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Aan de Raad, 

1.Inleiding 

Naar aanleiding van de nieuwe regelgeving (Woningwet 2015) is de rol van gemeenten en 
huurdersorganisaties ten aanzien van het beleid van woningcorporaties sterk verbeterd. Tegen deze 
achtergrond hebben verschillende overleggen plaatsgevonden om tot regionale afspraken 
(prestatieafspraken) met de corporaties en huurdersverenigingen te komen. 
Ons college heeft, in samenspraak met de colleges van de gemeente Bergen op Zoom, Woensdrecht en 
Tholen en de huurdersorganisatiesPlatform Huurdersorganisaties Stadlander, waaronder 
huurdersvereniging Steeds rianter Wonen, Huurdersvereniging Dinteloord, Huurdersbelangenvereniging 
Bergen op Zoom en Huurdersbelangenvereniging Woningstichting Woensdrecht en met woningstichting 
Stadlander, woningstichting Woensdrecht en woningstichting Woonkwartier prestatieafspraken gemaakt. 
Deze zijn officieel ondertekend op 8 december 2016. 

2. Achtergrond 
De woningwet 2015, die op 1 juli 2015 is in werking is getreden, biedt heldere regels voor sociale 
huisvesting en beperkt de financiële risico's. Woningcorporaties concentreren zich op hun kerntaak: 
zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Samen met gemeenten en 
huurdersvertegenwoordigers maken woningcorporaties prestatieafspraken over de lokale woonopgaven. 
Een nieuwe Autoriteit Woningcorporaties houdt volkshuisvestelijk en financieel toezicht op de 
woningsector. 

De Woningwet 2015 heeft dus voor een aantal veranderingen gezorgd. Zo wordt de bijdrage van 
woningcorporaties vastgelegd in prestatieafspraken tussen gemeente, huurdersorganisatie en de 
woningcorporatie (artikel 44 lid 2 nieuwe Woningwet). De drie betrokken partijen kunnen elkaar aan de 
prestatieafspraken houden. Geschillen die het maken van prestatieafspraken in de weg staan kunnen zij 
voorleggen aan de minister (artikel 44 lid 4 nieuwe Woningwet). 

De gemeente kan in haar woonvisie of volkshuisvestingsbeleid thema's benoemen waarop de 
woningcorporatie volgens haar dient te presteren. Bijvoorbeeld nieuwbouw van sociale huurwoningen, 
verkoop en liberalisatie van bezit, betaalbaarheid en bereikbaarheid van de woningvoorraad, huisvesting 
van specifieke doelgroepen en kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad en de woonomgeving. 
De woningcorporatie brengt een 'overzicht van voorgenomen werkzaamheden' ('het bod') in. 



Dit bod gaat vergezeld van een financiële onderbouwing met zicht op de investeringsruimte die de 
corporatie heeft. Met de corporaties is afgesproken dat zij het bod uitbrengen na de ondertekening van de 
prestatieafspraken. 
De rol van huurders is dus sterk verbeterd sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet. De drie 
partijen samen maken de prestatieafspraken. De huurdersorganisatie bepaalt zo mede het 
volkshuisvestingsbeleid. 

In de 'Regionale Prestatieafspraken 2017-2020' zijn de afspraken vastgelegd die de gemeente Bergen op 
Zoom, Woensdrecht, Steenbergen, Tholen, woningcorporatie Stadlander, woningcorporatie Woensdrecht 
en woningstichting Woonkwartier en de huurdersorganisaties Platform Huurdersorganisaties Stadlander, 
Huurdersbelangenvereniging Bergen op Zoom, Huurdersvereniging Dinteloord, 
Huurdersbelangenvereniging Woningstichting Woensdrecht met elkaar hebben gemaakt. 
De afspraken gelden per 1 januari 2017 en gelden van 2017 tot en met 2020 en bevatten de tussen 
partijen gemaakte prestatieafspraken over de volgende thema's: 

Organisatie en samenwerking 
Beschikbaarheid 
Betaalbaarheid 
Kwaliteit en duurzaamheid 
Sociaal-maatschappelijke opgaven en zorg. 
Inzet in kernen wijken en buurten. 

