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Beschikbaarheid  

Ambitie Instrument Bod/Afspraken 

  Deze prestatieafspraken zijn gemaakt binnen het kader van de door het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verleende ontheffing aan LEKSTEDEwonen, 
die geldt tot 31 december 2024. Partijen onderkennen het belang dat voor de grotere 
projecten vanwege de beschikbare investeringscapaciteit van LEKSTEDEwonen tijdig 
afspraken voor productie nieuwe sociale huurwoningen (en eventueel 
middenhuurwoningen) worden gemaakt.  
Mogelijk leidt de invoering van de nieuwe regiewet Volkshuisvesting tot andere 
woningmarktregio’s. Duidelijkheid hierover wordt in januari 2023 verwacht. 

Voor inwoners van Bunnik zijn 
voldoende passende sociale 
huurwoningen beschikbaar.  

Corporaties garanderen 
gezamenlijk minimaal 956 
sociale huurwoningen per 
medio 2021 

LEKSTEDEwonen heeft in de gemeente Bunnik de volgende 114 verhuureenheden (stand per 
oktober 2022): 
Mr. Van Rooijenplein, Werkhoven  12 huurappartementen (6 bestemd voor 

senioren) 
Spoorerf 1 t/m 18, Bunnik *  18 huurappartementen 
Stationsweg 51-55, Bunnik  10 huurappartementen 
Laan van Broekhuijzen De Weijer, Bunnik  16 huurappartementen t.b.v. senioren met 

zorgbehoefte en 14 intramurale zorgeenheden 
(tellen niet mee als sociale huur) 

Rhijnhaeghe Bunnik 27 huurappartementen  

De Rozelaar Odijk 12 huurappartementen  
Schoolwoningen Odijk 5 huurappartementen, waarvan 3 vrije sectorhuur 
* in december 2016 aangekocht van collega-corporatie Mitros. 

Totaal 97 sociale huurwoningen, 14 intramurale zorgeenheden en 3 vrije sectorhuur. 
Van de nieuw gebouwde huurappartementen heeft 65% een kale huurprijs onder de 2e 

aftoppingsgrens. 

 

Met de overige woningen van woningcorporatie Portaal (790), SSH (111) en Habion (66) komt 
het totaal aan sociale huurwoningen van corporaties in de gemeente Bunnik op 1064 en hiermee 
voldoen de corporaties aan de garantie van  minimaal 956 woningen.  
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Ontwikkeling aantal 
sociale huurwoningen 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Stand per 1 
jan.  

75 114 120 126 171 202 

Stand per 31 
dec. 

114 120 126 171  202 237 

Mutaties       

Nieuwbouw 39 6 6 45 31 35 

Aankoop 0 0 0 0   

Verkopen 0 0 0 0   

Sloop 0 0 0 0   

Totaal 39 6 6 45 31 35 
 
De volgende programmering (met prognose jaar oplevering) is actueel: 

                          sociale huur/DAEB                         
Oude Haven, Odijk (2022)        6 (in aanbouw) 
Schoudermantel, Bunnik (2025)      20 (in ontwikkeling) 
Plan Weerdenburg, Werkhoven (2024)                       6 (in ontwikkeling) 
Kersenweide (voorlopig 2025 en 2026)                     50 woningen 
Locatie 078 (2026)                                                           6 woningen 
Stationsgebied (2027)                                                   35 woningen 
Flexwoningen 
 
Het concrete programma is nog onduidelijk maar voorlopig wordt voorzien in 41 
nieuwbouweenheden. 
 

 Conform het regio-convenant 
zetten partijen zich in om de 
voorraad sociale huur in 
Bunnik te laten toenemen 

Partijen werken momenteel  aan een hoeveelheid nieuwbouwplannen.  
Dit betreft onder meer de locaties Zeisterweg in Odijk en Oude Haven in Odijk. 
Besprekingen zijn gaande over 2 projecten (Werkhoven, Weerdenburg en 
Schoudermantel, Bunnik). Daarnaast zijn voor de jaren 2025 e.v. de eerste producties 
voor de grotere locaties Kersenweide en Stationsgebied opgenomen.  
 
LEKSTEDEwonen staat open voor andere nieuwbouwprojecten in het sociale segment, 
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waarbij ze graag vanaf een vroeg stadium (in samenwerking met collega-corporatie 
Portaal) betrokken wordt in de gesprekken bij het te realiseren aandeel in de 
nieuwbouwontwikkeling voor De Kersenweide (Odijk-West) en bij het project 
Stationsgebied (die gesprekken lopen).  
LEKSTEDEwonen stelt besprekingen aan de voorkant van het ontwikkelingsproces zeer 
op prijs. LEKSTEDEwonen wordt door de gemeente Bunnik gezien als partner hierin.  
 
Projecten Kersenweide en Stationsgebied 
LEKSTEDEwonen en collega corporatie Portaal zijn bereid te investeren in de nieuwbouw 
van sociale huurwoningen in het project de Kersenweide te Odijk-west. De ontwikkeling 
van sociale huurwoningen in dit project pakken LEKSTEDEwonen en Portaal gezamenlijk 
op middels een 50-50% verdeling.  
 
