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Préambule:	  prestatieafspraken	  Middelburg	  2015	  tot	  en	  met	  2017	  
	  
In	  dit	  document,	  Prestatieafspraken	  Middelburg	  2015	  tot	  en	  met	  2017,	  zijn	  de	  afspraken	  vastgelegd	  
die	  de	  gemeente	  Middelburg,	  woningcorporatie	  Woongoed	  Middelburg	  en	  de	  Huurdersvereniging	  
Middelburg	  met	  elkaar	  hebben	  gemaakt.	  De	  afspraken	  gelden	  per	  1	  januari	  2015.	  Dit	  document	  
vervangt	  daarmee	  de	  prestatieafspraken	  voor	  de	  periode	  2011	  tot	  en	  met	  2014.	  
	  
Thema’s	  en	  opzet	  van	  de	  prestatieafspraken	  
Deze	  Prestatieafspraken	  Middelburg	  2015	  tot	  en	  met	  2017	  bevatten	  de	  tussen	  partijen	  gemaakte	  
prestatieafspraken.	  Eerdere	  prestatieafspraken	  kenden	  een	  sterke	  oriëntatie	  op	  de	  vastgoedopgave.	  
Aansluitend	  op	  de	  ontwikkelingen	  zoals	  hieronder	  geschetst	  wordt	  met	  de	  nieuwe	  afspraken	  voor	  de	  
komende	  periode	  een	  omslag	  gemaakt	  naar	  een	  meer	  sociaal-‐maatschappelijke	  agenda.	  In	  deze	  
prestatieafspraken	  worden	  de	  volgende	  thema’s	  onderscheiden:	  
1 Partners	  in	  wonen:	  organisatie	  en	  samenwerking	  
2 Beschikbaarheid	  van	  woningen	  
3 Betaalbaarheid	  en	  woonlasten	  
4 Duurzaamheid	  en	  kwaliteit	  
5 Verruiming	  van	  de	  woningvoorraad	  
6 Inzet	  in	  wijken	  en	  buurten	  
7 Sociaal-‐maatschappelijke	  opgaven	  en	  zorg	  
	  
Deze	  thema’s	  zijn	  door	  de	  gemeente,	  Woongoed	  en	  de	  HVM	  nader	  uitgewerkt	  in	  prestatieafspraken	  
geldend	  voor	  de	  komende	  periode.	  Er	  is	  voor	  gekozen	  om	  te	  werken	  met	  Kaderafspraken,	  geldend	  
voor	  drie	  jaar	  (voor	  de	  periode	  2015	  tot	  en	  met	  2017)	  en	  Jaarschijven,	  geldend	  voor	  één	  jaar.	  Jaarlijks	  
wordt	  een	  jaarschijf	  voor	  het	  volgende	  jaar	  opgesteld,	  waarin	  afspraken	  over	  concrete	  
werkzaamheden	  en	  activiteiten	  plaatsvindend	  in	  het	  betreffende	  jaar	  zijn	  opgenomen.	  De	  
jaarschijven	  maken	  onderdeel	  uit	  van	  deze	  prestatieafspraken.	  
	  
Voor	  een	  overzicht	  van	  begrippen	  en	  definities	  wordt	  verwezen	  naar	  bijlage	  1.	  
	  
De	  positie	  van	  en	  ontwikkelingen	  bij	  de	  drie	  partijen	  	  
	  
Gemeente	  Middelburg	  
Middelburg	  is	  een	  bruisende	  gemeente,	  waar	  het	  goed	  wonen,	  werken	  en	  recreëren	  is.	  
Middelburgers	  zijn	  trots,	  wonen	  en	  werken	  graag	  in	  hun	  stad	  en	  de	  kernen.	  De	  wijken	  en	  kernen	  
hebben	  allemaal	  hun	  eigen	  identiteit.	  De	  gemeente	  Middelburg	  staat	  de	  komende	  jaren	  voor	  een	  
aantal	  grote	  opgaven.	  De	  decentralisaties	  en	  de	  situatie	  ten	  aanzien	  van	  de	  gemeentelijke	  financiën	  
vragen	  veel	  van	  de	  gemeente.	  
	  
Per	  1	  januari	  2015	  is	  de	  gemeente	  verantwoordelijk	  voor	  nieuwe	  taken	  binnen	  het	  sociaal	  domein.	  
Zo	  is	  bijvoorbeeld	  de	  Wet	  maatschappelijke	  ondersteuning	  uitgebreid	  met	  dagbesteding	  en	  
begeleiding.	  De	  gemeente	  is	  verantwoordelijk	  voor	  uitvoering	  van	  de	  Participatiewet	  en	  de	  
Jeugdwet.	  
	  
De	  financiële	  positie	  van	  Middelburg	  vergt	  de	  komende	  jaren	  extra	  aandacht.	  De	  financiën	  staan	  
onder	  druk	  door	  de	  aanhoudende	  ombuigingen,	  de	  hoge	  schuldpositie	  en	  de	  economische	  crisis	  die	  
zijn	  weerslag	  heeft	  op	  de	  grondverkopen.	  De	  prioriteit	  ligt	  bij	  een	  goed	  en	  duurzaam	  financieel	  beleid	  
met	  een	  structureel	  sluitende	  meerjarenbegroting.	  Een	  goed	  financieel	  beleid	  vertaalt	  zich	  ook	  in	  de	  
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reservepositie	  van	  de	  gemeente	  en	  de	  mogelijkheden	  om	  tegenvallers	  en	  risico’s	  op	  te	  vangen,	  de	  
weerstandscapaciteit.	  
	  	  
Er	  wordt	  niet	  bezuinigd	  op	  armoedebeleid.	  Afgelopen	  jaren	  is	  het	  aantal	  mensen	  dat	  in	  armoede	  
leeft,	  gegroeid.	  De	  beste	  manier	  om	  uit	  armoede	  te	  komen,	  is	  via	  betaald	  werk,	  op	  basis	  van	  een	  
redelijk	  salaris	  en	  een	  duurzaam	  perspectief.	  Omdat	  dit	  niet	  altijd	  mogelijk	  is,	  heeft	  de	  gemeente	  een	  
armoedebeleid.	  De	  gemeente	  zorgt	  de	  komende	  vier	  jaar	  voor	  een	  actieve	  benadering	  van	  mensen	  
die	  recht	  hebben	  op	  minimaregelingen,	  via	  de	  bekende	  vindplaatsen	  (o.a.	  Porthos,	  onderwijs,	  
zorgorganisaties,	  Woongoed,	  kerken)	  en	  nieuwe	  vindplaatsen	  (inzet	  van	  de	  gebiedsgerichte	  teams).	  
	  	  
De	  gemeente	  gaat	  door	  met	  burgerparticipatie	  en	  wijkgericht	  werken.	  Het	  is	  een	  groeiproces:	  de	  
gemeente	  is	  samen	  een	  traject	  ingegaan	  om	  de	  inwoners,	  jong	  en	  oud,	  een	  actieve	  rol	  te	  geven	  in	  
gemeentelijk	  beleid.	  De	  gemeente	  wil	  burgerinitiatieven	  stimuleren	  en	  omarmen.	  Uitgangspunt	  is	  
loslaten	  in	  vertrouwen.	  Dit	  vraagt	  om	  een	  open	  houding	  van	  iedereen.	  
	  
Woongoed	  Middelburg	  
Woongoed	  Middelburg	  bezit	  ruim	  6.300	  woningen	  verspreid	  over	  de	  gemeente	  Middelburg	  en	  is	  
daarmee	  veruit	  de	  grootste	  corporatie	  in	  de	  gemeente.	  Woongoed	  is	  een	  maatschappelijk	  
georiënteerde	  organisatie	  die	  bijdraagt	  aan	  de	  kwaliteit	  van	  wonen	  en	  leven	  in	  Middelburg.	  De	  
missie	  van	  Woongoed	  is	  ‘het	  leveren	  van	  een	  basisvoorziening	  in	  wonen	  voor	  mensen	  die	  daarvoor	  
moeilijk	  ergens	  anders	  terecht	  kunnen’.	  Dit	  betekent	  voor	  Woongoed:	  . Voldoende	  aanbod	  voor	  mensen	  met	  lage	  inkomens	  . Specifiek	  aanbod	  voor	  bijzondere	  groepen	  en	  begeleid	  wonen	  . Investeren	  in	  het	  onderhoud	  van	  de	  woningen	  in	  bezit	  van	  Woongoed	  . Investeren	  in	  energiemaatregelen	  om	  woningen	  duurzamer	  te	  maken	  . Samenwerken	  met	  alle	  belanghouders	  
De	  voorliggende	  prestatieafspraken	  hebben	  betrekking	  op	  deze	  opgaven	  behorend	  tot	  de	  missie	  van	  
Woongoed.	  	  
	  
Wat	  betreft	  het	  beleid	  en	  de	  investeringsruimte	  bij	  corporaties	  is	  er	  veel	  gewijzigd	  ten	  opzichte	  van	  
de	  vorige	  prestatieafspraken.	  Corporaties	  in	  Nederland	  moeten	  voldoen	  aan	  strengere	  regelgeving	  
rondom	  financiering,	  investeringen	  en	  woningtoewijzing.	  Daarnaast	  is	  het	  toezicht	  op	  corporaties	  
flink	  verstevigd	  en	  is	  de	  investeringsruimte	  van	  corporaties	  afgenomen	  door	  heffingen	  (zoals	  de	  
verhuurderheffing	  vanuit	  het	  Rijk	  en	  de	  saneringsheffing	  vanuit	  het	  CFV).	  Nieuwe	  regelgeving	  
geldend	  voor	  corporaties	  is	  opgenomen	  in	  de	  Herzieningswet	  Toegelaten	  Instellingen	  (Woningwet)	  
die	  naar	  verwachting	  per	  1	  januari	  2016	  in	  werking	  zal	  treden.	  Een	  belangrijk	  gevolg	  van	  deze	  
Woningwet	  is	  dat	  corporaties	  aanzienlijk	  minder	  ruimte	  hebben	  om	  te	  investeren	  in	  ‘niet-‐DAEB1’	  
activiteiten,	  ofwel	  ‘commerciële’	  activiteiten,	  en	  dat	  corporaties	  zich	  meer	  moeten	  en	  zullen	  richten	  
op	  de	  doelgroep	  van	  beleid.	  	  
	  
Woongoed	  Middelburg	  is	  actief	  in	  de	  Middelburgse	  samenleving	  en	  in	  staat	  om	  binnen	  de	  financiële	  
kaders	  ten	  behoeve	  van	  de	  continuïteit	  van	  de	  bedrijfsvoering	  en	  rekening	  houdend	  met	  de	  
toekomstige	  woonbehoeften	  maatschappelijke	  prestaties	  te	  leveren.	  Woongoed	  is	  hierbij	  gebonden	  
aan	  de	  eisen	  van	  het	  Centraal	  Fonds	  voor	  de	  Volkshuisvesting	  (CFV)	  en	  het	  Waarborgfonds	  Sociale	  
Woningbouw	  (WSW).	  Woongoed	  levert	  een	  bijdrage	  aan	  de	  thema’s	  van	  deze	  prestatieafspraken	  die	  
recht	  doet	  aan	  de	  eigen	  financiële	  mogelijkheden.	  Woongoed	  kan	  motiveren	  dat	  met	  de	  bijdrage	  een	  
maximale	  inspanning	  wordt	  geleverd.	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 DAEB: Diensten van Algemeen Economisch Belang 
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Huurdersvereniging	  Middelburg	  (HVM)	  
De	  Huurdersvereniging	  Middelburg	  (HVM)	  behartigt	  de	  belangen	  van	  alle	  huurders	  en	  
woningzoekenden	  in	  Middelburg	  en	  omstreken.	  Zij	  biedt	  hulp	  en	  advies	  bij	  individuele	  problemen	  op	  
huurgebied	  en	  ondersteunt	  bewonersinitiatieven.	  Bewonerscommissies	  kunnen	  bij	  de	  HVM	  terecht	  
voor	  begeleiding	  en	  advies.	  In	  het	  overleg	  met	  Woongoed	  Middelburg	  vertegenwoordigt	  de	  HVM	  alle	  
huurders	  van	  Woongoed	  Middelburg.	  	  
De	  HVM	  heeft	  ervoor	  gekozen	  om	  een	  rol	  in	  te	  nemen	  als	  volwaardige	  partner	  van	  de	  gemeente	  en	  
Woongoed	  bij	  deze	  prestatieafspraken	  door	  de	  afspraken	  mede	  te	  ondertekenen.	  De	  HVM	  levert	  een	  
bijdrage	  aan	  de	  thema’s	  van	  deze	  prestatieafspraken	  die	  recht	  doet	  aan	  de	  eigen	  mogelijkheden.	  Het	  
gaat	  hierbij	  met	  name	  om	  het	  bieden	  van	  informatie,	  advies	  en	  ondersteuning	  aan	  huurders	  en	  de	  
HVM	  levert	  een	  bijdrage	  als	  het	  gaat	  om	  het	  energiebewust	  worden	  van	  huurders.	  
	  
