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Jaarschijf 2017 gemeente Steenbergen

2. Organisatie en samenwerking ; ,
'"

Partij Werkzaamheden en activiteiten in 2017 Trekker
2.1.4/2.1.6. Dorpsplatform Dinteloord Gemeente
continueren
2.1.4 (twee) jaarlijks overleg bestuur

Gemeente
Woonkwartier met bestuurders gemeente Woonkwartier
Halderberge, Moerdijk en Steenbergen
(twee) jaarlijks overleg huurdersverenigingen
met bestuurders gemeente Halderberge,
Moerdijk en Steenbergen.

Corporaties
2.2.2. Uitbrengen bod (schema van activiteiten Stadlander/
voor 2018) voor 1 juli. Woonkwartier

Huurdersorganisaties/gemeente
2.2.2 Advisering op bod van corporaties door
gemeente en huurdersverenigingen.
2.5.1. De gemeenten hanteert een generieke
achtervangconstructie voor de corporaties

Gemeente/corporaties
Woonkwartier en Stadlander. Voor andere

Gemeente-

corporaties hanteert de gemeente indien
wenselijk/noodzakelijk een specifieke
achtervangregeling per project.

3. Beschikbaarheid
Partij Werkzaamheden en activiteiten in 2017 Trekker

3.1.2 Afspraken over de benodigde
Gemeente

Alle partijen
kernvoorraad per gemeente (op
kernniveau) in 2017.

3.1.4/3.4.2 (half)jaarrapportage
woonruimtebemiddeling en omvang,
wachttijd van verschillende doelgroepen in

Stadlander
Corporaties beeld.

Woonkwartier
3.1.3.Actualisatie van de visie 2030,
gezamenlijke corporaties in overleg met
huurdersorganisaties en gemeenten
Woonkwartier
3.2.1 Woonkwartier in
achtervangconstructie bij project
Spiegelvloot Dinteloord :mogelijke afname
van maximaallO woningen

Woonkwartier
Corporaties

(achte rvangconstru cti e)
Stadlander

Onderzoek naar semi-permanente
nieuwbouw goedkope sociale
huurwoningen plan Oostgroeneweg
3.3.1 Verkopen van 0 woningen
3.3.4 Slopen van 0 woningen
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Stadlander:
3.2.1. Toevoegen van 17 huurwoningen
Ram van Hagendoornstraat kern
Steenbergen +/- 45 semi permanente
huurwoningen Buiten de veste kern
Steenbergen.
Onderzoek herinvulling vrijkomende
intramurale locaties SOW, Oostdam en de
Clockskes Steenbergen en Weiberg
Kapelaan Kockstraat
Onderzoek herinvulling braakliggende
grond Julianastraat Nieuw-Vossemeer
3.3.1. Verkoop van 14 woningen in de

I gemeente
3.3.2. Slopen van a woningen.

Bij verkoop gemeentelijke grond voor het
realiseren van sociale woningbouw hanteert
de gemeente het door de gemeenteraad

-

vastgestelde grondbeleid. Een verzoek tot
staatssteun (zijnde een lagere grondprijs of
andere tegemoetkoming) kan door
corporaties worden ingediend bij de
gemeente en zal van geval tot geval worden
beoordeeld.

Huurdersorganisaties/gemeente
3.3.1/3.3.2.Zienswijze geven op mogelijke
wijzigingen verkoopbeleid/monitoring
3.2.3. De gemeente monitort de leegstand
van het totale woningbezit.

Gemeente

Gemeente/Corporaties/
3.2.3 De corporaties monitoren leegstand

huurdersorganisaties
van hun woningbezit

Corporaties

3.3.2 en 3.3.3 Monitoring en afstemming
Corporaties

verkoopbeleid corporaties met gemeente
en huurdersorganisaties.

4. Betaaibaarheid ),'

Partij !il Werkzaamheden en activiteiten in 2017 Trekker
4.3.2 Integrale inzet op woonlasten en
voorkoming betalingsproblemen.
4.3.2.opstellen beleidsplan

Gemeente(n)/Corporaties
schuldhulpverlening en op basis hiervan een Gemeenten/ISO
convenant schuldhulpverlening in
samenwerking met Gemeente Woensdrecht
en Bergen op Zoom
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4. Betaaibaarheid
Partij

, mL ., Werkzaamheden en activiteiten in 2017 Trekker
4.2.2.Stimuleren beschikbaarheid betaalbare
woningen in particuliere huursector (project
in voorbereiding in kern Steenbergen)
4.2.4 Continueren starterslening

Gemeente 4.3.2 Degemiddelde lastendruk per Gemeente
huishouden stijgt met niet meer dan het
inflatiepercentage. De heffingen en legeszijn
100%kostendekkend.