Het is van belang dat er goede afspraken worden gemaakt over de aantallen in de 
nieuwbouw, waarbij een relatie wordt gelegd met de Nationale Prestatieafspraken.   
 
LEKSTEDEwonen is tevens bereid op deze nieuwbouwlocaties middeldure 
huurwoningen met een huurprijs tot € 1.050,- te bouwen, waarvoor zij 
investeringscapaciteit beschikbaar kan en wil stellen met als doel meer woningen voor 
de lage middeninkomens te realiseren.  
 
LEKSTEDEwonen is bereid in nieuwbouwplannen woningen tot de 2e aftoppingsgrens in 
het programma op te nemen, maar gelet op de hoogte van de huidige 
investeringskosten voor nieuwbouwprojecten geeft LEKSTEDEwonen aan dat dit alleen 
bij projecten met een omvang van minimaal 25 woningen mogelijk is. 

  Voor de bereikbaarheid zal LEKSTEDEWONEN de lokale huisvestingsverordening naleven 
en zorgdragen voor het toewijzen conform de zgn. passendheidsnorm. 
 

Meer aanbod van sociale 
huurwoningen genereren. 

Sociale huurwoningen die 
worden onttrokken aan de 
voorraad dienen 1 op 1 
gecompenseerd te worden.  

LEKSTEDEwonen heeft geen voornemens tot onttrekking. 
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 Verminderen van 
scheefwonen. 

Gelet op het aantal woningen is dit voor LEKSTEDEwonen een lastige opgave. Door 
nieuw te bouwen kan LEKSTEDEwonen wel  de doorstroming faciliteren. 
LEKSTEDEwonen zal bij de jaarlijkse huurverhoging beperkt gebruik maken van de 
wettelijke mogelijkheid om de huur extra te verhogen voor huishoudens met een 
inkomen > € 47.948,- (prijspeil 2022) (inkomensafhankelijke huurverhoging). Deze 
inkomensafhankelijke huurverhoging is geen percentage meer, maar een vast bedrag, 
afhankelijk van hoe hoog het inkomen precies is. 

 Voor jongeren tot 27 jaar 
tijdelijke huurcontracten 
inzetten (wet doorstroming) 

LEKSTEDEwonen kiest er liever voor de nieuwbouw direct bij verhuur te labelen voor 
jongeren/starters (zoals in project Stationsweg in Bunnik) ondermeer vanwege het 
schaarse aanbod. Er wordt zeer beperkt (in overleg met de gemeente) gebruik gemaakt 
van de juridische mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten. Verhuur met tijdelijke 
huurcontracten levert na ommekomst van de huurperiode een flinke belasting van de 
markt op omdat aanbod ontbreekt.  

 Stimuleren van 
(onzelfstandige) woongroepen  

LEKSTEDEwonen werkt mee aan initiatieven mits de gemeente Bunnik deze 
ondersteunt.  

 Stimuleren van doorstroming 
op de sociale woningmarkt.  

Partijen willen bij nieuwbouw doorstroming faciliteren door per project gezamenlijk te 
onderzoeken of inzetten van vigerende wet- en regelgeving effectief kan zijn. Bij 
nieuwbouw wordt gebruik gemaakt van artikel 2.4.4. lid 1 van de vigerende 
Huisvestingsverordening (Van groot naar Beter). Huurders die een grote woning 
achterlaten kunnen met voorrang verhuizen naar een kleinere.  
In dit verband worden voor nieuwbouwwoningen de beleidsregels van de 
Huisvestingsverordening 2022 met elkaar besproken voor start verhuur. 

 Lokaal Maatwerk experiment 
bij toewijzing nieuwbouw. 

Bij nieuwbouwprojecten in de gemeente Bunnik worden afspraken op basis van de 
verordening gemaakt om lokaal woningzoekenden onder voorwaarden voorrang te 
verlenen bij de sociale huur- en middenhuurwoningen.  
Bij nieuwbouwwoningen worden de beleidsregels van de Huisvestingsverordening  
gemeente Bunnik toegepast om optimaal effect te sorteren voor de doelgroepen van 
beleid. We continueren in samenspraak de inzet om bij toewijzing van 
nieuwbouwwoningen Lokaal Maatwerk toe te passen.  

 Splitsen van grote 
eengezinswoningen om meer 

N.v.t. omdat LEKSTEDEwonen geen grote eengezinswoningen bezit in de gemeente 
Bunnik. 



Prestatieafspraken 2023 LEKSTEDEwonen - gemeente Bunnik 
 Pagina 6 
 

 

 

 

kleinere woningen te 
realiseren. 

Méér woningen genereren 
voor (lage)middeninkomens 

Benutten van 10% 
toewijzingsruimte voor 
inkomens > 40.765 (1 
persoons) 45.015 
(meerpersoons) (prijspeil 
2022) 

Op basis van de Huisvestingsverordening en het systeem van Woningnet kan bij het 
adverteren gericht worden ingezet om deze ruimte voor lage middeninkomens te 
benutten. LEKSTEDEwonen past afhankelijk van de huurprijs bij verhuur deze regeling 
toe. Zo nodig overleggen partijen met elkaar om deze ruimte in te vullen.  
 