Op	  het	  moment	  dat	  een	  van	  de	  partijen	  meent	  dat	  door	  het	  Rijksbeleid	  of	  andere	  externe	  oorzaken	  
zodanige	  wijzigingen	  optreden	  dat	  deze	  gevolgen	  hebben	  voor	  de	  prestatieafspraken,	  wordt	  dit	  
besproken	  in	  het	  bestuurlijk	  overleg.	  Daarbij	  geldt	  dat	  het	  uitgangspunt	  van	  deze	  overeenkomst	  is	  
redelijkheid	  en	  billijkheid	  jegens	  elkaar.	  
	  
Bestaande	  convenanten	  	  
Een	  aantal	  afspraken	  ligt	  vast	  in	  eerder	  ondertekende	  convenanten,	  waar	  ook	  andere	  partijen	  bij	  
betrokken	  zijn.	  In	  deze	  prestatieafspraken	  wordt	  op	  een	  aantal	  punten	  naar	  deze	  convenanten	  
verwezen.	  Het	  gaat	  om	  de	  volgende	  convenanten	  en	  reeds	  bestaande	  afspraken	  of	  procedures:	  . ‘Convenant	  Schuldhulpverlening’,	  afgesloten	  in	  2012	  tussen	  Orionis,	  Maatschappelijk	  Werk	  

Walcheren,	  Woongoed,	  Woonburg	  en	  l’Escaut;	  . ‘Regionaal	  Convenant	  Woonruimteverdeling’;	  . ‘Convenant	  Hennepteelt	  Zeeland-‐West-‐Brabant	  2013’	  met	  bijbehorend	  uitvoeringsprotocol;	  . ‘Convenant-‐’	  en	  ‘Besluit	  Informatie-‐uitwisseling	  in	  het	  kader	  van	  het	  samenwerkingsverband	  
Huurdersoverlast	  Middelburg	  2011’.	  
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1	   Partners	  in	  wonen:	  organisatie	  en	  samenwerking	  
	  

	  

1.1 Overlegstructuur	  	  

1.1.1 De	  gemeente	  en	  Woongoed	  voeren	  circa	  iedere	  zes	  weken	  een	  regulier	  bestuurlijk	  overleg.	  
In	  dit	  bestuurlijk	  overleg	  wordt	  naast	  het	  bespreken	  van	  lopende	  zaken	  ruimte	  ingericht	  voor	  
het	  delen	  van	  elkaars	  visie	  op	  opgaven	  in	  Middelburg.	  Het	  overleg	  wordt	  gesplitst	  naar	  het	  
‘fysieke	  domein’	  en	  het	  ’sociaal-‐maatschappelijke	  domein’,	  zodat	  beide	  domeinen	  en	  
daartoe	  behorende	  thema’s	  in	  het	  reguliere	  bestuurlijk	  overleg	  aan	  de	  orde	  komen	  
[Procesafspraak].	  	  

1.1.2 Twee	  maal	  per	  jaar,	  in	  het	  voorjaar	  en	  in	  het	  najaar,	  vindt	  er	  bestuurlijk	  overleg	  plaats	  tussen	  
de	  gemeente,	  Woongoed	  en	  de	  HVM	  over	  de	  (uitvoering	  van)	  de	  prestatieafspraken.	  Er	  
wordt	  stilgestaan	  bij	  de	  uitvoering	  van	  de	  afspraken	  en	  er	  wordt	  bijgestuurd	  indien	  nodig.	  In	  
het	  voorjaar	  en	  in	  het	  najaar	  wordt	  stilgestaan	  bij	  de	  uitvoering	  van	  de	  Jaarschijf	  van	  het	  
betreffende	  jaar.	  In	  het	  najaar	  wordt	  tevens	  de	  Jaarschijf	  voor	  het	  komende	  jaar	  vastgesteld	  
[Procesafspraak].	  	  

	  

AMBITIE/DOEL	  
De	  gemeente,	  Woongoed	  en	  de	  HVM	  willen	  met	  elkaar	  samenwerken	  in	  een	  partnerschap.	  De	  
drie	  partijen	  zijn	  voor	  huurders	  in	  de	  gemeente	  Middelburg	  de	  belangrijkste	  partijen	  en	  hebben	  
als	  gezamenlijk	  streven	  dat	  het	  goed	  wonen	  is	  in	  Middelburg.	  Iedere	  partij	  geeft	  hier	  binnen	  de	  
eigen	  verantwoordelijkheden	  en	  mogelijkheden	  richting	  aan.	  Het	  samenwerken	  in	  een	  
partnerschap	  heeft	  tot	  doel	  om	  gezamenlijk,	  in	  een	  veranderende	  context	  waarin	  sprake	  is	  van	  
afnemende	  middelen,	  het	  maximale	  te	  bereiken	  op	  het	  terrein	  van	  het	  wonen	  in	  Middelburg.	  
	  
Bij	  een	  partnerschap	  is	  er	  sprake	  van	  wederzijdse	  inspanning,	  vertrouwen	  en	  aanspreekbaarheid.	  
Dat	  houdt	  ook	  in	  dat	  partijen	  zich	  kwetsbaar	  willen	  opstellen	  en	  bepaalde	  marges	  van	  
onzekerheid	  aanvaarden.	  Het	  samenwerken	  in	  een	  partnerschap	  betekent	  concreet	  dat	  de	  
gemeente,	  Woongoed	  en	  de	  HVM:	  

• transparant	  en	  open	  zijn	  naar	  elkaar	  toe,	  ook	  over	  ieders	  mogelijkheden	  qua	  menskracht	  
en	  financiële	  middelen;	  

• het	  gemeenschappelijke	  doel	  in	  het	  oog	  houden	  en	  binnen	  de	  kaders	  van	  de	  eigen	  
organisatie	  toewerken	  naar	  het	  bereiken	  van	  dit	  gemeenschappelijke	  doel;	  

• elkaars	  positie	  en	  elkaars	  inbreng	  in	  het	  partnerschap	  respecteren;	  
• in	  een	  vroegtijdig	  stadium	  informatie	  met	  elkaar	  delen	  die	  betrekking	  heeft	  op	  de	  

onderwerpen	  in	  deze	  prestatieafspraken;	  
• onderzoek	  dat	  betrekking	  heeft	  op	  de	  onderwerpen	  in	  deze	  prestatieafspraken,	  zoveel	  

mogelijk	  gezamenlijk	  uitvoeren;	  
• elkaar	  aanspreken	  op	  het	  moment	  dat	  er	  knelpunten	  in	  de	  uitvoering	  van	  deze	  

prestatieafspraken	  of	  in	  de	  samenwerking	  optreden;	  
• elkaar	  aanspreken	  op	  het	  niet	  nakomen	  van	  gemaakte	  afspraken.	  	  
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1.1.3 De	  reguliere	  bestuurlijke	  overleggen	  en	  het	  bestuurlijk	  overleg	  met	  de	  HVM	  over	  de	  
(uitvoering	  van)	  de	  prestatieafspraken	  worden	  ambtelijk	  voorbereid.	  Hiertoe	  vindt	  ambtelijk	  
overleg	  plaats,	  dat	  ongeveer	  twee	  weken	  voor	  ieder	  bestuurlijk	  overleg	  zal	  plaatsvinden	  
[Procesafspraak].	  

1.1.4 De	  afspraken	  voor	  de	  bestuurlijke	  en	  ambtelijke	  overleggen	  worden	  aan	  het	  begin	  van	  het	  
jaar	  voor	  het	  gehele	  jaar	  gepland	  [Procesafspraak].	  

	  

1.2 Samenwerking	  bij	  onderzoek	  en	  beleid	  

1.2.1 Partijen	  geven	  elkaar	  voorafgaand	  aan	  opdrachtverstrekking	  voor	  onderzoek	  dat	  betrekking	  
heeft	  op	  de	  onderwerpen	  in	  deze	  prestatieafspraken,	  de	  gelegenheid	  om	  gezamenlijk	  de	  
opdracht	  te	  formuleren	  en	  te	  verstrekken	  en	  de	  kosten	  te	  delen	  [Procesafspraak].	  

1.2.2 De	  gemeente	  stelt	  in	  2016	  een	  nieuwe	  Woonvisie	  op.	  Hierbij	  worden	  Woongoed	  en	  de	  HVM	  
in	  een	  vroegtijdig	  stadium	  nauw	  betrokken.	  Onderwerpen	  die	  in	  ieder	  geval	  aan	  bod	  komen	  
in	  de	  woonvisie	  zijn	  de	  ‘passendheid’	  van	  de	  woningvoorraad	  (mate	  waarin	  het	  aanbod	  qua	  
prijs	  en	  kwaliteit	  aansluit	  bij	  de	  vraag)	  en	  de	  ‘passendheid’	  van	  de	  voor	  ouderen	  geschikte	  
woningvoorraad	  [Procesafspraak]	  .	  

1.2.3 Voorafgaand	  aan	  het	  opstellen	  van	  een	  nieuwe	  Woonvisie	  voeren	  de	  gemeente,	  Woongoed	  
en	  de	  HVM	  gezamenlijk	  een	  lokaal	  woningmarktonderzoek	  uit.	  Hierbij	  wordt	  in	  de	  
opdrachtverstrekking	  als	  voorwaarde	  gesteld	  dat	  als	  uitgangspunt	  dezelfde	  bronnen	  gelden	  
als	  zijn	  gebruikt	  in	  het	  woningmarktonderzoek	  ‘Verkenning	  woningmarkt	  en	  doelgroepen	  
Middelburg’	  dat	  is	  uitgevoerd	  in	  opdracht	  van	  Woongoed	  (eindrapport	  februari	  2014)	  
[Procesafspraak].	  

	  

1.3 Looptijd,	  monitoring	  en	  actualisering	  van	  de	  afspraken	  

1.3.1 Deze	  overeenkomst	  geldt	  vanaf	  1	  januari	  2015	  en	  wordt	  in	  2017	  geactualiseerd	  op	  basis	  van	  
de	  nieuwe	  woonvisie	  van	  de	  gemeente	  zoals	  volgens	  afspraak	  1.2.2	  wordt	  opgesteld	  in	  2016.	  
Deze	  overeenkomst	  loopt	  door	  tot	  het	  moment	  dat	  een	  geactualiseerde	  overeenkomst	  is	  
vastgesteld	  [Procesafspraak].	  	  

1.3.2 Continu	  wordt	  de	  uitvoering	  van	  de	  afspraken	  zoals	  vastgelegd	  in	  deze	  overeenkomst,	  
gemonitord.	  De	  leden	  van	  het	  ambtelijk	  overleg	  zoals	  genoemd	  in	  afspraak	  1.1.3	  zijn	  hier	  in	  
eerste	  instantie	  mee	  belast.	  Indien	  tijdens	  het	  ambtelijk	  overleg	  een	  knelpunt	  wordt	  
gesignaleerd,	  wordt	  dit	  knelpunt	  geagendeerd	  voor	  het	  reguliere	  bestuurlijk	  overleg	  zoals	  
benoemd	  in	  afspraak	  1.1.1	  of	  het	  bestuurlijk	  overleg	  met	  de	  HVM	  zoals	  benoemd	  in	  afspraak	  
1.1.2	  [Procesafspraak].	  

