullen. 

Dit kan de werkdruk voor de corporatie verminderen waardoor zij haar aandacht op huurders en 

verhuur kan richten. Hierbij zijn partijen wel afhankelijk van hoe dit zijn definitieve uitwerking in 

landelijke wet- en regelgeving krijgt. 

 

In de samenwerking gaat het om de huurders. Reguliere huurders koesteren we en extra aandacht 

besteden we aan huurders die zorg en ondersteuning nodig hebben. Daarvoor gebruiken we alle 

• Partijen committeren zich aan een niet-vrijblijvende samenwerking om 

volkshuisvestelijke opgaven op te pakken. 

• Partijen geven uitvoering aan de intenties uit de getekende 

ambitieovereenkomst. De overeenkomst zal een bijdrage leveren aan de 

uitvoeringsorganisatie die op grond van deze ambitieovereenkomst zal worden 

opgezet in het kader van Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ). 
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onderlinge samenwerkingsvormen en de samenwerkingsvormen met zorgaanbieders. Uitdaging voor 

de gemeenten en Stek blijft hierin om overzicht te houden wie wat doet. Het elkaar op de hoogte 

houden van onduidelijkheden en veranderingen helpt daarbij. We waarderen daarbij elkaars 

transparantie en open houding. 

 

6.2 Afspraken 2023 

1. Stek en gemeenten werken samen om met prioriteit de sociale voorraad te vergroten. 

2. De concept-huisvestingsverordening en concept-regionale woonagenda worden in 2023 

vastgesteld. Partijen bespreken met (en informeren) elkaar over hun zienswijzen ten behoeve 

van de totstandkoming.  

3. Partijen geven uitvoering aan de pilot zorgzame buurt door specifieke actieplannen te definiëren 

in lokale samenwerkingsverbanden, samen met de partijen uit de getekende 

ambitieovereenkomst. 

4. Om de regionale realisatieagenda/woondeal op basis van . de “Samenwerkingsafspraken 

woningbouw Zuid-Holland” realistisch te maken heeft de gemeente nauw contact met Stek over 

de benodigde randvoorwaarden.  

5. De evaluatie van de prestatieafspraken van 2022 wordt voor 1 april 2023 uitgevoerd. De 

monitoring van de prestatieafspraken 2023 wordt voor 1 augustus uitgevoerd.   
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Bijlage 1 - Voorraadtabellen 
In onderstaand overzicht staan de voorraadtabellen van Stek per gemeente zoals deze in het najaar 

van 2022 zijn opgesteld. De voorraadtabellen worden door Stek op regelmatige basis geactualiseerd. 

O.a. projectvoortgang en beleids- en wetwijzigingen zorgen voor bijstelling van de voorraadtabellen. 

In onderstaande tabellen zijn bijvoorbeeld de in hoofdstuk 1 beschreven nieuwe uitgangspunten 

rond het verkoopbeleid niet doorgerekend.   
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Bijlage 2 - Projecten 
In onderstaande tabel staan de projecten van sociale huurwoningen die in ontwikkeling zijn. Het 

overgrote deel wordt gerealiseerd onder de aftoppingsgrenzen. Het betreft een mengeling van 

nieuwbouw, sloopnieuwbouw of renovatie. De genoemde jaren van oplevering zijn op basis van de 

huidige verwachtingen. Door diverse omstandigheden kunnen projecten vertragen of aantallen 

wijzigen. De getoonde (duurzaamheids-) projecten en onderhoudsplannen zijn alleen de harde en 

concrete plannen. Daarnaast bestaan er ook minder harde en concrete (duurzaamheids-) projecten 

en onderhoudsplannen. Deze zijn te prematuur om nu in  de lijst op te nemen. Bij de tussentijdse 

monitor en jaarlijkse evaluatie wordt de voortgang getoetst.  
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Bijlage 3 – Definities 

Aftoppingsgrenzen* De aftoppingsgrens is een begrip uit de huurtoeslag. Als de huurprijs hoger is 

dan deze grens wordt de te ontvangen huurtoeslag voor de huurder afgetopt, 

ofwel verlaagd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee aftoppingsgrenzen: 

- 1e aftoppingsgrens: €633,25: Ook wel lage aftoppingsgrens genoemd. Deze 

grens is geldend voor 1-persoonshuishoudens en voor 2-

persoonshuishoudens.  