Middeninkomens hebben vaak moeite om aan een woning te komen. Vandaar dat  
LEKSTEDEwonen de mogelijkheid biedt voor huurders met een inkomen hoger dan  € 
40.765 (1 persoons) en € 45.015 (meerpersoons (prijspeil 2022) om op een sociale 
huurwoning te reageren met een huurprijs tussen de € 678,66 en € 763,47 (prijspeil 
2022).  
Bij de vrijkomende huurwoningen in deze prijsklasse wordt woningzoekenden met een 
middeninkomen de mogelijkheid gegeven te reageren. Daarbij streven we ernaar 10% 
van onze vrijkomende woningen aan deze doelgroep te verhuren. Volgend jaar zal 
geëvalueerd worden of dit percentage aangepast moet worden of kan worden 
voortgezet. 
 
Vanaf 1 januari 2022 is er sprake van een vrije toewijzingsruimte van 15%. Daarvan 
wordt de helft (7,5% van de toewijzingen) benut voor toewijzing aan lage 
middeninkomens (tot € 45.015 (prijspeil 2022). Voor de andere 7,5% vrije ruimte maakt 
LEKSTEDEwonen graag afspraken met gemeente Bunnik om in deze ruimte bijzondere 
toewijzingen te doen. 

Beheer  Het beheer en exploitatie van de woningen wordt door LEKSTEDEwonen gedaan.  
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Betaalbaarheid 

Ambitie Instrument Bod/Afspraken 

   

Minimaal 80% van het 
jaarlijkse aanbod (nieuwbouw 
en mutatie) heeft een 
huurprijs onder de 2e 
aftoppingsgrens 

Monitoring van verhuringen.  Jaarlijks wordt gemonitord welke woningen van mutaties in de gemeente Bunnik een 
huurprijs heeft onder de 2e aftoppingsgrens.  Dit komt terug in de evaluatie van de 
prestatieafspraken.  
In 2022 zijn er 39 nieuwbouwwoningen opgeleverd en een verhuring van een eind 2021 
opgeleverde nieuwbouwwoning: 26 woningen onder 1e aftoppingsgrens, 6 woningen 
onder 2e aftoppingsgrens, 7 woningen onder liberalisatiegrens en een vrije sector 
woningen boven de liberalisatiegrens. Van de DAEB-woningen is derhalve 82% 
verhuurd aan huurders die aanspraak (kunnen) maken op Huurtoeslag. Er waren (tot op 
heden, stand 31/10/2022) 6 reguliere bewonersmutaties: 4 woningen zijn verhuurd 
onder de 1e aftoppingsgrens en 2 boven de 2e aftoppingsgrens. 

 Corporaties hebben 
minimaal 65% van de totale 
voorraad in categorie 
goedkoop en betaalbaar, 
dus tot de 2e 
aftoppingsgrens. 

Dit wordt jaarlijks gemonitord en benoemd in de evaluatie van de prestatieafspraken.  
Netto huurprijzen woningen 
LEKSTEDEwonen in gemeente Bunnik 

  

   

Categorie Aantal Percentage 

   

Huurprijs t/m 1e aftoppingsgrens 27 27,8% 

Huurprijs t/m 2e aftoppingsgrens 32 33,0% 

Boven liberalisatiegrens  38 39,2% 

   

Totaal DAEB 97 100% 

   

Vrije sector 3  

Zorgeenheden intramuraal 14  

   

Totaal woningen 114  

   

Gemeenschappelijke ruimten zorg 2  

   

Totaal op overzicht 116  



Prestatieafspraken 2023 LEKSTEDEwonen - gemeente Bunnik 
 Pagina 8 
 

 
Voor het woningbezit van LEKSTEDEwonen geldt dat gelet op de (recente)  bouwjaren 
er meer duurzame installaties zijn en veel woningen zonder gasaansluiting, zodat er 
sprake is van de acceptabele woonlasten door de lage energielasten. Voor het project 
Rozelaar is gebruik gemaakt van de heffingsvermindering verhuurdersheffing. 
Gelet op de forse stijgingen van nieuwbouwprijzen en de afschaffing van de 
vermindering verhuurderheffing, wordt het steeds moeilijker nieuwbouwwoningen bij 
start exploitatie een huurprijs te geven onder de 1e aftoppingsgrens.  

