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Onderwerp
Prestatieafspraken 2021-2024 huurdersvereniging Fijn Wonen, Woningstichting Woonkwartier, 
huurdersvereniging Steeds rianter wonen, Woningstichting Stadlander en college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen + de ondertekende jaarschijven 
voor 2021

Steenbergen; 23 februari 2021

Aan de Raad,

1. Inleiding
Op basis van de Woningwet 2015 dient ons college met de in de gemeente actieve 
woningstichtingen en de huurdersvereniging prestatieafspraken te maken. De laatst vastgestelde 
regionale prestatieafspraken liepen van 2017 t/m 2020. In tegenstelling tot de vorige keer is er 
met instemming van betrokken partijen gekozen voor prestatieafspraken per gemeente. De 
nieuwe prestatieafspraken zijn opgesteld en ondertekend door de volgende partijen, 
Huurdersvereniging Fijn Wonen, Woningstichting Woonkwartier, Huurdersvereniging Steeds 
rianter wonen, Woningstichting Stadlander en ons college.
Er is gekozen voor lokale prestatieafspraken omdat de toegevoegde waarde van afstemming in 
de regio in de praktijk te beperkt was. Er zal nog wel regionaal worden samengewerkt maar dit 
zal beperkt worden tot kennisuitwisseling en ontmoeten.

2. Achtergrond
De woningwet 2015, die op 1 juli 2015 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 ^colleges van burgemeester en wethouders) en huurdersvertegenwoordigers maken 
woningcorporaties prestatieafspraken over de lokale woonopgaven. De 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 (college van burgemeester 
en wethouders), 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 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.
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De woningcorporatie brengt een 'overzicht van voorgenomen werkzaamheden' ('het bod') in. De 
wensen van de beide corporaties en de beide huurdersvereniging zijn in overleg met de 
gemeente vertaald in de bijgevoegde prestatieafspraken en de twee bijgevoegde afzonderlijke 
jaarschijven voor 2021. Een jaarschijf tussen ons college, Woonkwartier en huurdersvereniging 
Fijn Wonen en een jaarschijf tussen ons college, Stadlander en huurdersvereniging Steeds rianter 
wonen.

De afspraken gelden per 1 januari 2021 en het document vervangt daarmee de vorige regionale 
prestatieafspraken.
De afspraken gelden van 2021 tot en met 2024 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 met daarin de vertaling van de kaderafspraken in concrete acties en 
activiteiten per jaar. Er is een jaarschijf voor het woningbezit van Woonkwartier en één voor het 
woningbezit van Stadlander.

De prestatieafspraken 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'Prestatieafspraken 2021-2024' is ervoor gekozen om gezamenlijk jaarlijks de activiteiten en 
werkzaamheden met elkaar af te stemmen en voor het komende jaar vast te leggen.

3. ínhoud prestatieafspraken
Hieronder worden de belangrijkste punten uit de prestatieafspraken kort toegelicht.
Organisatie en Samenwerking
Hierin zijn afspraken opgenomen over de wijze waarop de jaarschijven tot stand komen, hoe het 
beleid wordt geëvalueerd en hoe het overleg tussen de betrokken partijen wordt georganiseerd. 
Jaarlijks vindt er aan het begin van het jaar een evaluatie plaats van de voortgang van de 
afspraken. De huurdersverenigingen geven in maart hun input/wensen weer voor het volgende 
jaar en vervolgens brengen de betrokken woningstichtingen voor 1 juli een bod uit bij de 
gemeente. Een bod wat uiteindelijk wordt vertaald in een jaarschijf voor het volgende jaar.

Beschikbaarheid
Het belangrijkste uitgangspunt is, is dat er voldoende sociale huurwoningen zijn voor de 
doelgroep van beleid op gemeentelijke niveau maar ook op kernniveau. Dit is belangrijk omdat 
de mutatiegraad ^verhuisbewegingen) vanuit de sociale huursector naar de koopsector de 
laatste 2 jaar afneemt. Waardoor er minder sociale huurwoningen beschikbaar komen voor 
mensen die behoren tot de doelgroep die nog geen woning huren.
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Om dit te bereiken zullen in samenspraak met corporatie en huurdersverenigingen en 
waarschijnlijk daarna nog andere maatschappelijke partners kernvisies worden opgesteld voor 
de sociale huurwoningvoorraad. Het idee is dat er voor de komende 10 jaar een visie wordt 
opgesteld over de omvang van de sociale huurwoningvoorraad op kernniveau en ook de 
typologie van de woningen, zoals bijvoorbeeld appartementen en eengezinswoningen. Ook zal er 
vanwege de toenemende vergrijzing een koppeling worden gemaakt met de ontwikkelingen op 
het gebied van zorg (zie kopje sociaal maatschappelijke opgave en zorg). Op basis van de 
kernvisies zullen dan in de jaarschijven afspraken gemaakt worden over de benodigde sociale 
huurwoningvoorraad per kern. Dit is het saldo van nieuwbouw, andere toevoegingen, sloop en 
verkoop van de sociale huurwoningen. In de jaarschijven voor 2021 staan al afspraken over 
sloop, nieuwbouw en verkoop op kernniveau weergegeven in tegenstelling tot voorgaande járen. 
Omdat het opstellen van de kernvisies gezien kan worden als een aanvulling op de woonvisie van 
2015 is het verstandig om de vaststelling van de kernvisies uiteindelijk wel door uw 
gemeenteraad te laten plaatsvinden.