1.3.3 Tussentijdse	  bijstelling	  van	  de	  afspraken	  uit	  deze	  overeenkomst	  is	  mogelijk	  als	  alle	  partijen	  
hiermee	  instemmen.	  Deze	  overeenkomst	  wordt	  beëindigd	  als	  alle	  partijen	  hiermee	  
schriftelijk	  instemmen	  [Procesafspraak].	  	  
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1.4 Bijzondere	  omstandigheden	  

1.4.1 De	  publiekrechtelijke	  omgeving	  van	  deze	  overeenkomst	  leidt	  tot	  het	  voorbehoud	  dat	  als	  de	  
Rijksoverheid	  of	  de	  provinciale	  overheid	  haar	  beleid	  verandert,	  dit	  ook	  kan	  betekenen	  dat	  de	  
afspraken	  uit	  deze	  overeenkomst	  moeten	  worden	  bijgesteld	  [Procesafspraak].	  

1.4.2 Uitgangspunt	  bij	  deze	  afspraken	  is	  redelijkheid	  en	  billijkheid	  jegens	  elkaar,	  ook	  bij	  gewijzigde	  
omstandigheden.	  Als	  één	  van	  de	  betrokken	  partijen	  meent	  dat	  deze	  afspraken	  gevolgen	  
hebben	  die	  onredelijk	  of	  onbillijk	  zijn,	  is	  deze	  partij	  gerechtigd	  voorstellen	  te	  doen	  aan	  de	  
andere	  twee	  partijen	  om	  deze	  onredelijkheid/onbillijkheid	  te	  voorkomen.	  Dit	  geldt	  ook	  als	  er	  
naar	  mening	  van	  één	  van	  de	  partijen	  sprake	  is	  van	  overmacht,	  waardoor	  partijen	  elkaar	  in	  
redelijkheid	  en	  billijkheid	  niet	  aan	  deze	  werkafspraken	  kunnen	  houden	  [Procesafspraak].	  

1.4.3 Bij	  een	  eventueel	  geschil	  vindt	  er	  eerst	  ambtelijk	  overleg	  plaats	  om	  tot	  een	  oplossing	  te	  
komen.	  Mocht	  dit	  ambtelijke	  overleg	  niet	  tot	  een	  voor	  partijen	  aanvaardbare	  oplossing	  
leiden,	  dan	  kan	  bestuurlijk	  overleg	  plaatsvinden	  tussen	  de	  gemeente,	  Woongoed	  en	  de	  HVM.	  
Op	  het	  moment	  dat	  ook	  bestuurlijk	  geen	  overeenstemming	  kan	  worden	  gevonden,	  zal	  een	  
traject	  van	  mediation	  worden	  gestart.	  In	  het	  geval	  mediation	  niet	  tot	  een	  voor	  alle	  partijen	  
aanvaardbare	  oplossing	  leidt,	  kiezen	  partijen	  ervoor	  het	  geschil	  voor	  te	  leggen	  aan	  de	  
burgerlijke	  rechter	  [Procesafspraak].	  
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2 Beschikbaarheid	  van	  woningen	  
	  

2.1 Behoud	  van	  een	  voldoende	  grote	  woningvoorraad	  in	  de	  huursector	  
	  
	  

	  

	  

2.1.1 Woongoed	  garandeert	  een	  voorraad	  huurwoningen	  in	  de	  sociale	  sector	  (huurwoningen	  met	  
een	  actuele	  netto-‐huurprijs	  tot	  aan	  de	  liberalisatiegrens)	  van	  4.200	  woningen	  in	  de	  
gemeente	  Middelburg	  [Resultaatsafspraak].	  

2.1.2 Van	  de	  4.200	  woningen	  genoemd	  in	  afspraak	  2.1.1	  behoudt	  Woongoed	  in	  de	  periode	  tot	  31	  
december	  2017	  minimaal	  3.500	  woningen	  met	  een	  actuele	  netto-‐huurprijs	  tot	  aan	  de	  
hoogste	  aftoppingsgrens.	  Van	  deze	  3.500	  woningen	  behoudt	  Woongoed	  in	  de	  periode	  tot	  31	  
december	  2017	  minimaal	  3.000	  huurwoningen	  met	  een	  actuele	  netto-‐huurprijs	  tot	  aan	  de	  
laagste	  aftoppingsgrens	  [Resultaatsafspraak].	  

2.1.3 Woongoed	  behoudt	  in	  de	  periode	  tot	  31	  december	  2017	  minimaal	  3.000	  woningen	  met	  een	  
streefhuurprijs	  tot	  aan	  de	  hoogste	  aftoppingsgrens.	  Dit	  aantal	  wordt	  periodiek	  herijkt	  als	  
woningmarktonderzoek	  hier	  aanleiding	  toe	  geeft	  [Resultaatsafspraak].	  	  

	  

AMBITIE/DOEL	  
De	  gemeente,	  Woongoed	  en	  de	  HVM	  vinden	  het	  van	  belang	  dat	  de	  voorraad	  huurwoningen	  in	  de	  
sociale	  sector	  in	  de	  gemeente	  Middelburg	  voldoende	  groot	  van	  omvang	  is	  om	  de	  doelgroep	  van	  
beleid	  (huishoudens	  met	  een	  belastbaar	  jaarinkomen	  tot	  €	  34.911)	  te	  kunnen	  huisvesten,	  nu	  en	  
in	  de	  toekomst.	  	  
	  

CONTEXT	  
	  
Woningmarkt	  (onderzoek	  ABF,	  ‘Verkenning	  woningmarkt	  en	  doelgroepen	  Middelburg’,	  feb.	  
2014)	  
Uitbreiding	  van	  de	  voorraad	  huurwoningen	  in	  de	  sociale	  sector	  in	  bezit	  van	  Woongoed	  is	  niet	  
benodigd	  om	  de	  doelgroep	  van	  beleid	  te	  kunnen	  huisvesten	  in	  Middelburg	  tot	  2030;	  de	  voorraad	  
huurwoningen	  in	  de	  sociale	  sector	  in	  bezit	  van	  Woongoed	  is	  groter	  dan	  de	  omvang	  van	  de	  
doelgroep	  van	  beleid.	  Hierbij	  wordt	  uitgegaan	  van	  een	  aandeel	  van	  Woongoed	  in	  de	  huursector	  
in	  Middelburg	  van	  71%.	  Uitgangspunt	  is	  een	  gelijkblijvend	  aandeel.	  
	  
Woningwet	  /	  overheidsbeleid	  
Sterke	  focus	  op	  de	  huurders	  met	  een	  inkomen	  tot	  €	  34.911	  (inperking	  werkterrein).	  Niet-‐DAEB	  
activiteiten	  moeten	  commercieel	  worden	  gefinancierd.	  
	  
Ondernemingsplan	  Woongoed	  2013-‐2017	  
Woongoed	  richt	  zich	  op	  de	  kerntaak,	  het	  huisvesten	  van	  huishoudens	  met	  een	  lager	  inkomen.	  
Woongoed	  streeft	  in	  haar	  huurbeleid	  naar	  een	  goede	  prijs-‐kwaliteitverhouding.	  Hiertoe	  hoort	  
ook	  het	  verkleinen	  van	  het	  verschil	  in	  huurprijs	  tussen	  zittende	  en	  nieuwe	  huurders.	  Woongoed	  
bezit	  momenteel	  circa	  5.400	  woningen	  met	  een	  huurprijs	  tot	  aan	  de	  liberalisatiegrens	  (aantal	  
exclusief	  studentenwoningen).	  	  
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2.1.4 Om	  de	  afspraken	  2.1.1	  t/m	  2.1.3	  te	  kunnen	  monitoren,	  levert	  Woongoed	  jaarlijks	  per	  1	  
januari	  een	  overzicht	  aan	  aan	  de	  gemeente	  en	  de	  HVM	  waarin	  is	  opgenomen	  het	  totaal	  
aantal	  woningen	  in	  bezit,	  naar	  huurprijsklasse	  (op	  basis	  van	  actuele	  netto	  huur	  én	  
streefhuur)	  en	  naar	  gebied	  en	  complex	  [Procesafspraak].	  

2.1.5 Jaarlijks	  vormen	  de	  gegevens	  over	  de	  woningvoorraad	  in	  de	  sociale	  sector	  ingedeeld	  naar	  
prijsklassen	  en	  de	  gegevens	  over	  de	  omvang	  van	  de	  doelgroep	  onderwerp	  van	  gesprek	  
tijdens	  het	  bestuurlijk	  overleg	  over	  de	  prestatieafspraken	  (voorjaar).	  Hierbij	  wordt	  tevens	  stil	  
gestaan	  bij	  signalen	  en	  trends	  die	  bekend	  zijn	  bij	  de	  partijen.	  De	  gemeente,	  Woongoed	  en	  de	  
HVM	  bepalen	  of	  de	  aantallen	  zoals	  benoemd	  in	  de	  afspraken	  2.1.1	  t/m	  2.1.3	  bijgesteld	  
moeten	  worden,	  en	  de	  wijze	  waarop	  dit	  bereikt	  kan	  worden	  indien	  nodig	  [Procesafspraak].	  

2.1.6 Woongoed	  werkt	  in	  2015	  de	  mogelijkheden	  voor	  doorstroombeleid	  verder	  uit,	  waarbij	  als	  
doelstelling	  geldt	  dat	  de	  doorstroming	  wordt	  bevorderd,	  en	  waarbij	  prijs	  en	  kwaliteit	  als	  
uitgangspunt	  worden	  gehanteerd.	  

2.1.7 Met	  de	  andere	  woningcorporaties	  in	  Middelburg	  maakt	  de	  gemeente	  tevens	  
prestatieafspraken	  waarbij	  afspraken	  over	  beschikbaarheid	  en	  betaalbaarheid	  van	  de	  
woningvoorraad	  worden	  vastgelegd,	  in	  lijn	  met	  de	  afspraken	  die	  zijn	  vastgelegd	  in	  deze	  
overeenkomst	  [Resultaatsafspraak].	  
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2.2 Onttrekken	  van	  woningen	  aan	  de	  voorraad	  
	  

CONTEXT	  
	  
Woningmarkt	  (onderzoek	  ABF,	  ‘Verkenning	  woningmarkt	  en	  doelgroepen	  Middelburg’,	  feb.	  
2014)	  
Er	  is	  sprake	  van	  een	  toename	  van	  het	  aantal	  eenpersoonshuishoudens	  en	  een	  afname	  van	  het	  
aantal	  meerpersoonshuishoudens	  (gezinnen).	  
	  
Ondernemingsplan	  Woongoed	  2013-‐2017	  
Het	  ondernemingsplan	  van	  Woongoed	  is	  gericht	  op	  efficiëntie	  en	  lage(re)	  kosten.	  Het	  financieel	  
beleid	  uit	  het	  ondernemingsplan	  is	  gericht	  op	  het	  aflossen	  van	  de	  leningenportefeuille.	  Hiervoor	  
is	  onder	  andere	  verkoop	  van	  woningen	  noodzakelijk.	  Op	  lange	  termijn	  kan	  iedere	  euro	  die	  niet	  
aan	  de	  bank	  hoeft	  te	  worden	  betaald	  rechtstreeks	  in	  de	  woningvoorraad	  worden	  geïnvesteerd.	  
Verkoopopbrengsten	  worden	  in	  de	  bestaande	  woningvoorraad	  geïnvesteerd,	  zodat	  vanuit	  de	  
lopende	  exploitatie	  wordt	  afgelost.	  	  
	  
Woningvoorraad	  en	  Strategisch	  voorraadbeleid	  Woongoed	  
Het	  huidig	  aantal	  woningen	  in	  bezit	  van	  Woongoed	  is	  groter	  dan	  de	  benodigde	  voorraad	  voor	  de	  
doelgroep	  tot	  €	  34.911.	  Woongoed	  verkoopt	  bestaande	  huurwoningen	  in	  de	  gemeente	  
Middelburg.	  Het	  betreft	  hierbij	  eengezinswoningen	  vanwege	  de	  huishoudensverdunning	  en	  
woningen	  die	  in	  het	  bezit	  oververtegenwoordigd	  zijn	  (bouwstroom	  1960-‐1974)	  in	  wijken	  met	  
veel	  bezit	  (Stromenwijk,	  Magistraatwijk,	  Dauwendaele,	  Nieuw-‐Middelburg).	  De	  redenen	  voor	  
verkoop	  van	  woningen	  zijn	  de	  volgende:	  
• Door	  bestaande	  huurwoningen	  te	  verkopen,	  wordt	  voldaan	  aan	  de	  vraag	  van	  consumenten.	  