 Afspraken over 
huurverhogingen 

LEKSTEDEwonen continueert haar huurbeleid op basis van de zgn. 
huursombenaderingsmethodiek. LEKSTEDEwonen zal  voor haar  complexen per 1 juli 
2023 maximaal de wettelijke toegestane huurverhoging aanzeggen conform de 
regelgeving die circa in januari 2023 door de minister wordt opgesteld. Ze houden 
daarbij rekening met zgn. scheefwoners. Huurders met een te hoog inkomen krijgen 
binnen  de wettelijke kaders een inkomensafhankelijke huurverhoging met als doel hen 
uiteindelijk te bewegen 
een meer bij het inkomen passende woning te verwerven. 
Extra inkomsten uit de inkomensafhankelijke huurverhoging zullen worden ingezet voor 
wenselijke investeringen in leefbaarheid in de complexen, zodat deze inkomsten niet 
meetellen voor de bepaling van de maximale huursomstijging.  
Voor het complex Hof van Bunnik (Spoorerf) worden de vigerende afspraken 
nagekomen (deze afspraken bestonden al toen LEKSTEDEwonen het complex overnam 
van Mitros). 
Vigerende afspraken complex Hof van Bunnik, Spoorerf 1-18: 
a.  Met inachtneming van de exploitatie in de Mitros-periode zal LEKSTEDEwonen de 

appartementen Spoorerf 1-18 voor ten minste 90% uitsluitend verhuren aan 
personen als bedoeld in artikel 46 lid 1 aanhef en sub a van de Woningwet en bij 
elke bewonersmutatie de appartementen voor ten minste 20 jaar na datum van 
verwerving uitsluitend verhuren aan personen als bedoeld in artikel 46 lid 1 
aanhef en sub a van de Woningwet; 

b.  LEKSTEDEwonen zal ten minste de helft van de appartementen voor ten minste 
10 jaar na datum van verwerving uitsluitend verhuren aan personen als bedoeld 
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in artikel 46 lid 2 van de Woningwet jo artikel 20 lid 2 aanhef en sub b van de 
Wet op de huurtoeslag. 

 Doorstroming LEKSTEDEwonen maakt (bij voorkeur in samenwerking met Portaal) met de gemeente 
in 2023 graag afspraken om de doorstroming in sociale huurwoningen te bevorderen en 
stelt daar graag samen met de gemeente en Portaal een Toolbox voor op. In 2023 zal 
hiervoor een bestuurlijke afspraak worden gepland op dit op te starten. Hiervoor kan 
ook een koppeling met de duurzaamheidsmakelaar van gemeente Bunnik worden 
gelegd. Ook zal LEKSTEDEwonen in goed overleg met Bunnik, met inachtneming van de 
vigerende Huisvestingsverordening, beoordelen in hoeverre de inzet van Lokaal 
Maatwerk bij verhuur kan leiden tot een optimaal effect voor de doelgroep van het 
volkshuisvestelijk beleid om daarna concrete afspraken te maken. Ook het instrument 
Van groot naar Beter maakt onderdeel uit van de doorstromingsafspraken. Voor het 
project Kersenweide kan een pilot ingesteld worden.   
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Nieuwbouw 

Ambitie Instrument Bod/Afspraken 

   

De voorraad sociale 
huurwoningen in Bunnik groeit 
op termijn naar 20% en (bij 
voorkeur) hoger.  

Bij ontwikkeling (nieuwbouw 
en herstructurering) wordt 
minimaal 30% sociale huur 
gerealiseerd.  

LEKSTEDEwonen levert hieraan graag een bijdrage, maar is veelal  (vanwege 
grondposities etc.) afhankelijk van de projectontwikkelaar/grondeigenaar. 
LEKSTEDEwonen vraagt de gemeente om met de projectontwikkelaars voor de  
bouwlocaties goede afspraken te maken voor levering van bouwrijpe kavels voor 
sociale huurwoningen, waarbij ook acceptabele grondprijzen worden gehanteerd. 
Alleen daardoor kan de aanvangshuurprijs van nieuwe sociale huurwoningen worden 
beperkt. Gemeente betrekt LEKSTEDEwonen vroegtijdig bij de ontwikkelingen van 
nieuwbouw, waarbij de Gemeente conform de raadsbesluiten in de grote 
bouwprojecten Kersenweide en Stationsgebied graag een fors aandeel sociale huur 
wenst te realiseren en LEKSTEDEwonen daarin een belangrijk aandeel wenst bij te 
dragen. 
Daarnaast neemt LEKSTEDEwonen deel aan de projectontwikkeling voor flexwonen. 
De flexwoningen zullen ook worden ingevuld als sociale huurwoningen. 
LEKSTEDEwonen kan geen flexwoningen in eigendom van derden beheren. 

 LEKSTEDEwonen bouwt 150 
woningen. 

LEKSTEDEwonen heeft in haar financiële meerjarenprognose (als uitwerking van de 
intentieovereenkomst) voor de jaren 2023 tot en met 2027 een investering voor de 
bouw van genoemde 123 sociale huurwoningen ingerekend, waarvoor een 
investeringsruimte van afgerond € 31,0 miljoen is ingeboekt (inbegrepen is een 
bedrag van afgerond € 7,0 miljoen aan onrendabele investeringen).  
Voor extra nieuw te bouwen woningen binnen de intentieovereenkomst en in de 
uitbreidingsgebieden beschikken wij over voldoende investeringscapaciteit, zowel 
voor de woningen in het DAEB-segment als in het Niet DAEB-segment.  
Gelet op de in de ontheffing genoemde termijn, is het van groot belang dat concrete 
afspraken over het aandeel van LEKSTEDEwonen in de nieuwbouw in de gemeente 
Bunnik en eventueel daaraan gekoppelde afspraken uiterlijk begin 2024 zijn 
opgesteld en ingevuld. Binnen de ontheffing kan LEKSTEDEwonen alsdan de 
noodzakelijke investeringscapaciteit daarvoor beschikbaar houden.   
 



