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ONDERWERP
Prestatieafspraken 2020
SAMENVATTING
Onze gemeente heeft de prestatieafspraken geactualiseerd, die ze heeft gemaakt met de
Heemsteedse woningcorporaties (Elan Wonen en Pré Wonen) en hun huurdersorganisatie
(Bewonersraad Elan Wonen en Bewonerskern Pré). Voorgesteld wordt in te stemmen met
dit ‘onderhandelaarsakkoord’. Op ditzelfde moment leggen ook de corporaties en hun
huurdersorganisatie dit ‘onderhandelaarsakkoord’ voor aan hun bestuur.
Als het college instemt met de nieuwe prestatieafspraken, worden ze ter kennisname
gestuurd aan de commissie Ruimte. Als ook het bestuur van de corporaties en de
huurdersorganisaties instemmen met de nieuwe prestatieafspraken, worden deze op
woensdag 11 december 2019 ondertekend.
JURIDISCH EN BELEIDSKADER
De Woningwet 2015 verplicht gemeenten om jaarlijks met de lokaal werkzame corporaties
en hun huurdersorganisatie prestatieafspraken te maken.
In onze Woonvisie ‘bouwen aan een (t)huis’, het collegeakkoord 2018-2022 en het
Regionaal Actie Programma Wonen (RAP) zijn de ambities vastgelegd. De
prestatieafspraken vormen hiervan de uitwerking.
Voor het regionaal woningbouwprogramma en de uitbreiding van de sociale huurvoorraad
zijn recent vervangende afspraken vastgelegd in de ‘Regionale afspraken over een regionaal
woningbouwprogramma 2019 t/m 2024 en groei van de sociale huurvoorraad’. Daarin is voor
Heemstede een kwantitatieve opgave opgenomen van 220 woningen. Omdat deze opgave
uitsluitend is gebaseerd op ‘harde’ plannen (waar andere gemeenten zijn uitgegaan van de
hele plancapaciteit) is in de genoemde regionale afspraken opgenomen dat Heemstede een
extra inspanning doet om een grotere woningbouwopgave op zich te nemen. Het is de
verwachting dat binnen de periode t/m 2024 in ieder geval 235 woningen worden
opgeleverd waardoor zowel wordt voldaan aan de kwantitatieve bouwopgave alsmede de
extra verwachte te leveren inspanning.
De woningcorporaties zijn onderling overeengekomen dat de bezitsverhouding wordt
aangehouden voor allocatie van prestatieafspraken naar de individuele corporaties (Elan
Wonen 72%, Pré Wonen 28%). Deze verdeling is relevant voor de prestatieafspraken
waarmee aantallen of bedragen zijn gemoeid, zoals de huisvesting van statushouders.
BESLUIT B&W
1. In te stemmen met de ‘Prestatieafspraken 2018-2021 Volkshuisvesting Heemstede’;
2. Dit besluit ter kennisname te brengen van de commissie Ruimte (C-stuk).
BESLUIT BURGEMEESTER
Wethouder Ruimte te machtigen de ‘Prestatieafspraken 2018-2021 Volkshuisvesting
Heemstede’ te ondertekenen.
AANLEIDING
De in 2016 vastgestelde Woonvisie ‘bouwen aan een (t)huis’ vormde een belangrijke basis
voor de door Elan Wonen en Pré Wonen uitgebrachte biedingen. In deze biedingen (zie de
bijlagen) verschaffen de corporaties inzicht in de voorgenomen activiteiten voor de komende
jaren en daarmee geven zij aan op welke manier zij kunnen en willen bijdragen aan het
lokale volkshuisvestingsbeleid. Deze biedingen vormden het startpunt van het overleg
tussen de gemeente, huurdersorganisaties en corporaties over de nieuwe
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prestatieafspraken. Partijen hebben constructief overleg gevoerd, resulterend in de nu
voorliggende prestatieafspraken.
Partijen hebben er in 2017 voor gekozen om te werken met kaderafspraken, geldend voor
vier jaar (2018 t/m 2021) en jaarafspraken, geldend voor één jaar. Samen vormen zij het
pakket prestatieafspraken. In de prestatieafspraken worden de volgende thema’s
onderscheiden:
1. Overlegstructuur en borging van de afspraken
2. Huisvesting lage en bescheiden inkomens
3. Huisvesting middeninkomens
4. Huisvesting bijzondere doelgroepen, inclusief wonen en zorg
5. Kwaliteit en Duurzaamheid
6. Leefbaarheid
Wijziging kaderafspraken
De kaderafspraken worden jaarlijks opnieuw beoordeeld. Alleen als er daarvoor goede
argumenten zijn, worden de kaderafspraken aangepast. Dit jaar zijn de kaderafspraken voor
‘Leefbaarheid’ op verzoek van onze gemeente aangevuld met afspraken over ‘Leefbaarheid’
(openbare orde en veiligheid) omdat uw college groot belang hecht aan een veilige
woonomgeving voor alle inwoners.
De volgende afspraken toegevoegd (de vet gedrukte tekst is nieuw):
Partijen