Deels	  zijn	  dit	  huurders	  die	  hun	  huurwoning	  in	  eigen	  bezit	  wensen	  te	  hebben,	  deels	  betreffen	  
dit	  starters	  op	  de	  woningmarkt	  die	  op	  zoek	  zijn	  naar	  een	  betaalbare	  koopwoning,	  en	  deels	  
betreffen	  dit	  huishoudens	  met	  een	  middeninkomen	  die	  vanwege	  hun	  inkomen	  niet	  meer	  in	  
aanmerking	  komen	  voor	  een	  huurwoning	  in	  de	  sociale	  sector.	  

• Het	  kan	  voor	  huurders	  financieel	  aantrekkelijk	  zijn	  om	  hun	  woning	  (op	  termijn)	  te	  kopen,	  wat	  
bijdraagt	  aan	  de	  betaalbaarheid	  van	  het	  wonen	  in	  Middelburg.	  Op	  kortere	  termijn	  kan	  het	  
kopen	  van	  de	  woning	  leiden	  tot	  een	  lagere	  maandelijkse	  woonlast,	  op	  langere	  termijn	  kan	  
het	  kopen	  van	  de	  woning	  tevens	  bijdragen	  aan	  het	  opbouwen	  van	  vermogen;	  

• De	  verkoop	  van	  huurwoningen	  kan	  zorgen	  voor	  meer	  gemengde	  buurten,	  wijken	  en/of	  
complexen;	  

• Door	  verkoop	  van	  bestaande	  huurwoningen	  wordt	  Woongoed	  in	  staat	  gesteld	  om	  te	  
investeren	  in	  het	  betaalbaar	  houden	  van	  de	  woningvoorraad,	  in	  het	  verbeteren	  van	  de	  
energieprestaties	  van	  de	  bestaande	  voorraad	  en	  in	  (groot)	  onderhoud.	  De	  noodzaak	  om	  
woningen	  te	  verkopen	  om	  in	  de	  genoemde	  doelen	  te	  kunnen	  (blijven)	  investeren	  is	  groter	  
geworden	  door	  de	  invoering	  van	  verhuurderheffing;	  

• Woongoed	  streeft	  naar	  een	  (kosten)efficiënt	  beheer	  van	  haar	  vastgoedportefeuille.	  Een	  
aantal	  bijzondere	  objecten	  zijn	  beheerstechnisch	  dure	  objecten.	  Door	  deze	  objecten	  te	  
verkopen	  wordt	  Woongoed	  in	  staat	  gesteld	  om	  de	  onderhoudskosten	  laag	  te	  houden.	  	  

	  
Het	  aantal	  woningen	  geoormerkt	  voor	  verkoop	  (het	  totale	  verkoopprogramma)	  van	  Woongoed	  
in	  de	  gemeente	  Middelburg	  bedraagt	  per	  1	  januari	  2015	  1.900	  woningen.	  Per	  jaar	  wordt	  slechts	  
een	  beperkt	  deel	  van	  het	  totale	  verkoopprogramma	  van	  Woongoed	  daadwerkelijk	  verkocht,	  
afhankelijk	  van	  de	  marktomstandigheden.	  	  
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2.2.1 Woongoed	  heeft	  zich	  tot	  doel	  gesteld	  om	  per	  jaar	  circa	  45	  woningen	  te	  verkopen	  
[Resultaatsafspraak].	  

2.2.2 Op	  het	  moment	  dat	  een	  woning	  geoormerkt	  voor	  verkoop	  vrij	  komt,	  beziet	  Woongoed	  of	  
daadwerkelijke	  verkoop	  van	  deze	  woning	  nog	  steeds	  wenselijk	  is.	  Hierbij	  wordt	  onder	  andere	  
gekeken	  naar	  het	  aantal	  te	  koop	  staande	  woningen	  van	  particuliere	  eigenaren	  in	  dezelfde	  
buurt.	  Indien	  de	  woning	  niet	  wordt	  verkocht,	  beoordeelt	  Woongoed	  na	  drie	  en	  zes	  maanden	  
of	  de	  woning	  opnieuw	  in	  verhuur	  wordt	  genomen.	  Dit	  om	  onnodige	  leegstand	  en	  afname	  van	  
de	  leefbaarheid	  tegen	  te	  gaan	  [Resultaatsafspraak].	  

2.2.3 Aan	  de	  woningen	  die	  door	  Woongoed	  zijn	  opgenomen	  in	  het	  verkoopprogramma	  blijft	  het	  
regulier	  en	  planmatig	  onderhoud	  plaatsvinden	  [Resultaatsafspraak].	  	  

2.2.4 Om	  te	  voorkomen	  dat	  kopers	  na	  de	  aankoop	  van	  een	  voormalige	  huurwoning	  van	  Woongoed	  
met	  te	  hoge	  woon-‐	  en	  onderhoudslasten	  te	  maken	  krijgen,	  biedt	  Woongoed	  de	  volgende	  
zekerheden	  aan	  de	  koper	  bij	  verkoop	  van	  een	  woning:	  
a.	  	  bij	  verkoop	  van	  een	  woning	  wordt	  de	  verkoopprijs	  bepaald	  op	  basis	  van	  een	  

onafhankelijke	  taxatie	  van	  de	  woning;	  
b.	  	  bij	  verkoop	  van	  een	  woning	  wordt	  door	  Woongoed	  een	  bouwkundig	  adviesrapport	  

aangeleverd	  aan	  de	  koper,	  waarin	  duidelijk	  is	  opgenomen	  welke	  maatregelen	  ten	  
behoeve	  van	  het	  verbeteren	  van	  de	  algehele	  kwaliteit	  van	  de	  woning	  dienen	  plaats	  te	  
vinden	  en	  welke	  kosten	  hiermee	  gepaard	  gaan	  direct	  en	  op	  termijn;	  

c.	  	  bij	  verkoop	  van	  een	  woning	  bespreekt	  Woongoed	  het	  hierboven	  genoemde	  bouwkundig	  
adviesrapport	  met	  de	  koper	  tijdens	  het	  verkoopgesprek	  en	  wijst	  Woongoed	  de	  koper	  op	  
de	  maatregelen	  en	  bijbehorende	  kosteninschatting	  zoals	  zijn	  opgenomen	  in	  dit	  rapport;	  

d.	  	  bij	  verkoop	  van	  de	  woning	  beschikt	  de	  woning	  over	  een	  energielabel	  en	  zijn	  de	  
‘Woonlasten	  in	  beeld’	  zoals	  ook	  vanaf	  1	  juli	  2015	  wordt	  gehanteerd	  in	  het	  
woonruimteverdelingssysteem	  als	  het	  gaat	  om	  te	  verhuren	  woningen;	  

e.	  	  op	  het	  moment	  dat	  na	  verkoop	  van	  een	  huurwoning	  door	  Woongoed	  de	  resterende	  
huurwoningen	  in	  bezit	  van	  Woongoed	  gelegen	  in	  de	  betreffende	  straat	  of	  het	  betreffende	  
complex	  worden	  verbeterd	  qua	  energieprestatie,	  doet	  Woongoed	  ook	  aan	  de	  nieuwe	  
eigenaar-‐bewoner	  van	  de	  betreffende	  woning	  het	  aanbod	  om	  ‘mee	  te	  doen’	  in	  de	  aanpak	  
[Informatieafspraak].	  

	  
	   	  

AMBITIE/DOEL	  
Woongoed	  verkoopt	  huurwoningen	  met	  een	  mismatch	  op	  het	  gebied	  van	  kerntaken,	  
huishoudensontwikkeling	  en	  efficiënt	  beheer	  ten	  behoeve	  van	  het	  aflossen	  van	  de	  
leningenportefeuille	  van	  Woongoed,	  waarbij	  gewaarborgd	  is	  dat	  Woongoed	  op	  lange	  termijn	  
voldoende	  huishoudens	  met	  een	  laag	  inkomen	  kan	  huisvesten.	  Kopers	  van	  een	  woning	  van	  
Woongoed	  worden	  goed	  geïnformeerd	  en	  weten	  waar	  zij	  aan	  toe	  zijn.	  
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2.3 Beschikbaarheid	  van	  woningen	  voor	  huishoudens	  met	  een	  middeninkomen	  
	  

	  

2.3.1 Woongoed	  beziet	  voor	  medio	  2015	  wat	  de	  wensen	  en	  mogelijkheden	  zijn	  van	  het	  bij	  initiële	  
splitsing	  omzetten	  van	  een	  deel	  DAEB-‐bezit	  naar	  de	  niet-‐DAEB	  tak	  (liberalisering)	  en	  betrekt	  
zoals	  wettelijk	  verplicht	  de	  zienswijze	  van	  de	  gemeente	  Middelburg	  en	  de	  HVM	  hierbij.	  
Hierbij	  geldt	  als	  voorwaarde	  dat	  liberalisatie	  financierbaar	  is,	  niet	  ten	  koste	  gaat	  van	  afspraak	  
2.1.1	  over	  het	  behoud	  van	  een	  kernvoorraad	  en	  de	  DAEB-‐tak	  die	  achterblijft	  aan	  de	  eisen	  van	  
het	  CFV	  en	  WSW	  voldoet	  [Procesafspraak].	  	  

2.3.2 Woongoed	  is	  bereid	  om	  -‐na	  initiële	  splitsing	  zoals	  benoemd	  in	  afspraak	  2.3.1-‐	  ten	  behoeve	  
van	  huishoudens	  met	  een	  middeninkomen	  een	  deel	  van	  de	  voorraad	  huurwoningen	  in	  de	  
sociale	  sector	  te	  liberaliseren	  op	  het	  moment	  dat	  blijkt	  dat	  de	  behoefte	  aan	  dure	  
huurwoningen	  zodanig	  toeneemt	  dat	  het	  huidige	  aanbod	  ontoereikend	  is.	  Ook	  hierbij	  geldt	  
als	  voorwaarde	  dat	  liberalisatie	  financierbaar	  is,	  niet	  ten	  koste	  gaat	  van	  afspraak	  2.1.1	  over	  
het	  behoud	  van	  een	  kernvoorraad	  en	  de	  DAEB-‐tak	  die	  achterblijft	  aan	  de	  eisen	  van	  het	  CFV	  
en	  WSW	  voldoet.	  Jaarlijks	  wordt	  de	  vraag	  naar	  /	  behoefte	  aan	  dure	  huurwoningen	  en	  het	  
aanbod	  aan	  dure	  huurwoningen	  in	  Middelburg	  gemonitord	  aansluitend	  bij	  afspraak	  2.1.7	  
[Intentieafspraak].	  

	  
	   	  

AMBITIE/DOEL	  
De	  gemeente	  en	  de	  HVM	  streven	  naar	  voldoende	  huisvesting	  in	  het	  geliberaliseerde	  segment	  
van	  de	  huursector	  voor	  huishoudens	  met	  een	  middeninkomen.	  	  Woongoed	  is	  bereid	  daar	  een	  
bijdrage	  aan	  te	  leveren.	  

CONTEXT	  
	  
Woningmarkt	  (onderzoek	  ABF,	  ‘Verkenning	  woningmarkt	  en	  doelgroepen	  Middelburg’,	  feb.	  
2014)	  
De	  woningbehoefte	  is	  in	  Middelburg	  het	  grootst	  in	  de	  koopsector	  in	  de	  prijsklasse	  €	  168.000	  tot	  
€	  200.000.	  
	  