Prestatieafspraken 2023 LEKSTEDEwonen - gemeente Bunnik 
 Pagina 11 
 

Duiding onrendabele top: Het genoemde bedrag van de onrendabele top is 
gebaseerd op het feit dat de stichtingskosten hoger zijn dan de volkshuisvestelijke 
marktwaarde van de complexen in verhuurde staat. De onrendabele toppen worden 
als resultaat (verlies) verantwoord op het moment dat er door LEKSTEDEwonen een 
investeringsbesluit wordt genomen. De onrendabele top is het verschil tussen de 
stichtingskosten (ofwel de investeringskosten) en de marktwaarde in verhuurde 
staat, per complex te bepalen. Voor elk nieuwbouwproject geldt dat de totale 
stichtingskosten maximaal 100% van de marktwaarde leeg, vast te stellen aan de 
hand van een taxatie, mogen bedragen. Is de uitkomst de marktwaarde leeg lager 
en/of komt deze onder de totale stichtingskosten uit, dan kan LEKSTEDEwonen de 
investering niet plegen.   
 
De gemeente Bunnik en LEKSTEDEwonen overleggen over de planning, de 
samenwerking op het gebied van de ruimtelijke ordening en de haalbaarheid van de 
beoogde investeringen in nieuwbouw in een periodiek bestuurlijk overleg 
(frequentie: eens per kwartaal). 
 
In de op 30 juni 2022 door het ministerie van BZK afgegeven zgn. IBW bestaat, naast 
de al ingerekende investeringsruimte, extra investeringsruimte voor nieuwbouw van 
DAEB en niet-DAEB woningen die in overleg voor een deel in de gemeente Bunnik 
kan worden ingezet.. 
 

Partijen erkennen dat de nieuwbouwbehoefte in de gemeente Bunnik zich vooral 
richt op de 1- en 2-persoonshuishoudens tot en met de 2e aftoppingsgrens. 
LEKSTEDEwonen is bereid in nieuwbouwplannen woningen tot de 2e aftoppingsgrens 
in het programma op te nemen, maar gelet op de hoogte van de huidige 
investeringskosten voor nieuwbouwprojecten kan dit alleen bij projecten met een 
omvang van minimaal 25 woningen. LEKSTEDEwonen streeft ernaar bij elk 
nieuwbouwproject steeds vanuit transparantie over de aanvangshuurprijzen te 
overleggen.  
Voor de projecten Kersenweide (Odijk-West) en Stationsgebied Bunnik stelt 
LEKSTEDEwonen voor om een mixed programma voor het sociale huursegment (ook 
in samenwerking met collega-corporatie Portaal) op te stellen, waarin ook 
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eengezinswoningen en grondgebonden seniorenwoningen zijn opgenomen. Ook 
naar dergelijke woningen is een grote vraag. De corporaties maken in overleg met de 
gemeente een verdeling van de voorgenomen bouwproducties. 
 
Partijen zullen daar waar mogelijk gebruikmaken van de in de Rijksbegroting  
opgenomen investeringssubsidies voor nieuwbouw van sociale huurwoningen, met 
de inzet de aanvangshuren zo laag mogelijk te houden. 

Minimaal 80% van de 
ontwikkeling heeft een 
huurprijs onder de 2e 
aftoppingsgrens (over 5 jaar 
gemiddeld) 

Bij ontwikkeling wordt ingezet 
op zorggeschikte woningen 
(=rolstoeltoegankelijk) onder 
de 1e aftoppingsgrens. 

Partijen blijven deze afspraak met elkaar monitoren. Bij elk nieuwbouwproject van 
minimaal 25 woningen streeft LEKSTEDEwonen ernaar, voor zover de hoogte van de 
stichtingskosten en de investeringssubsidies uit de Rijksbegroting dat toelaten, 80% 
van de woningen met een huurprijs onder de 2e aftoppingsgrens te verhuren. In 
verband met verzwaarde eisen wet- en regelgeving en de sterk gestegen 
bouwkosten wordt dit steeds moeilijker.   

Méér woningen genereren 
voor (lage)middeninkomens 

Bij ontwikkeling wordt 
minimaal 30% middel dure 
huur gerealiseerd.  Waarvan 
1/3 met een HP tot € 1.050 en 
2/3 met een HP tot € 1.250 

LEKSTEDEwonen is bereid om middeldure huurwoningen met een geïndexeerde kale 
huurprijs tot € 1.050,- per maand te ontwikkelen, waarvoor zij investeringscapaciteit 
beschikbaar wil stellen. 
LEKSTEDEwonen gaat hierover in gesprek met de gemeente Bunnik met als doel 
locaties daarvoor beschikbaar te krijgen. 

  Er zijn op dit moment geen plannen voor de bouw van maatschappelijke functies. 

