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HuurdersAdviesRaad Houten

gemeente ÏIöUten

Houten, 4 december 2019

Inleiding

De gemeente Houten, woningcorporatie Viveste en huurdersorganisatie HuurdersAdviesRaad Houten

(HAR) staan samen voor verschillende opgaven: te kort aan betaalbare woningen, de energietransitïe,
vergrijzing en de toename van kwetsbare inwoners. Met de prestatieafspraken'2020 willen wij de

opgaven in het volkshuisvestingsbeleid lokaal verankeren.

InJuni2019 heeftViveste haarBod uitgebracht op de Woonvisie 2016-2025 van degemeente Houten.
Het Bod is in overleg met de HAR tot stand gekomen en vormt de aanzet voor de prëstatieafspraken

in Houten. Vervolgenszijn wij gedurendevijf intensievesessies in oktoberen november2019'totde
volgende afspraken gekomen.
Thema'sprestatieafspraken 2020:
In de prestatieafspraken 2020 staan drie thema's centraal:
1) Inclusieve samenleving
2) Voldoende betaalbare woningen
3) Duurzaamheid

De'inclusieve samenleving' heeftbetrekking oponderanderedeuitstroom vandemaatschappelijke

opvangen beschermdwonen, het langerthuiswonenvan ouderen en de leefbaarheidin de buurten.
'Voldoendebetaalbarewoningen'gaatonderandereoverde betaalbaarheidvan het huren, het

toepassen van maatwerk, de nieuwbouwopgave van sociale huurwoningen in Houten (o. a. Ruimtelijke
Koers) en het verkoopbeleid van Viveste. Het thema 'duurzaamheid' heeft betrekking'op de
verduurzaming van de woningvoorraad, de energietransitie, zonnepanelen en voorlichting over
energiebesparing.

Perthema is aangegeven welke acties in 2020 uitgevoerd zullen worden om een zeker beoogd

resultaat te behalen. Tevens is aangegeven welke partij de trekker van de actie is.
Thema'svan het Rijk:

Het Rijk heeft onderwerpen vastgesteld die in de prestatieafspraken terug moeten komen. De getallen

achterde onderwerpenverwijzen naarde hiervoorgenoemdethema's:
Omvang en beschikbaarheid van de sociale voorraad (2)
Betaalbaarheidvoorverschillendedoelgroepen(2)

Liberalisatie van huurwoningen en voornemens tot verkoop van sociale huurwoningen (2)
Plannen voor realisatie nieuwbouw (2)

Investeringsplannen voor duurzaamheid en kwaliteit van huurwoningen (3)

Huisvesting van specifieke doelgroepen, waaronderouderen, studenten, zorgvragers,

statushouders en andere urgenten (1 en 2)
Inzetop leefbaarheid (1)

De prestatieafspraken zijn een gezamenlijk eindproduct van de hiervoor genoemde drie partijen. Alle
partijen zetten zich uiteraard graag invoor huurders al delen weniet altijd dezelfdevisieover'deweg

daar naar toe. Dat betekent dat wij op sommige punten compromissen hebben moeten sluiten. Dat is
niet-gelukt ten aanzien van het verkoopbeleid van Viveste (punt 9a. ) dat niet wordt gesteund door de

HAR Viveste, degemeente Houten en HAR Houten zullen beginvolgendjaar het proces van de

prestatieafsprakenzoalsdeze nu plaatsvindtuitgebreidevalueren.

Naafloopvan de prestatieafsprakenvan vorigjaar leefdede wensom toe te werkennaar

prestatieafspraken met een meerjarenperspectief. Doorde Ruimtelijke Koers van degemeente en het
binnenkort vernieuwde portefeuilleplan van Viveste is afgesproken om eenjaarte wachten totdat deze

plannenzijnvastgesteld. In2020gaandegemeente, Viveste ende HARsamenwerken aaneen lange

termijnvisie met prestatieafspraken. De evaluatie van het proces zal daarbij de basis vormen voor
nieuwe procesafspraken.

^

Voor 15 december worden deze prestatieafspraken aan de minister gezonden door Viveste. In 2020
zal' net als in 2019' Semonitord worden in hoeverre de gemaakte afspraken gerealiseerd worden.
Uiteindelijk is dat waar het in de prestatieafspraken om gaat: om een mooi resultaat voor de huurders
van de gemeente Houten. En daar mag u ons aan houden.

Ondertekenin

emeente Houten
M. Aalders

H. de Groot

urdersAdviesRaad Houten
M. van Leeuwen
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