Kaderafspraak

6.1.2
Gemeente,
corporaties en
huurders

Gemeente organiseert periodieke wijkschouwen/wandelingen. Corporaties en huurders(organisaties) nemen
hieraan deel. De observaties resulteren in zo specifiek
mogelijke vervolgafspraken die door partijen worden
opgepakt.

6.2.1
Gemeente en
corporaties

Gemeente en corporaties verstevigen de samenwerking om te
zorgen voor een veilige woonomgeving. Dat gebeurt op het
gebied van brandveiligheid, inbraakpreventie, overlast,
ondermijning en bij verdenking van criminele activiteiten in
corporatiewoningen.

6.2.2
Corporaties

Corporaties zetten zich ervoor in om relevante medewerkers
(eigen en van aannemers) te scholen in het herkennen van
signalen die kunnen wijzen op (brand)gevaar, kwetsbaarheid,
dementie, misbruik, radicalisering en/of criminele activiteiten.
En dat deze medewerkers weten waar zij melding kunnen
doen van deze signalen.

6.2.4
Gemeente en
corporaties

De corporaties hebben oog voor de veiligheid voor de woningen
die ze bezitten. Bij nieuwbouw, renovatie en herstellingen na een
inbraak hanteren zij de laatste normen van het Politiekeurmerk
Veilig Wonen voor het hang- en sluitwerk.
Daarnaast trekken partijen samen op om huurders bewust te
maken van logistiek1 gedrag ter voorkoming van inbraak.

1

Hierbij wordt bijvoorbeeld gedoeld op het op slot doen van ramen en deuren en het niet
zichtbaar tonen van kostbare spullen in huis.
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Wijziging jaarafspraken 2020
De voor volgend jaar gemaakte jaarafspraken bevatten veel meer wijzigingen. Deze worden
hierna per thema genoemd en toegelicht.
 Overlegstructuur en borging van de afspraken
De woningcorporaties willen graag dat de gemeente via het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (WSW) borg staat voor hun nieuwe leningen, de zogenoemde ‘achtervang’.
Want op die manier kunnen zij tegen een lager rentepercentage lenen. Die wens is niet
nieuw, maar nu verwoord als jaarafspraak (afspraak 1-C).
Werkzaamheden en activiteiten 2020
1-C Het college brengt een voorstel naar de gemeenteraad om

(generieke) achtervang toe te staan voor Elan Wonen en Pré Wonen.