- 2e aftoppingsgrens: €678,66: ook wel hoge aftoppingsgrens genoemd. Deze 

grens is geldend voor drie- of meerpersoonshuishoudens.  

Bijzondere/ 

specifieke 

doelgroepen 

Huishoudens die niet op eigen kracht kunnen voorzien in hun huisvesting en 

daarvoor ondersteuning nodig hebben.  

DAEB / niet-DAEB Daeb staat voor Diensten van Algemeen Economisch Belang. De activiteiten van 

woningcorporaties worden verdeeld in Daeb-activiteiten en niet-Daeb-

activiteiten. Alleen voor Daeb-activiteiten mag staatssteun worden ontvangen. 

Niet-Daeb-activiteiten zijn commerciële activiteiten. 

Inkomensgrenzen* Corporaties mogen sociale huurwoningen enkel toewijzen als het inkomen van 

de huurder niet te hoog is. 92,5% van de toewijzingen moeten onder de 

volgende twee grenzen plaatsvinden.  

- Eenpersoonshuishoudens: €40.765 

- Meerpersoonshuishoudens: €45.014 

Partijen mogen afspreken om het percentage 92,5% te verlagen naar 85%. 

Goedkoop 

scheefwonen 

Het huren van een sociale huurwoning met een huurprijs die relatief laag is in 

verhouding tot het inkomen (zie ook  Scheefwonen). 

Huurtoeslaggrens De inkomensgrens tot waar een huishouden aanspraak kan maken op 

huurtoeslag. De grens is variabel en wordt gebaseerd op het 

huishoudensinkomen, de huishoudenssamenstelling en de huurprijs. 

Huurwoning-

voorraad* 

De huurwoningvoorraad betreft de voorraad huurwoningen van de 

woningcorporaties. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar verschillende 

huurprijsklassen: 

- Goedkoop: < €442,46: woningen met een huurprijs tot de 

kwaliteitskortingsgrens.  

- Betaalbaar 1: €442,46 - €633,25: woningen met een huurprijs tussen de 

kwaliteitskortingsgrens en de eerste aftoppingsgrens.  

- Betaalbaar 2: €633,25 - €678,66: woningen met een huurprijs tussen de 

aftoppingsgrenzen.  

- Middelduur: €678,66 - €763,47: woningen met een huurprijs tussen de 

tweede aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens. 

- Vrije sectorhuur: > €763,47: woningen met een aanvangshuurprijs boven de 

liberalisatiegrens. 

Liberalisatie Sociale huurwoningen waarvan de huurprijs wordt verhoogd tot boven de 

liberalisatiegrens. 

Liberalisatiegrens* De liberalisatiegrens in 2022 is €763,47. De liberalisatiegrens bepaalt of een 

woning behoort tot de sociale huursector of tot de vrije huursector. Woningen 

met een aanvangshuurprijs tot de liberalisatiegrens behoren tot de sociale 

huursector (de huurprijs van deze woningen kunnen door bv een 

inkomensafhankelijke huurverhoging gedurende een huurcontract boven de 

liberalisatiegrens uitkomen, maar de woningen blijven dan wel sociaal); 

daarboven behoren woningen tot de vrije huursector. 

Lokaal Maatwerk Lokaal Maatwerk biedt de mogelijkheid af te wijken van de toewijzingsregels 

voor sociale huur- en koopwoningen in de huisvestingsverordening. 
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Bijvoorbeeld voor het met voorrang toewijzen van huurwoningen aan 

woningzoekenden uit de eigen gemeente. 