Belangrijk om aan te geven is ook dat er een gezamenlijk (gemeente en corporaties) onderzoek 
zal worden ingesteld naar de mogelijkheden tot het bouwen van Flexwoningen in de sociale 
huursector.

Betaalbaarheid
Bij het onderwerp betaalbaarheid staat vooral het beheersen van de woonlasten centraal. 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 2021 is opgenomen in de jaarschijf dat er tussen gemeente en corporaties nadere 
afspraken worden gemaakt over de uitvoering van het in 2019 vastgestelde beleidsplan 
schuldhulpverlening.

De samenwerking tussen gemeente en corporaties op het gebied van armoedebeleid zal 
geïntensiveerd worden. In de jaarschijven vind je dit vertaalt door het inplannen van een twee 
jaarlijks overleg op ambtelijk niveau ten aanzien van armoede in combinatie met zorg.

Duurzaamheid
Ten aanzien van duurzaamheid is opgenomen dat de corporaties een bijdrage dienen te leveren 
aan de in de visie energie en ruimte vastgestelde doelstelling dat er 9‘K) dient te worden bespaard 
op energiegebruik voor 2030 en dat er voor 2030 95.000 zonnepanelen op dak worden gelegd.
Dit zal uiteindelijk in 2022 worden vertaald in een concreet uitvoeringsprogramma. Dit concrete 
uitvoeringsprogramma zal worden afgestemd of mogelijk onderdeel gaan uitmaken van de nog 
op te stellen kernvisies.

In 2021 zal de transitievisie warmte worden opgesteld door uw gemeenteraad waar de 
woningstichtingen als grootste woningeigenaren natuurlijk nauw bij betrokken zullen worden.

Sociaal maatschappelijke opgaven en langer thuis wonen
Ook waar het betreft de toekomst van zorg en wonen zullen kernvisies worden opgesteld. 
Uitgangspunt is dat is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Dit kan alleen als 
de zorg op orde is. Dit kan bijvoorbeeld door nieuwe woonvormen waarbij mensen wel 
zelfstandig wonen maar de zorg dichtbij aanwezig is.
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Tevens is het van belang om inzicht te hebben in de behoefte aan intramurale zorg naar de 
toekomst toe. Dit heb je nodig om de behoefte aan alternatieve woonvormen op het snijvlak van 
wonen en zorg te kunnen bepalen.

Er worden afspraken gemaakt over de huisvesting van statushouders. Vooralsnog wordt ervan 
uitgegaan dat de opgave voor huisvesting van statushouders zal plaatsvinden in de sociale 
huurwoningvoorraad. Omdat echter de opgave voor 2021 veel groter is dan de afgelopen járen 
en de mutatiegraad (aantal verhuisbewegingen) in de sociale huursector afneemt kan dit voor 
2021 mogelijk/waarschijnlijk problemen opleveren. Een directe oplossing is hier nu niet voor, 
daarom is in de jaarschijven wel opgenomen dat er nader overleg zal plaatsvinden als blijkt dat 
het niet mogelijk is om de statushouders te huisvesten in de sociale huurwoningvoorraad. In het 
bestuurlijk regionale overleg wonen van 27 november 2020 (gemeente Woensdrecht, Tholen, 
Bergen op Zoom, Steenbergen, Roosendaal, Moerdijk, Halderberge en Rucphen) is besloten om 
deze te verwachten problematiek regionaal te agenderen voor 2021.

De bedoeling is om volgend jaar ook concrete afspraken te maken voor de overdracht van de 
overgebleven huurstandplaatsen op de woonwagencentra aan de woningbouwcorporaties of de 
stichting Woonwagenbeheer die namens de woningcorporaties in het leven is geroepen om deze 
doelgroep te huisvesten.

Leefbaarheid
De woningstichtingen geven jaarlijks aan welke bijdragen zij beschikbaar stellen voor 
leefbaarheidsinitiatieven.

Met de woningstichtingen is afgesproken dat in geval van overlast gevende bewoners die een 
huurwoning huren van Stadlander of Woonkwartier er duidelijke afspraken gemaakt gaan 
worden wie waar verantwoordelijk voor is. In ieder geval denken we hierbij aan gemeente, 
corporaties en politie maar mogelijk ook andere partijen zoals de GGZ.

In de jaarschijf met Stadlander is vastgelegd dat er volgend jaar met gemeente en andere partijen 
waaronder Tante Louise een integrale ruimtelijke visie wordt ontwikkeld voor Steenbergen 
Centrum.

4. Middelen
Aan het vaststellen van de prestatieafspraken zijn niet direct middelen gekoppeld. Per project zal 
als hiervoor middelen noodzakelijk zijn apart krediet beschikbaar worden gesteld.

In de begroting wordt jaarlijks een bedrag van C 10.000, - opgenomen voor het uitvoeren van 
onderzoeken en andere kleinere uitgaven ten behoeve van het wonen ^volkshuisvesting).

Hoogachtend, "N
burgemeester en wethouders var/Steenbergen, 
de secretaris, de burgėmeester,
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