Partijen
Gemeente,
corporaties

 Huisvesting lage en bescheiden inkomens
In de huidige prestatieafspraken is de afspraak opgenomen om een ‘locatiekaart’ te
maken met daarop de bouwlocaties in onze gemeente. Vanwege het gebrek aan locaties
is een dergelijke kaart niet opgesteld. Nu is met de corporaties afgesproken om elkaar te
informeren over elke potentiële kans om sociale huurwoningen te realiseren (afspraak
2.2.1). Ook is de afspraak verwoord zoals die in het kader van het RAP is gemaakt om de
sociale huurvoorraad te doen toenemen (afspraak 2.2.2-B). Ten aanzien van dit punt het
volgende. De regiogemeenten van Zuid-Kennemerland/ IJmond zetten zich in om in de
nieuwbouwproductie 30% sociale huur te realiseren (bruto). Deze inzet leidt voor elke
gemeente per saldo tot uitbreiding van de sociale huurwoningvoorraad. In het
portefeuillehoudersoverleg van 28 februari 2018 is namens Heemstede aangegeven dat
een toevoeging van 30% sociale huur waarschijnlijk niet realiseerbaar is maar dat de
inspanning wordt geleverd om waar mogelijk sociale huur toe te voegen. De oplevering
van Slottuin levert een toevoeging van 26% op.
Daarnaast is een afspraak toegevoegd over:
 woningdelen als een kans om de woningvoorraad beter te benutten (afspraak 2.3.1);
 het tijdig signaleren van schuldenproblematiek (afspraak 2.4.2);
 de jaarlijkse huurverhoging (afspraak 2.5.1).
Werkzaamheden en activiteiten 2020
2.2.1 Partijen spannen zich in om iedere potentiële kans voor de
realisatie van sociale woningen in Heemstede te signaleren en elkaar
hierover te informeren.
Daarbij wordt tevens gekeken naar de mogelijkheid voor het realiseren
van woonvormen voor een of meer bijzondere doelgroepen.

Partijen
Gemeente,
corporaties

2.2.2-B De gemeente geeft uitvoering aan de Regionale afspraken
over een regionaal woningbouwprogramma 2019 t/m 2024 en groei
van de sociale huurvoorraad. Dit betekent onder meer dat de
gemeente zich extra inspant om een grotere woningbouwopgave op
zich te nemen dan de berekende 220 woningen én dat de gemeente
zich inzet om in de nieuwbouwproductie 30% sociale huur te
realiseren.

Gemeente

2.3.1 Uitvoering geven aan het beleid Woningdelen waarbij duurdere
vrije sector woningen via directe bemiddeling met een sociaal contract
worden verhuurd aan meerdere huurders.

Corporaties,
huurders
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Werkzaamheden en activiteiten 2020
2.4.2 Organiseren van een overleg tussen medewerkers corporaties
en ambtenaren Domein Samenleving over samenwerking ten behoeve
van het tijdig signaleren van schuldenproblematiek en het voorkomen
van huisuitzetting.

Partijen
Gemeente,
corporaties

2.5.1 Corporaties krijgen de gelegenheid om gebruik te maken van de
wettelijke ruimte om een huursom-stijging van maximaal 1% boven de
inflatie te realiseren.
Hoe de jaarlijkse huurverhoging wordt vormgegeven is onderwerp van
gesprek tussen corporatie en eigen huurdersvertegenwoordiging.
Hierbij wordt het in de Wet Overleg Huurders Verhuurders (WOHV)
vastgelegde adviestraject zorgvuldig doorlopen.

Corporaties,
huurders

De extra investeringsruimte die door de maximaal 1% huursomstijging
ontstaat, wordt door de corporatie geïnvesteerd in Heemstede, in:
a) duurzaamheid, waarbij de extra inzet in duurzaamheid ook
betaalbaarheid ten goede komt omdat wordt gestuurd op het
verlagen van netto woonlasten (huur + energie) van huurders. De
‘vergoedingentabel voor duurzaamheids-investeringen’ van Aedes
en de Woonbond (opgenomen in het Sociaal Huurakkoord) geldt
hiervoor als basis. Deze tabel laat zien hoeveel geld huurders
gemiddeld besparen op hun energierekening bij een bepaalde
labelstap.
b) nieuwbouw van sociale huurwoningen in Heemstede.
 Huisvesting middeninkomens
Over dit thema zijn geen nieuwe afspraken gemaakt.
 Huisvesting bijzondere doelgroepen, inclusief wonen en zorg
Omdat er geen locatiekaart wordt gemaakt (zie de toelichting bij het thema ‘Huisvesting
lage en bescheiden inkomens’) kan ook geen uitvoering worden gegeven aan de huidige
afspraak om op basis van deze kaart locaties aan te wijzen voor woonvormen waarin
meerdere (zorg) doelgroepen bij elkaar wonen. In plaats daarvan is nu met de
corporaties afgesproken om de kansen te benutten van de transformatie van bestaand
zorgvastgoed (afspraak 4.1-B).
Ook is een concrete afspraak opgenomen over de toewijzing van woningen aan
statushouders (afspraak 4.3.1). De reden hiervan is dat er een achterstand is opgelopen
bij het realiseren van de wettelijke taakstelling. Door deze afspraak op te nemen, wordt
de uitvoering van de taakstelling opgenomen in de monitoring en krijgt daardoor blijvend
aandacht.
Daarnaast is een afspraak toegevoegd over:
 de toewijzing van woningen aan cliënten die uitstromen uit beschermd wonen of
maatschappelijk opvang (afspraak 4.2);
 regionale verhuiscoaches (afspraak 4.4-C).
Werkzaamheden en activiteiten 2020
4.1-B Onderzoeken of bestaand zorgvastgoed getransformeerd kan
worden voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Zie ook
kaderafspraken 2.2.4 en 4.3.1.
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Werkzaamheden en activiteiten 2020
4.2 Corporaties wijzen woningen toe aan cliënten die uitstromen uit
beschermd wonen of maatschappelijke opvang en streven daarbij naar
een eerlijke verdeling in de regio.

