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Prestatie afspraken Viveste en gemeente Wijk bij Duurstede 

Inleiding 
Jaarlijks maken woningcorporatie Viveste en de gemeente Wijk bij Duurstede prestatieafspraken 
over de inzet van partijen op het gebied van het wonen in Wijk bij Duurstede. Ook de 
Huurdersbelangenvereniging Kromme Rijn (HBV) is hierbij een belangrijke partner. Aan het maken 
van prestatieafspraken liggen meerdere documenten ten grondslag. Het betreft: 

• het “bod” dat Viveste, in samenwerking met de HBV, voor de zomer van 2021 aan de 
gemeente heeft gestuurd 

• de Woonvisie zoals die door de gemeente is opgesteld 

• de volkshuisvestelijke prioriteiten zoals die door het rijk zijn vastgesteld. 

• De Preventie-agenda ‘Wonen’ vanuit de Maatschappelijke agenda.  
 
Bij het maken van de afspraken voor het jaar 2022 was het de wens van partijen om te komen tot 
meerjarige afspraken voor een periode van 4 jaar waarbij de ambities, doelen en prestaties van de 
partijen voor die periode worden beschreven. Op basis van die meerjarenafspraken wordt er voor elk 
jaar een plan gemaakt van die zaken die in dat jaar concreet door partijen worden opgepakt met een 
beschrijving van de inzet en het te verwachten resultaat. Door verschillende omstandigheden is het 
helaas niet gelukt om in 2021 invulling te geven aan deze wens.  
 
In deze notitie wordt ingegaan op de te maken prestatieafspraken voor het jaar 2022. Hierbij wordt 
gekozen voor een aantal overkoepelende thema’s als het gaat om het wonen in de gemeente Wijk bij 
Duurstede. Voor die thema’s worden de belangrijkste zaken in een afspraak vastgelegd. In een 
tweetal bijlagen worden de afspraken nader uitgewerkt. Ten eerste een terugblik op de resultaten 
met betrekking tot de gemaakte afspraken voor 2021. Ten tweede een overzicht waarin wordt 
aangegeven wat het beoogde resultaat is op het betreffende onderwerp, de prestatieafspraak en de 
bijdrage die partijen daaraan leveren. Tevens wordt aangegeven welke rol de partijen bij die afspraak 
hebben, de planning en wat de eventuele kosten zijn. Dit overzicht zal eind 2021/begin 2022 worden 
geactualiseerd. 
 
Overkoepelende thema’s 
Voor het maken van de prestatieafspraken kiezen we voor een vijftal overkoepelende thema’s, te 

weten: 

1. De bouwopgave 

2. Huisvesting van specifieke doelgroepen 

3. Wachtlijsten 

4. Duurzaamheid 

5. Leefbaarheid 

 

  



2 
 

De Bouwopgave 
In de Woonvisie 2021-2030 is als uitgangspunt opgenomen dat van de totale nieuwbouw in de 
gemeente 30% als sociale huur wordt gerealiseerd. Uitgaande van een gewenste bouw van ongeveer 
1.200 woningen betekent dit dus een toevoeging van 360 huurwoningen in de sociale sector. Het 
primaat hiervoor ligt bij de woningcorporaties. Realisering van deze woningen ligt voor een deel 
binnen de rode contour en voor een deel daarbuiten op de uitleglocatie. Binnen de rode contour 
heeft Viveste momenteel enkele plannen in voorbereiding (Wijkhuislocatie, locatie postkantoor en 
omgeving en Karolingersweg/Witlastraat). Voor de huurwoningen in het uitleggebied zullen de 
gesprekken in 2022 beginnen. Op basis hiervan maken we de volgende afspraken: 

• Viveste realiseert, indien definitief mogelijk, nieuwbouw op de Wijkhuislocatie en 
Karolingersweg/Witlastraat 

• Partijen spannen zich gezamenlijk in voor een vlotte ontwikkeling van de locatie Karel de 
Grote straat 

• de gemeente zal Viveste in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken bij de kwantitatieve en 
kwalitatieve invulling van de woningbouw op de uitbreidingslocaties 

• Tijdig mogelijkheden signaleren op ontwikkelen van wonen-met-zorg-concepten en hier 
actief op inspelen   

• Gemeente spant zich in om tijdwinst te boeken in de realisatie van ontwikkellocaties, 
bijvoorbeeld door het versnellen en/of vereenvoudigen van procedures voor zover dat 
binnen haar mogelijkheden ligt 

• Bij de invulling van de woningbehoefte wordt tevens aandacht besteed aan de optie 
sloop/nieuwbouw bij die locaties die daarvoor in aanmerking komen. 