Ondernemingsplan	  Woongoed	  2013-‐2017	  
Woongoed	  richt	  zich	  op	  de	  kerntaak;	  het	  huisvesten	  van	  lagere	  inkomens.	  Bij	  de	  toewijzing	  van	  
woningen	  in	  de	  sociale	  huursector	  benut	  Woongoed	  de	  10%	  vrije	  ruimte	  vrijwel	  geheel	  voor	  
huishoudens	  behorend	  tot	  de	  doelgroep	  van	  beleid.	  Woongoed	  beschikt	  over	  circa	  260	  
huurwoningen	  in	  de	  vrije	  sector	  (woning	  met	  een	  huurprijs	  boven	  de	  liberalisatiegrens)	  waar	  
huishoudens	  met	  een	  middeninkomen	  voor	  in	  aanmerking	  komen.	  Woongoed	  bemerkt	  
momenteel	  dat	  er	  weinig	  vraag	  bestaat	  naar	  dure	  huurwoningen.	  	  
	  
Woningwet	  /	  overheidsbeleid	  
Naar	  verwachting	  treedt	  per	  1	  januari	  2016	  de	  Herzieningswet	  Toegelaten	  Instellingen	  in	  werking	  
waarna	  er	  sprake	  zal	  zijn	  van	  een	  administratieve	  of	  juridische	  splitsing	  tussen	  het	  DAEB-‐bezit	  
(‘sociale’	  bezit)	  en	  het	  niet-‐DAEB	  bezit	  (‘commerciële	  bezit’)	  van	  Woongoed.	  In	  de	  ‘Tijdelijke	  
regeling	  Diensten	  van	  Algemeen	  Economisch	  Belang’	  is	  al	  sinds	  2011	  vastgelegd	  dat	  huishoudens	  
met	  een	  middeninkomen	  amper	  nog	  toegang	  hebben	  tot	  de	  sociale	  huursector.	  
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2.4 Inzet	  voor	  studenten	  en	  starters	  
	  

	  

2.4.1 Woongoed	  biedt	  de	  garantie	  dat	  de	  studentenwoningen	  in	  haar	  bezit	  (per	  1	  januari	  2015)	  
voor	  een	  periode	  van	  tenminste	  15	  jaar	  als	  studentenwoningen	  verhuurd	  blijven	  worden,	  
ook	  als	  het	  eigendom	  van	  de	  woningen	  wordt	  overgedragen	  aan	  een	  derde	  partij,	  mits	  er	  
voldoende	  vraag	  is	  naar	  studentenhuisvesting	  [Resultaatsafspraak].	  	  

2.4.2 De	  gemeente	  zet	  de	  Starterslening	  voort	  in	  2015.	  Naar	  verwachting	  is	  het	  huidige	  budget	  
voor	  de	  Starterslening	  van	  €	  500.000	  eind	  2015	  uitgeput.	  Eind	  2015	  besluit	  de	  gemeenteraad	  
over	  het	  beschikbaar	  stellen	  van	  nieuwe	  financiële	  middelen	  voor	  deze	  regeling	  [Procesafspraak].	  	  

	  
	  
	   	  

AMBITIE/DOEL	  
De	  gemeente,	  Woongoed	  en	  de	  HVM	  streven	  naar	  voldoende	  studentenhuisvesting	  voor	  de	  
huidige	  UCR-‐opleiding.	  In	  het	  geval	  er	  een	  tweede	  college	  in	  Middelburg	  wordt	  gerealiseerd,	  
moet	  sprake	  zijn	  van	  realisatie	  van	  voldoende	  huisvesting	  voor	  de	  betreffende	  studenten.	  	  

CONTEXT	  
	  
Ondernemingsplan	  Woongoed	  2013-‐2017	  
Studentenhuisvesting	  is	  geen	  kerntaak	  van	  corporaties.	  Woongoed	  heeft	  per	  1	  augustus	  2014	  de	  
verhuur	  en	  het	  beheer	  van	  de	  studentenwoningen	  in	  haar	  bezit	  overgedragen	  aan	  Villex	  en	  heeft	  
de	  wens	  om	  in	  de	  toekomst	  ook	  het	  eigendom	  van	  deze	  woningen	  over	  te	  dragen	  aan	  een	  derde	  
partij.	  	  
	  
Studentenhuisvesting	  in	  de	  Gemeente	  Middelburg	  
De	  gemeente	  Middelburg	  en	  de	  UCR	  hebben	  de	  ambitie	  om	  een	  tweede	  college	  te	  starten.	  
	  
Starters	  
De	  gemeente	  Middelburg	  kent	  geen	  ‘startersproblematiek’,	  maar	  de	  gemeente	  wil	  zich	  wel	  
inzetten	  om	  startende	  huishoudens	  in	  de	  gemeente	  Middelburg	  zoveel	  mogelijk	  te	  behouden	  en	  
aan	  te	  trekken.	  Hiertoe	  zet	  de	  gemeente	  	  de	  Starterslening	  in.	  In	  de	  praktijk	  wordt	  ervaren	  dat	  de	  
Starterslening	  ook	  wordt	  ingezet	  voor	  het	  verbeteren	  van	  de	  kwaliteit	  van	  de	  aangekochte	  
woningen.	  	  
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3 Betaalbaarheid	  en	  woonlasten	  
	  

	  

CONTEXT	  
	  
Economie	  /	  inkomensontwikkeling	  
Inkomens	  en	  koopkracht	  dalen,	  onder	  andere	  door	  een	  toegenomen	  werkloosheid.	  Onderzoek	  
van	  de	  HVM	  laat	  zien	  dat	  huurders	  met	  lage	  inkomens	  het	  zwaar	  hebben.	  
	  
Overheidsbeleid	  
De	  Rijksoverheid	  is	  primair	  verantwoordelijk	  voor	  inkomensbeleid.	  Dit	  is	  voor	  huurwoningen	  
geregeld	  middels	  de	  Huurtoeslagwet.	  De	  huurtoeslag	  heeft	  een	  dempende	  werking	  op	  de	  
woonlasten.	  Er	  wordt	  op	  de	  huurtoeslag	  bezuinigd.	  Ook	  is	  sprake	  ven	  een	  verhuurderheffing,	  
waardoor	  de	  mogelijkheid	  om	  huren	  te	  verhogen	  door	  de	  Rijksoverheid	  verruimd	  is	  
(inkomensafhankelijke	  huurverhoging).	  
	  
Woonlasten	  
Onder	  woonlasten	  worden	  de	  totale	  woonuitgaven	  verstaan.	  Dit	  zijn	  huur,	  energielasten,	  
servicekosten,	  huurtoeslag,	  en	  gemeentelijke	  belastingen	  gebruikers.	  Verschillende	  partijen	  
kunnen	  invloed	  uitoefenen	  op	  de	  woonlasten.	  Woongoed	  op	  het	  gebied	  van	  huur,	  servicekosten	  
en	  energielasten,	  huurders	  op	  het	  gebied	  van	  energielasten	  en	  servicekosten	  en	  de	  gemeente	  via	  
de	  gemeentelijke	  belastingen.	  Het	  is	  belangrijk	  hierbij	  te	  constateren	  dat	  de	  invloed	  beperkt	  is.	  
Lagere	  huur	  wordt	  voor	  een	  groot	  deel	  gedempt	  door	  de	  werking	  van	  de	  huurtoeslag.	  
Investeringen	  in	  de	  energieprestatie	  van	  de	  woning	  leveren	  relatief	  gezien	  weinig	  winst	  op.	  
Bewoners	  hebben	  middels	  gedrag	  invloed	  op	  de	  energielasten	  en	  servicekosten	  (zelf	  
organiseren).	  
	  
Woningtoewijzing	  /	  doorstroming	  
Bij	  toewijzing	  van	  een	  woning	  kan	  worden	  gestuurd	  op	  woonlasten	  door	  matching	  huurprijs	  met	  
inkomen.	  Hierbij	  is	  er	  een	  spanningsveld	  tussen	  enerzijds	  lage	  huurprijs	  en	  anderzijds	  
doorstroming	  op	  de	  woningmarkt.	  
	  
Ondernemingsplan	  Woongoed	  Middelburg	  
De	  verhuurderheffing	  drukt	  sterk	  op	  de	  exploitatie	  van	  Woongoed.	  Hiertoe	  heeft	  Woongoed	  
besloten	  de	  kosten	  te	  reduceren	  middels	  een	  reorganisatie,	  investeringen	  in	  nieuwbouw	  te	  
schrappen	  en	  de	  huur	  boven	  inflatoir	  te	  verhogen	  tot	  op	  streefhuurniveau.	  Woongoed	  streeft	  in	  
haar	  huurbeleid	  naar	  een	  goede	  prijs-‐kwaliteitverhouding.	  Hiertoe	  hoort	  ook	  het	  verkleinen	  van	  
het	  verschil	  tussen	  zittende	  en	  nieuwe	  huurders.	  
	  
Kwijtscheldingsbeleid	  gemeente	  
De	  gemeente	  Middelburg	  hanteert,	  in	  afstemming	  met	  de	  gemeenten	  Veere	  en	  Vlissingen,	  de	  
maximale	  mogelijkheden	  voor	  kwijtschelding	  van	  gemeentelijke	  belastingen	  voor	  huishoudens	  
met	  de	  laagste	  inkomens.	  De	  gemeente	  doet	  mee	  aan	  de	  geautomatiseerde	  beoordeling	  van	  
kwijtschelding	  door	  het	  inlichtingenbureau	  (IB).	  Gevolg	  hiervan	  is	  dat	  ongeveer	  900	  van	  de	  1.300	  
mogelijk	  kwijtscheldingsgerechtigden	  bij	  de	  aanslagoplegging	  al	  weten	  dat	  ze	  kwijtschelding	  
ontvangen	  voor	  Afvalstoffenheffing	  en	  Rioolheffing.	  Dit	  geldt	  uitsluitend	  voor	  mensen	  die	  twee	  
jaar	  achter	  elkaar	  kwijtschelding	  hebben	  ontvangen.	  
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3.1 Toewijzing	  van	  woningen	  
Hoofdstuk	  2	  van	  deze	  prestatieafspraken	  bevat	  afspraken	  over	  het	  behoud	  van	  een	  voldoende	  grote	  
voorraad	  huurwoningen	  met	  een	  huurprijs	  tot	  aan	  de	  aftoppingsgrenzen	  om	  zo	  de	  betaalbaarheid	  
van	  huurwoningen	  ook	  in	  de	  komende	  drie	  jaar	  te	  bevorderen.	  De	  gemeente,	  Woongoed	  en	  de	  HVM	  
zijn	  het	  erover	  eens	  dat	  deze	  betaalbare	  huurwoningen	  bij	  voorrang	  moeten	  worden	  toegewezen	  
aan	  huishoudens	  met	  de	  laagste	  inkomens.	  	  

3.1.1 Woongoed	  garandeert	  dat	  de	  woningen	  met	  een	  huurprijs	  tot	  aan	  de	  hoogste	  
aftoppingsgrens	  voor	  minimaal	  80%	  worden	  toegewezen	  aan	  huishoudens	  met	  een	  inkomen	  
tot	  de	  bovenste	  huurtoeslaggrens,	  waarbij	  onderscheid	  wordt	  gemaakt	  naar	  
huishoudenssamenstelling	  [Resultaatsafspraak].	  

	  

3.2 Huurbeleid	  en	  prijsbeleid	  

3.2.1 Woongoed	  hanteert	  in	  2015	  geen	  inkomensafhankelijke	  huurverhoging	  maar	  een	  
basishuurverhoging	  van	  inflatie	  met	  een	  opslag	  van	  maximaal	  1,5%	  tot	  op	  streefhuurniveau	  
voor	  de	  woningen	  behorend	  tot	  de	  sociale	  voorraad.	  De	  huur	  van	  woningen	  die	  de	  
streefhuur	  hebben	  bereikt	  worden	  met	  de	  inflatie	  aangepast	  [Resultaatsafspraak].	  

3.2.2 Voorafgaand	  aan	  de	  invoering	  van	  de	  huursombenadering	  (naar	  verwachting	  per	  1	  juli	  2016)	  
als	  vervanging	  van	  de	  inkomensafhankelijke	  huurverhoging	  beziet	  Woongoed	  in	  overleg	  met	  
de	  HVM	  en	  de	  gemeente	  hoe	  hiermee	  wordt	  omgegaan	  door	  Woongoed,	  waarbij	  als	  basis	  
geldt	  dat	  gekomen	  wordt	  tot	  meer	  gelijkheid	  in	  de	  huurprijzen	  voor	  zittende	  en	  nieuwe	  
huurders	  [Procesafspraak].	  