Partijen
Gemeente,
corporaties

4.3.1 Maximeren van het aantal toewijzingen aan statushouders door
corporaties op 15% van het totaal aantal sociale verhuringen in
Heemstede.

Gemeente,
corporaties

4.4-C Meewerken aan het realiseren van een netwerk van regionale
verhuiscoaches die in dienst van corporaties senioren begeleiden bij
het vinden van een geschikte woning.

Gemeente,
corporaties

 Kwaliteit en Duurzaamheid
Er zijn afspraken toegevoegd over de regionale inzet van energiecoaches (afspraak 5.2)
en over de verdere samenwerking aan de Transitie Visie Warmte en uitvoeringsplannen
(afspraak 5.4-A).
Werkzaamheden en activiteiten 2020

Partijen

5.2 De inzet van energiecoaches wordt in 2020 regionaal voortgezet
(Kennemerland/IJmond). De gemeenten werken hierbij samen met
de corporaties.

Gemeente,
Corporaties,
huurders

5.4-A Gemeente en corporaties werken in 2020 samen verder om te
komen tot de Transitie Visie Warmte en wijkuitvoeringsplannen.

Gemeente,
corporaties

 Leefbaarheid
Omdat dit thema extra aandacht heeft gekregen in de kaderafspraken, zijn drie van de
vier gemaakte jaarafspraken nieuw. Deze betreffen het ‘overlastspreekuur’ (afspraak
6.2.1-A) en de aanpak van woonfraude (afspraken 6.2.2-A en 6.2.2-B).
Werkzaamheden en activiteiten 2020

Partijen

6.2.1-A Gemeente continueert de maandelijkse organisatie van een
‘overlastspreekuur’ voor inwoners. De corporaties dragen hier actief
aan bij.

Gemeente,
corporaties

6.2.2-A Aanpak woonfraude: opstellen van een
verwerkingsovereenkomst corporaties en gemeente om bestanden te
vergelijken.

Gemeente,
corporaties

6.2.2-B Aanpak woonfraude: corporaties nemen deel aan
gemeentelijke werkgroep Woon- & adresfraude.

Gemeente,
corporaties

FINANCIËN
De vaststelling van de nieuwe prestatieafspraken heeft voor onze gemeente geen directe
financiële gevolgen. Voor zover de afspraken leiden tot extra kosten, zal dit in een
afzonderlijk college- en raadsbesluit worden voorgelegd.
PLANNING/UITVOERING
De prestatieafspraken dienen vóór 15 december 2019 door de corporaties aan de Minister
van BZK te worden toegezonden.
De uitvoering van de prestatieafspraken wordt in 2020 gemonitord.
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PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
De vertegenwoordigers van de huurdersorganisaties van Elan Wonen en Pré Wonen
hebben actief deelgenomen aan de overleggen die hebben geresulteerd in voorliggende
prestatieafspraken.
BIJLAGEN
 Kenmerk 706380 ‘Onderwerk voorgenomen activiteiten Elan Wonen’
 Kenmerk 706378 ‘Bod van Pré Wonen’
 Kenmerk 711436 ‘Prestatieafspraken 2018-2021 Volkshuisvesting Heemstede’
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