  Flexwoningen 
Er lopen op dit moment met diverse partijen gesprekken over de ontwikkeling van 
tijdelijke huisvesting in Bunnik (o.a. locaties Odijk en Stationsgebied) in de vorm van 
zgn. Flexwoningen. LEKSTEDEwonen is binnen nader af te spreken kaders en 
voorwaarden bereid Flexwoningen te exploiteren. Vanwege de Woningwet is het 
essentieel dat LEKSTEDEwonen in dat verband eigenaar is van deze woningen, of 
anders: beheren van Flexwoningen in eigendom van derden is voor 
woningcorporaties op basis van de Woningwet niet toegestaan. LEKSTEDEwonen 
geeft aan dat de exploitatierisico’s in de meeste gevallen aanmerkelijk hoger liggen 
dan bij reguliere sociale huurwoningen. Die exploitatierisico’s bestaan uit hogere 
jaarlijkse beheerkosten, kosten i.v.m. kortlopende (tijdelijke) huurovereenkomsten 
alsmede de herplaatsingsrisico’s indien de flexwoningen conform de RO op tijdelijke 
locaties worden geplaatst.  
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Wonen en zorg 

Ambitie Instrument Bod/Afspraken 

   

Voor alle inwoners van Bunnik 
is er een geschikte woning, 
afgestemd op hun 
zorgbehoefte.  

Volgens het regioconvenant 
uitstroom BW en MO zijn er 
gemiddeld 8 woningen per jaar 
van corporaties beschikbaar 
voor cliënten die uitstromen.   

De gemeente Bunnik en LEKSTEDEwonen rekenen erop dat in de toekomst woningen 
nodig zijn voor specifieke doelgroepen zoals uitstroom uit de Maatschappelijke 
opvang en beschermd wonen. We zullen dit realiseren vanuit een collectieve 
samenwerking met een duidelijke verdeling van taken, waarbij de gemeente in ieder 
geval de begeleiding voor haar rekening neemt. Indien er een woning voor verhuur 
beschikbaar is participeren partijen in het regionale convenant uitstroom MO en BW 
en zullen daarvoor in de gemeente Bunnik minimaal 2 woningen per jaar (naar rato 
van ons aandeel in de totale voorraad sociale huurwoningen) beschikbaar stellen. 

 Volgens de HVV worden 
vergunninghouders via 
bemiddeling gehuisvest.  

LEKSTEDEwonen neemt naar rato van haar bezit in de gemeente Bunnik 10% van de 
taakstelling voor haar rekening voor het huisvesten van statushouders, waarbij geldt 
dat het aantal bijzondere verhuringen per jaar in principe niet meer dan 30% van het 
aantal mutaties bedraagt. Daarvoor worden op ambtelijk niveau 
uitvoeringsafspraken gemaakt.  
 
Het precieze aantal woningen is nog vast te stellen a.d.h.v. verdeling over 
woningcorporaties naar rato. In de loop van 2023 voeren  partijen het gesprek over 
de toekomstige taakstelling en de invulling daarvan, tijdens de integrale overleggen 
taakstellingen. 
Gelet op de lage aantal reguliere bewonersmutaties is het belangrijk dat partijen met 
elkaar overleggen om jaarlijks een aanbod voor reguliere woningzoekenden 
beschikbaar te hebben. 
 

Corporatie Woningbezit per jan. 
2023 

Percentage van de 
taakstelling 

Portaal 790 79% 

Lekstede 97 10% 

SSH 111 11% 
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Habion 66 0% 

Totalen 1064 (-66 = 998) 100% 

Habion heeft alleen woningen voor de doelgroep ouder dan 65 jaar. Het is nog niet 
eerder voorgekomen dat er statushouders aan de gemeente zijn toegewezen in deze 
leeftijdsklasse. Daarom zijn zij niet meegenomen in de percentages van de verdeling 
van de taakstelling over de corporaties. Mocht er toch een statushouder ouder dan 
65 jaar aan Bunnik worden gekoppeld dan zal deze geplaatst worden in een woning 
van Habion. 
 
Voor de toewijzing via bemiddeling c.q. aan vergunningshouders spant 
LEKSTEDEwonen zich in om woningen aansluitend te verhuren. O.a. door in de 
maand van opzegging oude en nieuwe huurder al met elkaar in contact te brengen. 
Daarbij wijst LEKSTEDEwonen de zittende huurder op de mogelijkheid goederen te 
laten overnemen door de nieuwe huurder en verstrekken zij de zittende huurder, 
indien van toepassing, de contactgegevens van VWS (=Vluchtelingenwerk) Bunnik. 
Ook blijft goede vloerbedekking / laminaat e.a. onder af te spreken voorwaarden in 
de woning achter. Afspraken over overname worden vastgelegd met opzichter van 
LEKSTEDEwonen in samenspraak met VWS Bunnik. 

 Zorggeschikte woningen 
worden met voorrang 
toegewezen via 
doorstroomexperiment 
senioren.  Eventueel met 
huurkorting of huurgewenning.  

Dit is inmiddels regionaal geregeld en uitgewerkt in de Huisvestingsverordening regio 
Utrecht 2022, gemeente Bunnik, artikel 2.4.4. lid 1. (de regeling van Groot naar 
Beter). 
 