De prestatieafspraken bestaan uit twee delen: 
Deel 1: kaderafspraken over de samenwerking en doelen voor een periode van vier jaar. 
Deel 2: de jaarschijf per jaar met daarin de vertaling van de kaderafspraken in concrete acties en 
activiteiten. De jaarschijven worden regionaal en per gemeente gemaakt. 

De kaderafspraken over de samenwerking en doelen worden dus voor een periode van vier jaar 
opgesteld; de jaarschijven worden jaarlijks geactualiseerd. Woningcorporaties zijn verplicht om eens per 
jaar, voor 1 juli, een 'volkshuisvestelijk bod' op het woonbeleid van de gemeente te doen. 
In de 'Regionale Prestatieafspraken 2017-2020' is ervoor gekozen om gezamenlijk jaarlijks de activiteiten 
en werkzaamheden met elkaar af te stemmen en voor het komende jaar vast te leggen. Er worden 
jaarlijks de volgende stappen genomen: 

- Voor 1 mei ter advisering aan huurdersorganisaties; voor 1 juli aanbieden aan gemeenten: bod van 
woningcorporaties (voorgenomen activiteiten). 
- Juli- september: per gemeente worden de voorgenomen activiteiten besproken en eventueel aangepast. 
- September: ambtelijke kerngroep (Brabantse Wal en Tholen) bespreekt gezamenlijk voorgenomen 
activiteiten en stemmen de activiteiten verder af met elkaar op subregionaal niveau. 
- Oktober: stuurgroep legt de voorgenomen activiteiten vast in de jaarschijf (najaarsoverleg). De jaarschijf 
bevat dus zowel lokale als subregionale voorgenomen activiteiten. Daarnaast wordt teruggekeken op het 
lopende jaar. 
- Maart: ambtelijke kerngroep evalueert jaarschijf. 
- Mei- juni: stuurgroep evalueert jaarschijf (voorjaarsoverleg). Daarnaast wordt vooruitgekeken naar de 
tweede helft van het lopende jaar. 

Tussentijdse bijstelling van de kaderafspraken voor de periode 2017-2020 is mogelijk als alle partijen 
hiermee instemmen. 
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Aan het vaststellen van de prestatieafspraken zijn niet direct middelen gekoppeld. Per project zal als 
hiervoor middelen noodzakelijk zijn, zoals deelname aan buurtbemiddeling of het nog op te stellen 
schuldhulpverleningsbeleid apart krediet beschikbaar worden gesteld. 

3. Overwegingen 
In de overwegingen wordt ingegaan op enkel belangrijke punten van de prestatieafspraken en 
jaarschijven per geselecteerd onderwerp m.u.v. het onderwerp organisatie en samenwerking. Hierover 
staat al informatie weergegeven bij de achtergronden. 

Beschikbaarheid: 
Omvang sociale huurwoningvoorraad: Belangrijkste uitgangspunt is, is dat er voldoende sociale 
huurwoningen zijn voor de doelgroep van beleid in de regio. Per gemeente worden jaarlijks afspraken 
gemaakt over de benodigde sociale huurwoningvoorraad. Dit is het saldo van nieuwbouw, andere 
toevoegingen, sloop en verkoop van de sociale huurwoningen. Wat voldoende is wordt bepaald aan de 
hand van woningmarktonderzoek en betaalbaarheidsonderzoek. 
In 2019 worden de nu ook al aanwezige onderzoeken geactualiseerd. In de jaarschijf voor de gemeente 
Steenbergen 2017 staat aangegeven welke nieuw/verbouwplannen gerealiseerd gaan worden en over 
welke plannen in 2017 besluiten worden genomen. Tevens is het aantal te verkopen woningen in 2017 
opgenomen. 
In de jaarschijf staan tevens afspraken opgenomen over de jaarlijkse monitoring van de leegstand, zowel 
voor de gemeente als geheel als voor het bezit van de corporaties. 

