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Doel van het ambitiekader

Onze droom en ambities voor de thema’s waar we 

als drie partijen (huurdersorganisaties, corporaties

en gemeente) samen aan werken

3 niveaus:

• De ambitie (onze droom)

• Wat willen we over 5 jaar bereiken? 

(kader prestatieafspraken)

• Inlegvel met jaarlijkse prestatieafspraken (onze daden)



Proces

Doel: collectieve richting te geven aan onze ambities

Wat hebben we hiervoor de afgelopen tijd gedaan?

• Op thema in gesprek met huurdersorganisaties over: wat willen over 5 jaar 
bereiken? 

• Bestuurlijke bijeenkomst

• Opstellen concept ambitiekader

• Concept ambitiekader ter advisering naar de huurdersorganisaties

• Besluitvorming in het bestuurlijk overleg (BO NLA)



Onze ambitie 



Wat willen we bereiken? 

• Gezamenlijk ambitie en droom concreter op thema 

• wat willen we de komende vijf jaar bereiken?

• Investeringen inzetten op de meest effectieve manier met aandacht voor de 
dwarsverbanden

Onderscheid tussen:

• Ambities als kader voor de prestatieafspraken

• Ambities en thema’s die we de komende tijd verder met elkaar willen 
uitwerken en/of verdiepen



Een aantal thema’s uitgelicht

Vergroten van de sociale huurvoorraad

• Komende vijf jaar netto 1000-1200 woningen toevoegen

• Kansen voor uitbreiding in de middenhuur

• Bouwen voor de groeiende groep ouderen 

en voldoende sociale huurwoningen voor gezinnen

• Op basis van het nieuwe woonruimteverdeelsysteem

werken aan evenredige slaagkansen



Een aantal thema’s uitgelicht

Verminderen van de energievraag voor lagere 

woonlasten en een beter wooncomfort

• In 2025 57% van de woningen minimaal label A

• Zoveel mogelijk daken benutten voor het opwekken 

van duurzame energie

• Samen werken aan klimaatbestendige buurten

• Meer gebruik van natuurlijke en herbruikbare 

materialen

• Inzet op bewustwording en gedrag



Een aantal thema’s uitgelicht

Kwalitatief goede, gezonde en veilige woning

• Basiskwaliteitsniveau op orde door goed regulier 

onderhoud

• Investeren in het verduurzamen en verbeteren 

van woningen naar label A

• Huurders voorlichten over gezond en veilig wonen



Vervolg

• Plan van aanpak uitvoering en monitoring ambitiekader

• Opstellen bod door de corporaties

• Gezamenlijke bijeenkomst in september over de ingediende biedingen

• Opstellen prestatieafspraken als inlegvel van het ambitiekader