 Afspraken maken over WMO 
gelden bij bestaande en 
nieuwbouw.  

LEKSTEDEwonen realiseert op verzoek en in onderling overleg rolstoeldoorgankelijk 
woningen. Bij nieuwbouw worden de individuele méérkosten van WMO 
voorzieningen door de gemeente gedragen, conform de beleidsregels WMO. 

 Realiseren van woningen voor 
huishoudens met fysieke 
beperking 
(=rolstoeldoorgankelijk).  

LEKSTEDEwonen is bereid in overleg met de gemeente via maatwerk  individuele 
casussen te bedienen binnen  nieuwbouwplannen. Partijen gaan per casus met 
elkaar in gesprek.  
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 Afspraken maken over 
signaleren en voorkomen van 
huisuitzetting bij kwetsbare 
doelgroepen (i.o.m. Centrum 
voor Elkaar). 

LEKSTEDEwonen heeft haar eigen beleid op vroegsignalering met als uitgangspunt 
om oplopende kosten voor huurders te vermijden.  
De uitvoering van schuldhulpverlening is wettelijk verankerd en belegd bij de RSD. De 
RSD is onderdeel van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug 
(RDWI). De RSD is de uitvoeringsorganisatie van de RDWI voor de Participatiewet, de 
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en aanpalende wetgeving.  
 
Via de regeling ‘Vroeg in Actie’ geven woningcorporaties, energie- en 
waterleveranciers en zorgverzekeraars betalingsachterstanden door aan de RSD, 
zodat zij in samenwerking met het Centrum voor Elkaar van gemeente Bunnik hulp 
kunnen aanbieden. 
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Duurzaamheid 

Ambitie Instrument Bod/Afspraken 

  Conform de afspraken uit het Aedes-convenant van 2012 streeft LEKSTEDEwonen 
naar een gemiddeld label A voor ons woningbestand in 2030. 
Daarnaast is er beleid opgesteld om in 2050 als woningcorporatie C02-neutraal te 
zijn. Dit doen we onder andere door onze woningen gefaseerd te verduurzamen 
(voornamelijk op basis van Trias Energetica) en door in samenwerking met de 
gemeente de oudere woningen gasloos te maken. Daarvoor wordt in combinatie met 
woningbezit van LEKSTEDEwonen in andere gemeenten een programma opgesteld. 
 
Een belangrijke prioriteit is de bewustwording bij huurders. Wij zullen waar mogelijk 
huurders stimuleren in een gedragsverandering die bijdraagt aan een 
milieubewuster leven, zeker als dit tevens bijdraagt aan een verlaging van de 
woonlasten. Duurzaamheid wordt door LEKSTEDEwonen altijd in combinatie met 
betaalbaarheid gezien. 
 
Eind 2021 is door de gemeente de Transitievisie warmte Bunnik vastgesteld. 
LEKSTEDEwonen is partner in dit traject. Gezamenlijk wordt nog bepaald welke 
wijkgerichte aanpak zal worden toegepast. Ook in 2023 wordt dit project doorgezet 
met de corporaties, bewoners en energiecorporaties. Met het oogmerk daar op 
initiatief van de gemeente in 2023 meer duidelijkheid over te krijgen. 
 
Gemeente Bunnik heeft zich bij het tekenen van het convenant Duurzaamheid 
geconformeerd aan niveau Goud. Dit houdt in dat bij onderhoud en nieuwbouw 
gestreefd moet worden naar het behalen van de doelstellingen die behoren bij 
niveau Goud, mits daarmee als gevolg van extra investeringen de huurprijzen van 
bestaande woningen niet stijgen boven de 2e aftoppingsgrens c.q. bij 
nieuwbouwwoningen de aanvangshuurprijzen voldaan aan de beleidscriteria. 
 
In het coalitieakkoord 2022-2026 is opgenomen dat met woningcorporaties 
afspraken worden gemaakt over het verduurzamen van woningen. Inzet is om, op 
basis van een plan van aanpak, eind 2026 alle woningen te verbeteren naar 
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energielabel B. LEKSTEDEwonen heeft als inzet in 2030 voor haar totale woningbezit 
een gemiddeld label A te hanteren. LEKSTEDEwonen zorgt ervoor in 2023 op basis 
van de labels van de woningen in gesprek te gaan met de gemeente.  Het complex 
Spoorerf in Bunnik heeft een index van 1,25 (label B) en het complex Mr. Van 
Rooijenplein in Werkhoven heeft een index van 0,75 (label A+). 
Met de nu aanwezige labels voldoet LEKSTEDEwonen op dit moment al aan beide 
doelstellingen. Desondanks bekijkt LEKSTEDEwonen toch welke verbeteringen zij nog 
extra kunnen uitvoeren. 
 

Verminderen CO2 uitstoot (zie 
beleidsnota Bunnik Duurzaam). 
Volgens Convenant 
Energiebesparing huursector 
en SER Energieakkoord zijn alle 
woningen vanaf 2020 
gemiddeld energielabel B. 
 

Waar mogelijk inzetten op 
energieneutraal of nom. 