3.2.3 In	  het	  eerste	  kwartaal	  van	  2015	  beziet	  Woongoed	  in	  overleg	  met	  de	  HVM	  en	  de	  gemeente	  
hoe	  wordt	  omgegaan	  met	  het	  nieuwe	  Woningwaarderingsstelsel,	  dat	  naar	  verwachting	  per	  
30	  juni	  2015	  in	  werking	  treedt.	  Uitgangspunt	  hierbij	  is	  dat	  invoering	  budgetneutraal	  -‐ten	  
opzichte	  van	  de	  huidige	  situatie-‐	  kan	  plaatsvinden	  [Procesafspraak].	  

	  

3.3 Energielasten	  

3.3.1 De	  HVM	  neemt	  het	  initiatief	  om,	  samen	  met	  de	  gemeente	  en	  Woongoed	  (en	  indien	  aan	  de	  
orde	  andere	  partijen),	  in	  het	  eerste	  kwartaal	  van	  2015	  een	  ‘energiebewustwordingsplan’	  op	  
te	  stellen	  waarin	  concrete	  maatregelen	  worden	  benoemd	  die	  in	  de	  komende	  jaren	  
uitgevoerd	  worden	  met	  het	  doel	  het	  energiebewustzijn	  van	  bewoners	  (zowel	  huurders	  als	  
eigenaar-‐bewoners)	  te	  vergroten	  en	  bewoners	  te	  ondersteunen	  bij	  het	  nemen	  van	  
praktische	  maatregelen	  die	  energie	  besparen	  [Resultaatsafspraak].	  	  

	  

AMBITIE/DOEL	  
De	  gemeente,	  Woongoed	  en	  de	  HVM	  willen	  de	  woonlasten	  van	  zowel	  huurders	  als	  eigenaar-‐
bewoners	  met	  een	  laag	  inkomen	  beheersbaar	  houden.	  De	  focus	  ligt	  hierbij	  op	  de	  groep	  huurders.	  
De	  gemeente,	  Woongoed	  en	  de	  HVM	  willen	  de	  invloed	  die	  zij	  hebben	  om	  woonlasten	  
beheersbaar	  te	  houden,	  zo	  doelmatig	  mogelijk	  benutten.	  Hierbij	  wordt	  generiek	  beleid	  
gehanteerd	  waar	  dat	  kan,	  en	  maatwerk	  geboden	  waar	  nodig.	  
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3.3.2 Onderdeel	  uitmakend	  van	  het	  energiebewustwordingsplan	  zoals	  genoemd	  in	  afspraak	  3.3.1	  
is	  de	  werving	  en	  opleiding	  van	  energiecoaches	  in	  de	  huursector	  door	  de	  HVM.	  Hierbij	  werkt	  
de	  HVM	  samen	  met	  de	  gemeente	  en	  Woongoed	  (en	  indien	  aan	  de	  orde	  andere	  partijen).	  De	  
energiecoaches	  worden	  ingezet	  om	  samen	  met	  huurders	  te	  proberen	  het	  energieverbruik	  
van	  de	  huurders	  omlaag	  te	  brengen	  [Resultaatsafspraak].	  	  

3.3.3 Tijdens	  en	  na	  het	  verbeteren	  van	  de	  energieprestatie	  van	  bestaande	  woningen	  door	  
Woongoed	  informeert	  Woongoed	  de	  betreffende	  bewoners	  over	  de	  effecten	  van	  
energiegedrag	  op	  de	  woonlasten	  [Resultaatsafspraak].	  

3.3.4 In	  het	  woonruimteverdelingssysteem,	  waarbij	  Woongoed	  samenwerkt	  met	  de	  andere	  
Walcherse	  corporaties,	  wordt	  in	  2015	  via	  een	  proefproject	  gestart	  met	  het	  in	  beeld	  brengen	  
van	  de	  woonlasten	  (‘Woonlasten	  in	  beeld’)	  om	  zo	  woningzoekenden	  te	  informeren	  over	  de	  
te	  verwachten	  woonlast	  bij	  de	  aangeboden	  woning	  [Resultaatsafspraak].	  

	  

3.4 Overige	  componenten	  van	  woonlasten	  

3.4.1 De	  HVM	  stelt	  samen	  met	  de	  gemeente	  en	  Woongoed	  (en	  indien	  aan	  de	  orde	  andere	  
partijen)	  per	  complex	  een	  plan	  op	  om	  te	  besparen	  op	  servicekosten.	  In	  het	  kader	  van	  co-‐
creatie	  zal	  hier	  waar	  dat	  kan	  en	  waar	  de	  huurders	  hier	  behoefte	  aan	  hebben	  prioriteit	  aan	  
gegeven	  worden	  [Resultaatsafspraak].	  	  

3.4.2 De	  gemeente	  Middelburg	  hanteert	  ook	  in	  de	  periode	  2015	  tot	  en	  met	  2017	  ten	  aanzien	  van	  
de	  gemeentelijke	  belastingen	  een	  kwijtscheldingsbeleid	  voor	  de	  huishoudens	  met	  de	  laagste	  
inkomens,	  waarbij	  de	  geautomatiseerde	  beoordeling	  van	  kwijtschelding	  blijft	  plaatsvinden	  
[Resultaatsafspraak].	  

3.4.3 Woongoed	  en	  de	  HVM	  vinden	  het	  belangrijk	  dat	  huurders	  van	  Woongoed	  die	  te	  duur	  wonen	  
(bijvoorbeeld	  door	  wijziging	  in	  inkomenssituatie)	  of	  die	  zelf	  goedkoper	  willen	  wonen,	  kunnen	  
worden	  geholpen.	  Woongoed	  zal	  dergelijke	  huurderverzoeken	  honoreren	  mits	  de	  huurder	  
aan	  de	  toewijzingscriteria	  voldoet	  die	  bij	  de	  nieuwe	  woning	  wordt	  gesteld.	  De	  
prijs/kwaliteitverhouding	  die	  gold	  bij	  de	  woning	  die	  wordt	  achtergelaten,	  blijft	  in	  stand	  bij	  de	  
goedkopere	  woning	  waar	  de	  huurder	  naar	  toe	  gaat	  verhuizen	  (netto	  huur	  als	  %	  van	  de	  
maximaal	  redelijke	  huur).	  Over	  de	  exacte	  uitwerking	  van	  deze	  afspraak	  zal	  Woongoed	  
overleggen	  met	  de	  HVM	  [Resultaatsafspraak].	  	  

3.4.4 Op	  het	  moment	  dat	  een	  huishouden	  woonachtig	  in	  een	  huurwoning	  van	  Woongoed	  met	  een	  
huurprijs	  boven	  de	  hoogste	  aftoppingsgrens	  vanwege	  een	  te	  hoge	  woonlast	  noodgedwongen	  
dient	  te	  verhuizen	  naar	  een	  woning	  met	  een	  lagere	  huurprijs,	  ondersteunt	  Woongoed	  dit	  
door	  het	  aanbieden	  van	  een	  passende	  woning	  (bij	  voorkeur	  in	  de	  eigen	  wijk),	  kan	  de	  
gemeente	  zo	  nodig	  helpen	  bij	  de	  verhuizing	  (bijvoorbeeld	  via	  het	  bieden	  van	  een	  
verhuiskostenvergoeding	  of	  het	  regelen	  van	  de	  verhuizing)	  en	  ondersteunt	  de	  HVM	  dit	  door	  
advies	  en	  informatie	  te	  bieden	  over	  het	  verlagen	  van	  woonlasten.	  Hierbij	  is	  sprake	  van	  
maatwerk	  per	  geval	  [Resultaatsafspraak].	  

	  
NB:	  In	  paragraaf	  7.5	  zijn	  afspraken	  opgenomen	  over	  het	  voorkómen	  van	  huurachterstand	  en	  de	  wijze	  
van	  handelen	  op	  het	  moment	  dat	  zich	  toch	  huurachterstand	  voordoet.	  	  
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4 Duurzaamheid	  en	  kwaliteit	  

	  

	  

4.1 Investeren	  in	  een	  energiezuinige	  woningvoorraad	  
Woongoed	  heeft	  haar	  ambitie	  op	  het	  vlak	  van	  het	  verbeteren	  van	  de	  energieprestaties	  in	  haar	  
woningvoorraad	  vastgelegd	  in	  het	  ‘Energieprogramma	  bestaande	  woningvoorraad’	  d.d.	  30	  november	  
2011.	  Uitgangspunt	  hierbij	  is	  het	  verbeteren	  van	  de	  woningen	  waarbij	  als	  monitoringsinstrument	  
geldt	  dat	  gestreefd	  wordt	  naar	  ‘gemiddeld	  energielabel	  B’	  op	  termijn.	  In	  april	  2013	  is	  hiervoor	  een	  

AMBITIE/DOEL	  
De	  gemeente,	  Woongoed	  en	  de	  HVM	  streven	  naar	  een	  goed	  onderhouden	  woningvoorraad	  van	  
een	  goede	  basiskwaliteit	  en	  vinden	  het	  van	  belang	  dat	  ook	  in	  de	  periode	  2015	  tot	  en	  met	  2018	  
wordt	  geïnvesteerd	  in	  het	  verbeteren	  van	  de	  energieprestatie	  van	  bestaande	  woningen.	  	  
	  
De	  gemeente,	  Woongoed	  en	  de	  HVM	  vinden	  dat	  betaalbaarheid	  van	  het	  wonen	  prioriteit	  heeft,	  
maar	  willen	  tevens	  voorkomen	  dat	  de	  kwaliteit	  en	  het	  comfort	  van	  bestaande	  woningen	  onder	  
druk	  komt	  te	  staan.	  
	  
Wat	  betreft	  woningen	  die	  worden	  toegevoegd	  aan	  de	  voorraad,	  streven	  de	  gemeente,	  
Woongoed	  en	  de	  HVM	  ernaar	  dat	  deze	  woningen	  toekomstbestendig	  zijn.	  Ook	  bij	  grootschalig	  
onderhoud	  en	  renovatie	  van	  het	  bestaande	  woningbezit	  wil	  Woongoed	  een	  toekomstbestendige	  
woning	  opleveren.	  	  

CONTEXT	  
	  
Thema	  Energie	  en	  duurzaamheid	  
Het	  thema	  Energie	  en	  duurzaamheid	  staat	  hoog	  op	  de	  maatschappelijke	  agenda	  vanuit	  
milieuoogpunt,	  vanwege	  klimaatverandering	  en	  vanuit	  het	  oogpunt	  van	  afhankelijkheid,	  
schaarste	  en	  de	  hoogte	  van	  prijzen	  van	  fossiele	  brandstoffen.	  Daarnaast	  kan	  investeren	  in	  de	  
energieprestatie	  van	  woningen	  bijdragen	  aan	  een	  vermindering	  van	  de	  woonlast	  van	  de	  
bewoner.	  
	  
Convenant	  Energiebesparing	  Huursector	  
In	  het	  geactualiseerde	  landelijke	  ‘Convenant	  Energiebesparing	  Huursector’,	  op	  28	  juni	  2012	  
afgesloten	  tussen	  het	  Ministerie	  van	  BZK,	  Aedes,	  de	  Woonbond	  en	  Vastgoed	  Belang,	  is	  als	  
inspanningsverplichting	  opgenomen	  dat	  alle	  corporatiewoningen	  in	  2020	  gemiddeld	  energielabel	  
B	  hebben.	  
	  