Nationale 

Prestatieafspraken 

Afspraken gemaakt in juni 2022 tussen het Ministerie van Volkshuisvesting en 

Ruimtelijke Ordening en de koepelorganisaties Aedes (corporaties), Woonbond 

(huurders) en VNG (gemeenten) over de inzet van partijen in het dossier van 

volkshuisvesting  

Nationale Woon- en 

Bouwagenda 

Programmatische aanpak van het Ministerie van Volkshuisvesting en 

Ruimtelijke Ordening waarin de oorzaken van de wooncrisis, de doelstellingen 

en de programmatische aanpak voor de komende jaren zijn geschetst. Het doel 

van de Nationale Woon- en Bouwagenda is het bevorderen van de 

beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van het woningaanbod in 

Nederland. 

Passend toewijzen / 

passendheidsnorm* 

Corporaties moeten een passende woning toewijzen aan tenminste 95% van de 

huishoudens die recht hebben op huurtoeslag gelet op hun inkomen. Dit is een 

woning met een kale huur onder de aftoppingsgrens.  

- Passendheidsnorm: Passend toewijzen vindt plaats voor inkomens onder 

deze grenzen:  

o € 24.075 voor eenpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde 

leeftijd; 

o € 32.675 voor meerpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde 

leeftijd; 

o € 23.975 voor eenpersoonshuishoudens boven de AOW-gerechtigde 

leeftijd;  

o € 32.550 voor meerpersoonshuishoudens boven de AOW-gerechtigde 

leeftijd.   

- Huurprijs en huishoudgrootte t.b.v. een passende woning:  

o €633,25 voor een- en tweepersoonshuishoudens 

o €678,66 voor drie- en meerpersoonshuishoudens 

Scheefwonen* Een huishouden vestigen in een sociale huurwoning terwijl het inkomen boven 

€ 45.014,- per jaar is. 

Slaagkans Geeft een indicatie van beschikbaarheid van sociale huurwoningen, eventueel 

uitgesplitst naar doelgroepen. 

Sociale doelgroep* Huishoudens met een inkomen tot € 40.765,-, de doelgroep voor de sociale 

huursector. 

Sociale huurwoning* Huurwoning die wordt verhuurd door een sociale verhuurder (toegelaten 

instelling) met een huurprijs van maximaal € 763,47. 

Sociale 

woningvoorraad 

De totale voorraad sociale huurwoningen. 

Spoedzoeker De spoedzoeker zoekt met haast een woning, komt niet in aanmerking voor 

urgentie omdat er geen sprake is van een levensbedreigende situatie of acuut 

probleem. De spoedzoeker heeft meestal te weinig inschrijfduur om zelf een 

sociale huurwoning te vinden. Een spoedzoeker hoeft niet beoordeeld te zijn 

door de urgentiecommissie; in veel gevallen zou deze commissie dan oordelen 

dat er sprake is van een ‘schrijnend geval’.  

Statushouder / 

vergunninghouder 

Persoon die ingevolge de Vreemdelingenwet als vluchteling is toegelaten dan 

wel beschikt over een op grond van een asielaanvraag verleende 

(voorwaardelijke) vergunning tot verblijf. 

Taakstelling Door het Rijk opgelegde taak om een bepaald aantal vergunninghouders te 

huisvesten. 

Twee huren / 

Duohuur 

Duohuur kent twee huurprijzen toe aan een complex, een hogere huur en een 

lagere huur. De lagere huur wordt toegepast als de 1e kandidaat op de lijst een 
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laag inkomen heeft of de huurder uit 2 personen bestaat; dan huur naar niveau 

''passend toewijzen''. Anders wordt de hogere huur gebruikt. 

Verkoopvijver Deel van de woningvoorraad van een corporatie dat is aangewezen om in de 

komende jaren te verkopen. Hoofdzakelijk woningen uit de niet-DAEB-

voorraad.  

* Bedragen zijn prijspeil 2022, tenzij anders vermeld. 

 