LEKSTEDEwonen voert  voor haar complexen in de gemeente het reguliere dagelijks 
onderhoud, alsmede het contractonderhoud uit. Het woningbestand in de gemeente 
Bunnik is relatief nieuw. LEKSTEDEwonen voert  onderhoud binnen de normale 
programma’s uit.  
Voor de woningen in de complexen Spoorerf in Bunnik en Mr. van Rooijenplein in 
Werkhoven kunnen bewoners op verzoek (en op voorwaarde dat de woningen 
daarvoor geschikt zijn) gebruik maken het zonnepanelenproject van 
LEKSTEDEwonen. Zo nodig wordt  daarbij de duurzaamheidsmakelaar van de 
gemeente ingeschakeld bij de voorlichting aan de bewoners. 
Er zijn op dit moment geen concrete plannen voor de verdere verbetering van de 
duurzaamheid in de complexen in de gemeente Bunnik. De complexen zijn van 
recente bouwjaren en hebben een hedendaagse energieprestatie-index.  
 

 Inwoners van Bunnik beter 
bewustmaken van 
energieverbruik. 

Bij bewonersmutaties  bieden wij voor de nieuwe huurders, voor zover daarvoor nog 
budget beschikbaar is,  de mogelijkheid om een Energiebox aan te vragen. 
LEKSTEDEwonen stemt hierover in 2023 af met team Duurzaamheid van de 
gemeente. 

Alle woningen in 2050 gasloos.  Voor ombouw van de bestaande voorraad tot gasloos zal eventueel een onderzoek 
samen de gemeente noodzakelijk zijn (zie ook hierboven).  
Aan de hand van de door de gemeente Bunnik eind 2021 vastgestelde 
warmtetransitievisie zal de gemeente op haar initiatief met LEKSTEDEwonen 
afspraken maken voor een verkenning van de kansen en quick wins voor gasloze 
wijken, voor zover in die wijken huurwoningen van LEKSTEDEwonen gelegen zijn.  
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Een duurzame leefomgeving 
voor inwoners van Bunnik. 

 Voor de nieuwbouwplannen onderzoekt LEKSTEDEwonen steeds per complex in 
hoeverre we een verdere stap in de duurzaamheid kunnen zetten dan de volgens het 
Bouwbesluit voorgeschreven minimum eis. 
In het Programma van Eisen voor nieuwbouw heeft LEKSTEDEwonen opgenomen dat 
een gemiddelde GPR-score van 7 noodzakelijk is.  
LEKSTEDEwonen spant zich maximaal in per project op een hogere score (gemiddeld 
een 7.5) uit te komen, waarbij in het bijzonder het onderdeel energie en 
toekomstwaarde duurzaamheid een GPR-score 8 dient te verkrijgen.  
Hierbij wordt bij onderhoud en nieuwbouw gestreefd naar het behalen van de 
doelstellingen die behoren bij niveau Goud van het convenant Duurzaamheid, mits 
daarmee als gevolg van extra investeringen de huurprijzen van bestaande woningen 
niet stijgen boven de 2e aftoppingsgrens c.q. bij nieuwbouwwoningen de 
aanvangshuurprijzen voldaan aan de beleidscriteria. 
De doelen en uitkomsten zullen per project met de gemeente worden afgestemd en 
gedeeld.  
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Leefbaarheid 

Ambitie Instrument Bod/Afspraken 

   

Behoud van dorpse en sociale 
karakter van gemeente Bunnik.  

Monitoren of hoge 
concentratie van kwetsbare 
doelgroepen leidt tot 
leefbaarheidsproblemen.  

Partijen hebben ieder hun eigen rollen en verantwoordelijkheden voor de 
leefbaarheid  in Bunnik. Ieder zal zijn rol en verantwoordelijkheid  bewaken en 
daarop aanspreekbaar zijn.  
 

 Maatwerk in toewijzing van 
kwetsbare doelgroepen.  

Partijen rekenen erop dat in de toekomst woningen nodig zijn voor specifieke 
doelgroepen zoals uitstroom uit de Maatschappelijke opvang en beschermd wonen. 
We zullen dit realiseren vanuit een collectieve samenwerking met een duidelijke 
verdeling van taken, waarbij de gemeente in ieder geval de begeleiding voor haar 
rekening neemt.  
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Ondertekening voor akkoord: 

Datum:  .. december 2022 

 

Gemeente Bunnik       LEKSTEDEwonen 

Mevrouw. A. Dekker, wethouder      De heer E. de Groot, directeur 

 

----------------------------------------------     -------------------------------------------------- 
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Bijlage: aantal (sociale) huurwoningen in gemeente Bunnik  

STAND PER jan 2023 EGW APP ONZELFSTANDIG TOTAAL  toelichting 

Portaal 503 287 
 

790  

SSH 
 

111 
 

111 
 

Habion 
 

66 
 

66 
 

Lekstede 
 

97 
 

97 
 

De Gaarde 
 

6 
 

6 particulier initiatief 

Landje van Kemp 10 
  

10 particulier initiatief 
 

513 567 
 

1080 
 

      

Excl. 3 woonwagens.  

  

EGW  =  eengezinswoning 

APP =  appartement 

 