Ondernemingsplan	  Woongoed	  Middelburg	  
De	  vocht-‐	  en	  ventilatiehuishouding	  van	  het	  bezit	  van	  Woongoed	  dient	  bij	  normaal	  gebruik	  op	  
orde	  te	  zijn.	  Hierbij	  staat	  de	  veiligheid	  van	  huurders	  voorop.	  Wat	  betreft	  asbest	  vindt	  per	  
complex	  een	  inventarisatie	  plaats.	  Indien	  sprake	  is	  van	  een	  risicovolle	  situatie	  vindt	  sanering	  van	  
de	  asbest	  plaats.	  Indien	  er	  geen	  sprake	  is	  van	  een	  risicovolle	  situatie	  vindt	  asbestsanering	  plaats	  
bij	  projecten	  (zoals	  groot	  onderhoud).	  Woongoed	  wil	  efficiënt	  en	  doelmatig	  omgaan	  met	  de	  
beschikbare	  middelen	  door	  zo	  veel	  mogelijk	  aan	  te	  haken	  op	  natuurlijke	  onderhoudsmomenten.	  
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vernieuwde	  aanpak	  ontwikkeld	  met	  meer	  keuzevrijheid	  en	  vaste	  huurverhogingen	  op	  basis	  van	  een	  
menukaart.	  Bij	  het	  verbeteren	  van	  de	  energieprestatie	  van	  bestaande	  woningen	  hanteert	  Woongoed	  
de	  voorwaarde	  dat	  zowel	  voor	  de	  zittende	  huurder	  als	  de	  toekomstige	  huurder	  het	  resultaat	  van	  de	  
huurverhoging	  en	  de	  energiebesparing	  voordelig	  is.	  
	  
Woongoed	  voert	  momenteel	  drie	  pilotprojecten	  uit	  met	  ‘Energie	  op	  aanvraag’,	  waarbij	  de	  bewoner	  
zelf	  kan	  kiezen	  welke	  energiemaatregelen	  worden	  uitgevoerd	  in	  zijn	  of	  haar	  woning.	  Woongoed	  is	  bij	  
een	  positieve	  evaluatie	  voornemens	  ‘Energie	  op	  aanvraag’	  breder	  aan	  te	  bieden	  in	  de	  komende	  jaren	  
zodat	  de	  keuzevrijheid	  van	  bewoners	  wordt	  vergroot.	  

4.1.1 Woongoed	  verbetert	  de	  energieprestaties	  van	  de	  bestaande	  woningvoorraad.	  Daartoe	  
investeert	  Woongoed	  jaarlijks	  €	  4	  miljoen	  [Resultaatsafspraak].	  

4.1.2 Woongoed	  evalueert	  in	  2015	  de	  drie	  pilotprojecten	  met	  ‘Energie	  op	  aanvraag’.	  Bij	  een	  
positieve	  evaluatie	  gaat	  Woongoed	  over	  op	  het	  aanbieden	  van	  ‘Energie	  op	  aanvraag’	  aan	  de	  
bewoners	  van	  door	  Woongoed	  geselecteerde	  complexen	  [Procesafspraak].	  

4.1.3 De	  gemeente	  en	  Woongoed	  werken	  samen	  bij	  het	  verbeteren	  van	  de	  energieprestatie	  van	  
bestaande	  woningen	  in	  straten	  of	  buurten	  waar	  zowel	  woningen	  in	  eigendom	  van	  
particulieren	  als	  huurwoningen	  in	  eigendom	  van	  Woongoed	  gelegen	  zijn.	  Hierbij	  biedt	  
Woongoed	  haar	  pakketten	  via	  de	  aannemer	  aan	  particulieren	  aan	  en	  stelt	  Woongoed	  
modelwoningen	  ook	  voor	  particulieren	  beschikbaar	  [Procesafspraak].	  	  

4.1.4 De	  gemeente,	  Woongoed	  en	  de	  HVM	  spannen	  zich	  gezamenlijk	  in	  voor	  realisatie	  van	  nieuwe	  
initiatieven	  gericht	  op	  verduurzaming	  van	  de	  bestaande	  woningvoorraad	  met	  als	  doel	  de	  
totale	  woonlasten	  van	  bewoners	  te	  doen	  afnemen,	  zoals	  een	  pilotproject	  Stroomversnelling	  
in	  de	  wijk	  Dauwendaele	  en/of	  de	  aanleg	  van	  zonnepanelen.	  Hierbij	  stelt	  Woongoed	  als	  
voorwaarde	  dat	  uitvoering	  van	  de	  initiatieven	  kostenneutraal	  of	  rendabel	  kan	  plaatsvinden.	  
De	  gemeente	  zal	  zich	  inzetten	  om	  dit	  mogelijk	  te	  maken	  door	  middel	  van	  het	  toekennen	  van	  
subsidie	  en	  het	  aanvragen	  van	  Europese	  subsidie.	  De	  HVM	  ondersteunt	  de	  initiatieven	  door	  
de	  inzet	  van	  energiecoaches	  zoals	  benoemd	  in	  afspraak	  3.3.2.	  [Intentieafspraak].	  	  

	  

4.2 Duurzaamheid	  en	  woningkwaliteit	  
De	  gemeente,	  Woongoed	  en	  de	  HVM	  vinden	  dat	  betaalbaarheid	  van	  het	  wonen	  prioriteit	  heeft,	  maar	  
willen	  tevens	  voorkomen	  dat	  de	  kwaliteit	  en	  het	  comfort	  van	  bestaande	  woningen	  onder	  druk	  komt	  
te	  staan.	  	  
	  
Wat	  betreft	  nieuwbouw	  van	  woningen	  zijn	  veel	  eisen	  op	  het	  vlak	  van	  duurzaamheid	  en	  
woningkwaliteit	  al	  vastgelegd	  in	  het	  Bouwbesluit.	  Per	  1	  januari	  2015	  geldt	  in	  het	  bouwbesluit	  een	  
Energieprestatiecoëfficiënt	  (EPC)	  van	  0,4.	  	  

4.2.1 Woongoed	  vervangt	  zo	  snel	  als	  mogelijk	  de	  nog	  circa	  100	  open	  verbrandingstoestellen	  in	  
haar	  woningbezit.	  Woongoed	  benadert	  daartoe	  actief	  haar	  huurders	  en	  vervangt	  ook	  bij	  
mutatie	  de	  open	  verbrandingstoestellen.	  Huurders	  die	  geen	  vervanging	  van	  de	  open	  
verbrandingstoestellen	  toestaan,	  krijgen	  om	  niet	  van	  Woongoed	  een	  koolmonoxide-‐melder	  
aangeboden.	  Woongoed	  lost	  vocht-‐	  en	  ventilatieproblemen	  die	  niet	  voortvloeien	  uit	  
bewonersgedrag	  op	  zodra	  hier	  sprake	  van	  is.	  Ook	  informeert	  Woongoed	  actief	  bij	  het	  
aanbrengen	  van	  maatregelen	  voor	  het	  verbeteren	  van	  het	  binnenklimaat	  hoe	  huurders	  deze	  
het	  beste	  kunnen	  gebruiken	  [Resultaatsafspraak].	  
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4.2.2 Bij	  renovatie	  van	  woningen	  werkt	  Woongoed	  indien	  mogelijk	  met	  gangbare	  
milieuvriendelijke	  en	  duurzame	  materialen	  [Intentieafspraak].	  

4.2.3 Bij	  de	  bouw	  van	  nieuwe	  woningen	  anticipeert	  Woongoed	  indien	  mogelijk	  op	  de	  ontwikkeling	  
dat	  in	  de	  toekomst	  de	  eis	  van	  ‘energieneutraal	  bouwen’	  zal	  gelden	  als	  het	  gaat	  om	  
nieuwbouw	  [Intentieafspraak].	  	  

4.2.4 Woongoed,	  de	  HVM	  en	  Delta	  zijn	  gestart	  met	  een	  pilotproject	  met	  het	  opwekken	  van	  
duurzame	  energie	  ten	  behoeve	  van	  algemene	  voorzieningen	  in	  het	  complex	  (zoals	  liften),	  
zodat	  uiteindelijk	  sprake	  zal	  zijn	  van	  lagere	  servicekosten	  voor	  de	  bewoners.	  Zodra	  de	  pilot	  
gereed	  is	  wordt	  de	  pilot	  geëvalueerd,	  op	  basis	  waarvan	  besloten	  wordt	  of	  het	  opwekken	  van	  
duurzame	  energie	  ten	  behoeve	  van	  algemene	  voorzieningen	  in	  een	  complex	  ook	  in	  andere	  
complexen	  ingezet	  wordt	  [Procesafspraak].	  
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5 Verruiming	  van	  de	  woningvoorraad	  

	  

	  

5.1 Nieuwbouw	  van	  woningen	  
Woongoed	  zal	  in	  de	  periode	  2015	  tot	  en	  met	  2017	  haar	  investeringscapaciteit	  inzetten	  voor	  het	  
bevorderen	  van	  de	  betaalbaarheid	  van	  het	  wonen	  en	  het	  verbeteren	  van	  de	  kwaliteit	  van	  de	  
bestaande	  woningvoorraad.	  Dit	  betekent	  dat	  in	  deze	  periode	  door	  Woongoed	  in	  beginsel	  geen	  
nieuwe	  woningen	  zullen	  worden	  gerealiseerd.	  Wel	  blijven	  Woongoed	  en	  de	  gemeente	  met	  elkaar	  in	  
gesprek	  over	  specifieke	  huisvestingsvragen,	  zoals	  van	  ouders	  met	  volwassen	  kinderen	  met	  een	  
fysieke	  en/of	  verstandelijke	  beperking,	  waarbij	  als	  eerste	  de	  mogelijkheden	  binnen	  de	  bestaande	  
woonvoorraad	  worden	  geïnventariseerd.	  Tevens	  zullen	  de	  gemeente	  en	  Woongoed	  de	  looptijd	  van	  
deze	  prestatieafspraken	  benutten	  om	  te	  anticiperen	  op	  mogelijke	  nieuwe	  woningbouwplannen	  
betreffende	  de	  periode	  na	  2017.	  	  

5.1.1 De	  gemeente	  en	  Woongoed	  blijven	  met	  elkaar	  in	  gesprek	  over	  specifieke	  huisvestingsvragen,	  
zoals	  van	  ouders	  met	  volwassen	  kinderen	  met	  een	  fysieke	  en/of	  verstandelijke	  beperking,	  
waarbij	  als	  eerste	  de	  mogelijkheden	  binnen	  de	  bestaande	  woonvoorraad	  worden	  
geïnventariseerd	  [Procesafspraak].	  	  

	  

AMBITIE/DOEL	  
	  De	  gemeente,	  Woongoed	  en	  de	  HVM	  vinden	  het	  van	  belang	  dat	  de	  voorraad	  huurwoningen	  in	  
de	  sociale	  sector	  voldoende	  van	  omvang	  is	  om	  de	  doelgroep	  van	  beleid	  te	  kunnen	  huisvesten,	  nu	  
en	  in	  de	  toekomst.	  Daarbij	  streven	  de	  partijen	  naar	  gemengde	  wijken	  en	  naar	  het	  behouden	  van	  
een	  kwalitatief	  goede	  woningvoorraad	  in	  de	  sociale	  sector.	  	  

CONTEXT	  
	  
Woonvisie	  gemeente	  Middelburg	  	  
De	  gemeente	  maakt	  in	  2016	  een	  nieuwe	  woonvisie.	  Voorafgaand	  aan	  het	  opstellen	  van	  een	  
nieuwe	  woonvisie	  voeren	  de	  gemeente,	  Woongoed	  en	  de	  HVM	  gezamenlijk	  een	  lokaal	  
woningmarktonderzoek	  uit.	  Dit	  onderzoek	  vormt	  de	  basis	  voor	  gezamenlijke	  afspraken	  over	  
nieuwbouw.	  	  
	  
Ondernemingsplan	  Woongoed	  Middelburg	  
De	  verhuurderheffing	  drukt	  sterk	  op	  de	  exploitatie	  van	  Woongoed.	  Hiertoe	  heeft	  Woongoed	  
besloten	  de	  leningenportefeuille	  te	  verkleinen	  en	  om	  die	  reden	  nieuwbouw	  van	  woningen	  voor	  
de	  komende	  periode	  te	  schrappen.	  
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6 Inzet	  in	  wijken	  en	  buurten	  

	  

CONTEXT	  
	  
Wijkvisie	  Dauwendaele	  
In	  de	  afgelopen	  jaren	  is	  in	  diverse	  wijken	  van	  Middelburg	  extra	  inzet	  gepleegd	  door	  de	  gemeente	  
en	  Woongoed.	  De	  komende	  periode	  krijgt	  de	  wijk	  Dauwendaele	  nadrukkelijk	  prioriteit.	  De	  
gemeente	  heeft	  samen	  met	  Woongoed	  en	  andere	  partijen	  in	  2013	  een	  wijkvisie	  opgesteld	  voor	  
de	  wijk	  Dauwendaele.	  In	  de	  komende	  periode	  wordt	  (samen	  met	  onder	  anderen	  bewoners,	  
bewonersorganisaties,	  SWM	  en	  ondernemers)	  gewerkt	  aan	  het	  uitvoeren	  van	  de	  maatregelen	  
zoals	  benoemd	  in	  het	  uitvoeringsprogramma	  behorend	  bij	  deze	  wijkvisie.	  	  
	  