Betaalbaarheid 
Passend huisvesten: De huurprijs van de sociale huurwoningen dient te zijn afgestemd op de doelgroep, 
dit noemt men passend huisvesten/toewijzen. Hoe lager het inkomen hoe lager de huurprijs en andersom. 
Het uitgangspunt is dat in de gehele regio minimaal 7070 van de huurders passend gehuisvest is. Er wordt 
naar gestreefd om dit percentage gedurende de looptijd van de prestatieafspraken naar 80*36 te brengen. 

Beheersen van de woonlasten: Hierbij gaat het om een breed scala van punten, zoals armoedebeleid, 
huurbeleid, servicekosten, gemeentelijke heffingen, energiebewustzijn, schuldhulpverlening. Belangrijkste 
is dat gemeente en corporaties een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen en gezamenlijk integraal 
zullen optrekken waar het betreft het beperken van de woonlasten. 
Voor 2017 is één van de actiepunten opgenomen in de jaarschijf het opstellen door de Brabantse Wal 
gemeenten in overleg met de corporaties van een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening. 
Ander actiepunt is het voornemen van Stadlander om een twee huren beleid in te stellen. Dit houdt in dat 
voor dezelfde woning in uitzonderingsgevallen verschillende huurprijzen worden doorberekend. Dit kan 
noodzakelijk zijn omdat de woningvoorraad in het geheel door de omvang van de woningen (veel relatief 
grote eengezinswoningen) en door getroffen duurzaamheidsmaatregelen een hoger aantal punten krijgt 
toegewezen op basis waarvan de huurprijs wordt bepaald. Hierdoor hebben de sociale huurwoningen 
binnen de gemeente over het geheel gezien dan ook een relatief hoge huur. Dit kan voor de mensen met 
de allerlaagste inkomens een probleem vormen. Stadlander verwacht dat de primaire doelgroep hierdoor 
mogelijk niet altijd op een redelijke termijn gehuisvest kan worden. In dat geval wijzen zij een dergelijke 
woning toch toe aan mensen met een lager inkomen en rekenen ze een lagere huurprijs door dan 
gebruikelijk om zodoende wel de primaire doelgroep gehuisvest te krijgen. 
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Kwaliteit en duurzaamheid 
Dit onderwerp gaat over energetische maatregelen nieuwbouw/verbouw maar ook over de 
toegankelijkheid van woningen voor ouderen. De corporaties hebben het convenant duurzaam bouwen 
niet ondertekend. Zij zien het convenant te veel als een afvinklijstje wat in de praktijk tot onevenredig 
hoge investeringen kan leiden en hebben een voorkeur voor maatwerk. Ondanks het niet ondertekenen 
hebben de corporaties een hoog ambitieniveau waar het betreft duurzaam bouwen. Daarom is 
afgesproken dat er jaarlijks inzicht (jaarschijf) wordt gegeven en overleg plaatsvindt met de gemeenten 
over de te treffen duurzaamheidsmaatregelen in de bestaande woningvoorraad en de te realiseren 
nieuwbouw. 
Vanuit in het bijzonder de huurdersverenigingen is aangegeven dat zij vaak van huurders klachten krijgen 
over de gestegen huurprijs na het treffen van duurzaamheidsmaatregelen. Alle partijen waren hier 
gevoelig voor omdat het uitgangspunt immers is dat er wordt gebouwd voor de sociale doelgroep en dat 
de woningen betaalbaar moeten zijn om deze doelgroep te kunnen huisvesten. Daarom is afgesproken 
dat er altijd in overleg met huurdersverenigingen, corporaties en gemeente(n) wordt gekeken of de 
betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen niet onder druk komt te staan, als gevolg 
van mogelijk te treffen duurzaamheidsmaatregelen. 

Alle betrokken partijen stimuleren zuinig energiegebruik van bewoners en eigenaren 

Sociaal maatschappelijke opgaven en zorg 

Zoals nu ook al het geval, zal er structureel overleg plaatsvinden tussen corporaties gemeenten en 
zorginstellingen op regionale schaal (Brabantse Wal). Tholen is qua zorg ingedeeld bij de provincie 
Zeeland Dit laatste maakt de afstemming op dit onderwerp met Tholen wel wat moeilijker. 