 
Huisvesten specifieke doelgroepen 
De gemeente krijgt voor de huisvesting van enkele specifieke doelgroepen een taakstelling van het 
aantal te huisvesten personen, behorend tot een specifieke doelgroep. In dit kader gaat het in ieder 
geval om vergunninghouders en de opvang vanuit de maatschappelijk opvang/beschermd wonen 
locaties in de stad Utrecht. In de laatste tijd is daar ook de doelgroep spoedzoekers bij gekomen. 
Hiervoor zal in het overgrote deel een beroep worden gedaan op Viveste. Hiervoor maken we de 
volgende afspraken: 

• Viveste draagt zorg voor het huisvesten van het overgrote deel van de vergunninghouders 
behorend tot de taakstelling (14 personen in het eerste half jaar van 2022) 

• Voor de uitstroom vanuit de maatschappelijke opvang/beschermd wonen stelt Viveste 
woonruimte beschikbaar in de nieuwbouw op de Wijkhuislocatie 

• Bij een verzoek tot huisvesting van extra personen binnen een specifieke doelgroep gaan 
partijen met elkaar in overleg met als doel invulling te geven aan die extra huisvesting van 
deze specifieke doelgroepen; Viveste spant zich in om hiervoor woonruimte beschikbaar te 
maken. 

 
Wachtlijsten 
In de regio Utrecht is er sprake van een overspannen woningmarkt. De gemiddelde inschrijvingsduur 
voor het verkrijgen van een sociale huurwoning is bijna 9 jaar. Wat ook opvalt is dat het zeer 
regelmatig voorkomt dat meerdere woningzoekenden die op een woning reageren toch afzien van 
de woning, waardoor Viveste extra inspanning moet leveren om de woning te verhuren. Onduidelijk 
is wat hiervan de oorzaak is. Daarom de volgende afspraak: 

• Gemeente en Viveste gaan gezamenlijk onderzoeken op welke wijze de problematiek van de 
wachtlijsten kan worden verminderd met als doel zicht te krijgen op de echte vraag. 

 
Duurzaamheid 
Duurzaamheid is een thema dat op meerdere beleidsterreinen van belang is en ook bij het wonen. In 
dit kader worden de volgende afspraken gemaakt: 
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• Nieuwbouw in de sociale sector wordt gasloos gerealiseerd en voldoet aan de BENG eisen 

• Bij onderhoudswerkzaamheden spant Viveste zich in om deze te combineren met 
duurzaamheidsmaatregelen  

• in het kader van de gestegen kosten voor energie zal in de voorlichting rondom 
energiebesparing nadrukkelijk de aandacht worden gevestigd op de mogelijkheden van 
natuurlijke bronnen voor de opwekking van energie. 

 
Leefbaarheid 
Een leefbare wijk levert een bijdrage aan het prettig en veilig wonen in de wijk. De aanwezigheid van 

een ontmoetingspunt in de wijk kan daar een bijdrage aan leveren. In dat kader worden de volgende 

afspraak gemaakt: 

• In 2022 wordt een behoefteonderzoek uitgevoerd naar de wenselijkheid van een 
wijkontmoetingsruimte in de diverse wijken binnen Wijk bij Duurstede 

• De gemeente, Stichting Binding, RSD en Viveste werken als maatschappelijke partners samen 
in ‘WADDO’, met als doel om de regie over eigen welzijn bij bewoners en de 
woongemeenschappen te versterken en te vergroten, preventief te handelen en meer 
ontschot te werken. Deze samenwerking wordt in 2022 gecontinueerd. 

 
Naast de bovenstaande afspraken op de centrale thema’s maken de partijen de volgende 
procesafspraak om te komen tot meerjarige prestatieafspraken met een jaarlijks uitvoeringsplan: 

• In de eerste helft van 2022 worden, op basis van de Woonvisie en de strategie van Viveste 
voor de komende jaren, meerjarige prestatieafspraken gemaakt die de basis vormen voor de 
concretisering in jaarlijkse afspraken vanaf 2023. 

 
 
 

Aldus ondertekend te Wijk bij Duurstede d.d. december 2021. 

Voor de afspraken in deze gemeente, 

 

 

 

 

 

Wethouder Wonen: 
  
Hans Buijtelaar  

 Locatiemanager Wijk bij 
Duurstede: 
Wouter Gerritse 

 Voorzitter huurders-
belangenvereniging: 
André van Kempen 

     

 

 