4.1.1 Stadlander: Gemiddeld 80%van de
sociale huurwoningvoorraad beschikbaar
houden voor de huisvesting van de primaire
doelgroep.
Woonkwartier: in 2017 heeft minimaal 80%

~-. - Vgl1 de woningvoorraad een streefbuur onder
de tweede aftoppingsgrens.
4.2.1 Terugbrengen percentage goedkope
scheefheid met 0,5% Monitoring pas in 2018
4.3.1. Huurbeleid Woonkwartier 2017
Woonkwartier bepaalt in afstemming met de
huurdersorganisaties nieuw streefhuurbeleid
in 2016: uitgangspunt is voldoende
betaalbare woningen tot de
aftoppingsgrenzen.
Uitgangspunt en fusie-afspraak is inzet
fusiewinst voor het verlagen van de
woonlasten.

Corporaties/huurdersorganisaties Het nieuwe beleid leidt niet tot een stijging Corporaties
van de totale huursom ten opzichte van het
oude beleid.
Woonkwartier past niet de maximaal
toegestane huurverhoging toe, er wordt een
gematigd huurverhogingsbeleid gevoerd,
stijging streefhuren in 2017 is maximaal
inflatie.
Mogelijke inzet van inkomensgerelateerde
huurverhoging wordt nader bepaald in
afstemming met de huurdersorganisaties.

4.3.1/4.3.2 Huurbeleid Stadlander 2017
Stadlander stelt een twee-huren beleid in.
Daarwaar nodig worden woningen die door
de hoogte van de huurprijs oorspronkelijk
niet beschikbaar waren voor de primaire
doelgroep wel beschikbaar gemaakt. Dit door
geselecteerde woningen die een huurprijs
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boven de aftoppingsgrens hebben aan te
bieden aan de primaire doelgroep tegen een
huurprijs die op de aftoppingsgrens ligt. De
secundaire doelgroep krijgt een reguliere,
hogere huurprijs aangeboden Woonkwartier
onderzoekt de mogelijkheden en voor- en
nadelen van een twee-hurenbeleid en
bespreekt dit met haar huurdersorganisatie.

Om de huishoudens met de laagste inkomens
I tegemoet te komen zullen in het huurbeleid

I
van Stadlander speciale maatregelen

I Igenomen worden voor deze doelgroep, zoals
eenmalige huurkortingen ter compensatie
van de huurverhoging of een huurverhoging
van 0%. Hierbij is de medewerking van de
gemeenten essentieel. DeßE!rt1E!entezal ~aar
medewerking verlenen, binnen de wettelijke
kadersvan de privacyregelgeving om te
achterhalen welke huurders recht hebben op
kwijtschelding van gemeentelijke lasten.

Scheefwoners krijgen van Stadlander in 2017
een inkomensafhankelijke huurverhoging. De
opbrengsten hiervan worden geïnvesteerd in
duurzaamheid.

4.3.2. Decorporaties houden bij onderhouds-
en renovatieplannen rekening met de
gevolgen daarvan voor de servicekosten.

Stadlander en
4.3.2. Servicekostenafspraken maken met

bewonerscommissies bewonerscommissies over kostenreductie Stadlander
door zelfwerkzaamheid

Gemeente 5.4.2 Continuering gemeentelijk duurzaamheidslening.
5.1.2.. In 2017 worden door Stadlander de volgende
projecten uitgevoerd voor energie besparende
maatregelen en binnenpakketten (douche, keuken en/of
keukenrenovatie).
-Pastcor Antoniusstraat Kruisland
-Lijsterbeslaan Nieuw-Vossemeer
-Meestoof en AM DeJongstraat Nieuw-Vossemeer

Corporaties Corporaties
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5. Kwaliteit en Duurzaamheid,1I' .. III

Partij " We~ikzaamhedenen activiteiten in ,201? Trekker,;'11

-Molenweg Steenbergen (alleen energiebesparende
maatregelen)
-Wit Kruis in Weiberg

Woonkwartier voert een verbeteringsproject uit aan de
Witte de Withstraat.

Woonkwartier en Stadlander nemen deel aan
Stroomversnelling, maar in 2017 nog niet in gem.
Steenbergen
Deervaringen met Stroomversnelling van Woonkwartier in
de gemeente Moerdijk en van Stadlander in de gemeente
Tholen worden gedeeld met de gemeente en de
huurdersverenigingen. Aan de hand van de resultaten zal
bekeken worden of dit ook in de gemeente Steenbergen zal
worden toegepast.

Stadlander hanteert bij renovatie en nieuwbouwals
uitgangspunt nul op de meter en de eis dat er sprake dient
te zijn van een nultredewoning indien de betaaibaarheid
voor de huurder dit toe laat.

Stadlander/
5.1.3 Afspraak over de huurverhogingen bij aan te brengen

huurdersorganisaties
en aangebrachte zonnepanelen bij sociale huurwoningen Stadlander
tussen huurdersvereniging Srw en Stadlander

6. Sociaal-maatschappelijke opgaven en zorg
,'il!

Partij Werkzaamheden en activiteiten in 2017 Tre,~ker
6.2. Kleine aanpassingen (verhoogd toilet, beugels,
thermostaatkraan, douchestoel) aan sociale woningen

Corporaties worden door de corporaties Stadlander en Woonkwartier
via Vraagwijzer kosteloos aangebracht.