De corporaties zullen een regionale visie 2030 opstellen in overleg met gemeenten en huurders. 

Nieuwbouw van levensloopbestendige woningen is van belang maar ook hier zal net als bij het punt 
duurzaamheid de prioriteit liggen bij betaalbaarheid. Als de betaalbaarheid onder druk komt te staan zal 
er niet levensloopbestendig worden gebouwd. Ten aanzien van de semi-permanente nieuwbouw is vanuit 
dit oogpunt nu al opgenomen dat deze niet levensloopbestendig behoeven te worden gebouwd. Semi-
permanente woningen worden namelijk verhuurd tegen zeer lage prijzen (in ieder geval onder C 500, -). 
De nieuw te bouwen semi-permanente woningen in Buiten de veste zullen een huurprijs krijgen per 
maand van C 425, -. Uit het gehouden regionale betaalbaarheids en beschikbaarheidsonderzoek in 2013 
blijkt namelijk dat er aan de goedkoopste sociale huurwoningen in de gehele regio en ook in de gemeente 
Steenbergen een te kort is. 

Ten aanzien van de huisvesting van vergunninghouders, ook wel statushouders genoemd geldt als 
belangrijkste uitgangspunt, dat de gemeenten de corporaties tijdig op de hoogte brengen van de te 
realiseren halfjaarlijkse taakstelling. 

Ten aanzien van huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten is specifiek opgenomen dat dit geen 
verantwoordelijkheid is van de Woningstichtingen. Wanneer de arbeidsmigranten zich permanent 
huisvesten in de gemeente, worden zij gezien als regulier woningzoekenden en kunnen zij afhankelijk van 
het inkomen terecht in de sociale huurwoningvoorraad. 

In de jaarschijf is opgenomen dat er in 2017 een start zal worden gemaakt om de 
Woonwagenstandplaatsen in Steenbergen, Dinteloord en Nieuw-Vossemeer over te dragen aan de 
Stichting Woonwagenbeheer (een stichting van woningstichtingen in West-Brabant waar Woonkwartier en 
Stadlander onderdeel van uitmaken, die specifiek is opgericht om woonwagenstandplaatsen te beheren). 

In de gemeente Woensdrecht gebeurt dit bijvoorbeeld al door de Stichting woonwagenbeheer. 
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Bij de overdracht is het natuurlijk wel van belang dat de huidige situatie op orde is. Omdat de overdracht 
van woonwagenstandplaatsen alleen speelt in de gemeente Bergen op zoom en Steenbergen is dit 
onderwerp enkel opgenomen in de jaarschijf. 

Inzet in kernen en wijken 
In de conceptafspraken staat opgenomen dat de recent uitgevoerde leefbaarheidsmonitor (LEMON 
onderzoek naar leefbaarheid) zal dienen in alle vier de gemeenten als instrument om de ontwikkelingen 
en het oordeel van de bevolking over leefbaarheid te meten. Recent bent u van de resultaten van dit 
onderzoek op de hoogte gebracht. 

In de jaarschijf staan een aantal specifieke leefbaarheidsprojecten opgenomen zoals de aanpak van de 
wijk Steenbergen Zuid. 

Voor de kern De Heen is het volgende van belang. In 2009 heeft Stadlander aangegeven dat zij in De 
Heen op termijn alle sociale huurwoningen wil verkopen. Nu is opgenomen in de jaarschijf dat in nader 
overleg met de huurdersvereniging en Leefbaarheid De Heen gekeken zal worden hoe om te gaan met de 
sociale huurwoningvoorraad in De Heen. Dit houdt dus in dat andere opties dan het op termijn totaal 
afbouwen van de sociale huurwoningvoorraad in De Heen ook tot de mogelijkheden zullen behoren. 

In 2017 zal bekeken worden of het toch niet wenselijk is om deel te nemen aan buurtbemiddeling. De 
andere deelnemende gemeenten Tholen, Woensdrecht en Bergen op Zoom doen dit wel en zijn hierover 
positief. 

Hoogachtend, f 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeestei m 

ongh.RA 
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