6.2.1 Nieuwbouwproject 17 woningen Ramvan Corporaties
Hagendoornstraat wordt levensloopbestendig gebouwd.
Semi-permanente bouw Buiten de Veste wordt niet
levensloopbestendig gebouwd, betaaibaarheid heeft hier
voorrang.
Bij onderzoek naar toe te voegen woningen, zie tekst,

Corporaties/gemeente
toevoegingen sociale huurwoningvoorraad, wordt nader
gekeken naar de mogelijkheid en wenselijkheid van
levensloopbestendig bouwen. Corporaties

6.5.1 Taakstelling huisvesting vergunninghouders door
corporaties. (Reguliere taakstelling + specifieke afspraken
Brabantse aanpak) . jaarlijks bepalen. Halfjaarlijks
bijstelling aan de hand van concrete taakstelling vanuit Gemeente
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6. Sociaal-maatschappelijke opgaveA en zorg
'lil... ~

Partij
-,<

Werkzaamheden en activiteité'n in 2017 '!li Treklté';
d

provincie.

6.5.1 Gemeente informeert woningcorporaties minimaal
eenmaal per kwartaalover de voortgang van de
afspraken binnen de Brabantse Aanpak;

Gemeente
6.5.1. Gemeente overlegt, indien noodzakelijk, met
marktpartijen en/of corporaties over alternatieven voor
de huisvesting van statushouders. buiten de huisvesting
in bestaande sociale huurwoningen.

6.1.1..Structureel overleg met zorgpartijen over de
gevolgen van extramuralisering en kansen en

Corporaties en gemeenten
bedreigingen van leegstaand zorgvastgoed.

Gemeente
6.1.1.. In 2017 nader uitwerken en duidelijkheid geven
overdegevolgen van leegkomendzórgvastgoed binnen
de gemeente.

Gemeente en corporaties
Opstarten overleg over overdracht standplaatsen en/of

(Stichting
beheer naar aanleiding van gemeentelijke inventarisatie

Gemeente
Woonwagenbeheer)

woonwagenstandplaatsen aan Stichting
Woonwagenbeheer.

7. Inzet in kernen, wijken en buurten
Partij Werkzaamheden en activiteiten in 2017 Trekker I!I!

7.1.2 Leefbaarheidsagenda's verschillende kernen f Gemeente
gebiedgerichte aanpak/Dorpsplatform Dinteloord

Gemeente
7.1.3. Steenbergen Zuid/opknappen openbare
ruimte eventueel in combinatie met verbeteren
veiligheidsgevoel brandgangen woningbezit
Stadlander Gemeente

Zeeheldenbuurt Dinteloord (gedeeltelijk),

Alle partijen + verbeteren opknappen openbare ruimte, evt Leefbaarheid De

bewoners
brandgangen Heen/Gemeente

Uitwerking van de Visie De Heen, Leefbaarheid in
ruimste zin,waaronder onder andere ook vaststellen
toekomstbeeld sociale huurwoningvoorraad.

Corporaties en
7.1.4/4.3.4 Afspraken maken tussen Stadlander en huurdersorganisaties
huurdersverenigingen over het nieuwe
servicepakket.
Woonkwartier: Onderzoek naar wenselijkheid en
mogelijkheden aanvullende diensten en service,
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zoals tuinonderhoud, mede in relatie tot Gemeente
serviceabonnement, rollen en taken partijen.

7.1.1. Actiepunten vaststellen op basis van
uitkomsten Lemononderzoek naar leefbaarheid.

7.1.5, 7.1.6
In 2017 wordt op basis van de dan uit te voeren

Corporaties
grotere en kleinere projecten de investering

Corporaties
bepaald en worden nieuwe projecten voor 2018
bepaald.

7.1.8.

Gemeente en
Gemeente Steenbergen werkt niet met

corporaties
buurtbemiddeling en zal in 2017 besluiten om Gemeente
hierbij wel of niet aan te sluiten.

7.1.8 Inzet voor leefbaarheid: verwijzen naar het
digipunt, zal plaatsvinden op de website van de

- ---
huurdersvereniging

Huurdersorganisaties 7.1.10: Huurdersvereniging Dinteloord maakt
nieuwe website.

7.2.3 Huurdersorganisaties wijzen hun achterban via
hun website op het belang van het melden van
overlast.
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Gemeente Steenbergen

Jaarschijf 2017 en verder

Aldus overeengekomen te Bergenop loom op 8 december 2016

Namens het College van Burgemeester en
Wethouders van

Petra Lepolder, wethouder Wonen

NamensStadlander

Ton Ringersma,bestuurder

Ruudvan den Boom, bestuurder

Namens Platform Huurdersorganisaties
Sta)y/nder7· .. ,

ChrisMooijman, voorzitter

Namens Huurdersvereniging Dinteloord
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