Bewonersparticipatie	  
De	  gemeente	  en	  Woongoed	  willen	  meer	  ruimte	  geven	  aan	  bewonersinitiatieven,	  
bewonersbetrokkenheid	  en	  zeggenschap	  van	  bewoners	  door	  het	  geven	  van	  vertrouwen	  en	  
verantwoordelijkheid.	  Bewonersinitiatieven	  op	  het	  gebied	  van	  leefbaarheid,	  maar	  bijvoorbeeld	  
ook	  bij	  het	  verbeteren	  van	  de	  energieprestatie	  van	  woningen,	  zijn	  van	  cruciaal	  belang	  voor	  de	  
leefbaarheid	  van	  wijken	  en	  buurten.	  Succesvolle	  trajecten	  worden	  met	  trots	  uitgedragen,	  zodat	  
de	  positieve	  inzet	  van	  burgers	  navolging	  krijgt.	  ‘Loslaten’	  betekent	  wel	  betrokken	  blijven	  en	  tijdig	  
reageren	  als	  dat	  nodig	  is.	  Dit	  draagt	  bij	  aan	  een	  cultuuromslag	  voor	  alle	  geledingen:	  bewoners	  en	  
organisaties	  in	  Middelburg;	  raad,	  college	  en	  ambtenaren	  van	  de	  gemeente	  Middelburg;	  
medewerkers	  van	  Woongoed.	  De	  stappen	  die	  de	  gemeente	  zet	  in	  burgerparticipatie	  zijn	  de	  
opmaat	  naar	  nog	  meer	  samenwerken	  met	  de	  actoren	  in	  de	  civil	  society.	  De	  civil	  society	  is	  een	  
aanduiding	  van	  organisaties	  buiten	  de	  sfeer	  van	  de	  overheid,	  de	  markt	  en	  de	  verbanden	  van	  
familie	  en	  vrienden.	  Mensen	  maken	  er	  vrijwillig	  deel	  van	  uit.	  Woongoed	  zet	  met	  haar	  
‘Programma	  co-‐creatie’	  in	  op	  het	  bieden	  van	  ruimte	  voor	  bewonersinitiatieven	  en	  het	  geven	  van	  
meer	  zeggenschap	  en	  verantwoordelijkheid	  aan	  bewoners.	  	  
	  
Integraal	  Veiligheidsbeleid	  
De	  gemeente	  Middelburg	  heeft	  Integraal	  Veiligheidsbeleid	  opgesteld.	  Eén	  van	  de	  prioriteiten	  
zoals	  hierin	  zijn	  benoemd	  is	  de	  integrale	  aanpak	  bij	  meldingen	  over	  overlast.	  Momenteel	  is	  er	  
een	  veelheid	  aan	  meldpunten	  voor	  sociale	  overlast	  (bijvoorbeeld	  de	  gemeente,	  Woongoed,	  het	  
wijkteam,	  de	  Politie).	  Met	  één	  meldpunt	  voor	  sociale	  overlast	  wil	  de	  gemeente	  één	  centraal	  punt	  
creëren,	  zodat	  alle	  inwoners	  van	  de	  gemeente	  weten	  waar	  ze	  terecht	  kunnen	  als	  zij	  een	  melding	  
willen	  doen	  van	  overlast,	  en	  zodat	  alle	  informatie	  op	  één	  plaats	  verzameld	  wordt	  en	  de	  partners	  
optimaal	  aan	  de	  slag	  kunnen	  met	  de	  overlastmelding.	  	  
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6.1 Dauwendaele	  
De	  wijk	  Dauwendaele	  heeft	  de	  komende	  periode	  nadrukkelijk	  prioriteit.	  De	  gemeente	  en	  Woongoed	  
werken	  in	  de	  komende	  periode	  (samen	  met	  onder	  anderen	  HVM	  en	  bewoners,	  
bewonersorganisaties,	  SWM	  en	  ondernemers)	  aan	  het	  uitvoeren	  van	  de	  maatregelen	  zoals	  benoemd	  
in	  het	  uitvoeringsprogramma	  behorend	  bij	  de	  wijkvisie	  Dauwendaele.	  	  
	  
Woongoed	  is	  gestart	  met	  drie	  projecten	  in	  Dauwendaele:	  Edelstenenbuurt,	  Driewegenhof	  en	  
Meanderlaan.	  De	  inzet	  van	  Woongoed	  concentreert	  zich	  de	  komende	  periode	  op	  deze	  drie	  
projecten.	  Het	  gaat	  om	  een	  integrale	  aanpak,	  waarbij	  fysieke	  maatregelen	  aan	  de	  woningen	  en	  in	  de	  
buitenruimte	  worden	  gecombineerd	  met	  de	  aanpak	  van	  sociale	  problematiek,	  veiligheid	  en	  
leefbaarheid.	  In	  alle	  drie	  de	  projecten	  is	  bijzondere	  aandacht	  voor	  het	  betrekken	  van	  bewoners,	  het	  
creëren	  van	  meer	  sociale	  samenhang	  en	  het	  leggen	  van	  de	  verbinding	  tussen	  het	  wonen	  en	  de	  
directe	  woonomgeving	  (co-‐creatie,	  burgerkracht	  en	  participatie).	  De	  projecten	  maken	  (gedeeltelijk)	  
onderdeel	  uit	  van	  het	  uitvoeringsprogramma	  van	  de	  wijkvisie	  Dauwendaele.	  	  
	  
Edelstenenbuurt	  (328	  woningen)	  
In	  de	  Edelstenenbuurt	  is	  onlangs	  een	  groot	  onderhoudsproject	  door	  Woongoed	  afgerond.	  SWM	  is	  in	  
opdracht	  van	  de	  gemeente	  en	  in	  samenwerking	  met	  Woongoed	  gestart	  met	  het	  project	  ‘sociale	  
renovatie’.	  In	  aansluiting	  hierop	  heeft	  de	  gemeente	  geld	  gereserveerd	  voor	  de	  aanpak	  en	  
(gedeeltelijke)	  herinrichting	  van	  de	  buitenruimte.	  De	  gemeente	  betrekt	  de	  bewoners	  en	  Woongoed	  
actief	  bij	  deze	  aanpak.	  De	  uitvoering	  is	  gepland	  voor	  2015/2016.	  	  
	  
Driewegenhof	  (126	  woningen)	  
In	  het	  voorjaar	  van	  2015	  rondt	  Woongoed	  het	  onderhoudsproject	  in	  de	  Driewegenhof	  af.	  In	  
aansluiting	  op	  dit	  project	  wordt	  in	  de	  loop	  van	  2015	  de	  buitenruimte	  rondom	  de	  flats	  opnieuw	  
ingericht	  (samenwerking	  Woongoed	  en	  gemeente).	  In	  het	  plan	  is	  op	  het	  grasveld	  tussen	  twee	  
gebouwen	  ruimte	  gereserveerd	  voor	  stadslandbouw.	  CitySeeds	  Middelburg	  zal	  dit	  in	  samenwerking	  
met	  Woongoed	  opzetten.	  De	  stadslandbouw	  is	  onderdeel	  van	  het	  programma	  co-‐creatie	  van	  
Woongoed	  Middelburg.	  	  
	  
Meanderlaan	  (252	  woningen)	  
De	  Meanderlaan	  is	  een	  pilot	  die	  onderdeel	  uitmaakt	  van	  het	  programma	  co-‐creatie	  van	  Woongoed.	  
Het	  doel	  van	  het	  project	  is	  bewoners	  meer	  zeggenschap	  en	  verantwoordelijkheid	  te	  geven	  over	  het	  
beheer	  en	  de	  exploitatie	  van	  de	  flat	  (zelfbeheer),	  in	  het	  bijzonder	  het	  beheer	  van	  de	  algemene	  en	  
gemeenschappelijke	  ruimtes.	  	  
	  
	  
	  

AMBITIE/DOEL	  
De	  gemeente,	  Woongoed	  en	  de	  HVM	  	  willen	  dat	  het	  goed	  wonen	  is	  in	  Middelburg.	  Dat	  betekent	  
dat	  aandacht	  van	  deze	  partijen	  niet	  alleen	  moet	  uitgaan	  naar	  de	  woningen,	  maar	  ook	  naar	  de	  
omgeving	  van	  deze	  woningen.	  ‘Goed	  wonen’	  betekent	  ook	  het	  wonen	  in	  een	  prettige,	  leefbare	  
en	  veilige	  omgeving	  met	  voldoende	  voorzieningen	  en	  wijkfuncties.	  	  
	  
De	  gemeente,	  Woongoed	  en	  de	  HVM	  vinden	  dat	  de	  wijk	  Dauwendaele	  in	  de	  komende	  jaren	  extra	  
aandacht	  verdient.	  Als	  zich	  situaties	  voordoen	  in	  andere	  wijken	  en	  buurten	  in	  Middelburg	  die	  
vragen	  om	  extra	  inzet,	  dan	  wordt	  de	  situatie	  en	  de	  mogelijke	  extra	  inzet	  gezamenlijk	  besproken	  
waarbij	  indien	  nodig	  andere	  partijen	  betrokken	  worden.	  	  
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Sociale	  problematiek	  en	  veiligheid	  in	  Meanderlaan	  en	  Driewegenhof	  	  
Bij	  de	  Meanderlaan	  en	  de	  Driewegenhof	  spelen	  veiligheid	  en	  sociale	  problematiek	  een	  grote	  rol.	  
Hierbij	  is	  extra	  inzet	  van	  de	  gemeente	  van	  belang.	  	  

6.1.1 De	  gemeente	  voert	  (al	  dan	  niet	  in	  samenwerking	  met	  Woongoed	  en/of	  de	  HVM)	  de	  
maatregelen	  uit	  zoals	  zijn	  opgenomen	  in	  het	  uitvoeringsprogramma	  behorend	  bij	  de	  wijkvisie	  
voor	  Dauwendaele.	  In	  de	  jaarschijven	  worden	  de	  concrete	  werkzaamheden	  en	  activiteiten	  
voor	  het	  volgende	  jaar	  benoemd	  [Resultaatsafspraak].	  	  

6.1.2 De	  gemeente,	  Woongoed	  en	  HVM	  zetten	  hun	  programma	  en	  activiteiten	  voor	  
bewonersparticipatie	  respectievelijk	  co-‐creatie	  in	  in	  de	  wijk	  Dauwendaele,	  startend	  in	  2015.	  
In	  het	  eerste	  kwartaal	  van	  2015	  stemmen	  de	  gemeente	  en	  Woongoed	  de	  exacte	  activiteiten	  
en	  inzet	  op	  het	  vlak	  van	  participatie	  en	  co-‐creatie	  in	  Dauwendaele	  met	  elkaar	  af	  binnen	  de	  
stuurgroep	  wijkvisie	  Dauwendaele	  en	  het	  reguliere	  bestuurlijk	  overleg	  [Procesafspraak].	  	  

6.1.3 In	  de	  Driewegenhof	  en	  de	  Meanderlaan	  in	  Dauwendaele	  initieert	  Woongoed	  in	  
samenwerking	  met	  de	  gemeente	  en	  de	  HVM	  in	  2015	  een	  pilotproject	  ‘Sociaal	  beheer	  op	  
buurtniveau’.	  In	  het	  project	  gaat	  het	  vooral	  om	  het	  bevorderen	  van	  de	  zelfredzaamheid	  van	  
bewoners	  [Resultaatsafspraak].	  	  

6.1.4 Ook	  initieert	  Woongoed	  in	  de	  Driewegenhof	  en	  de	  Meanderlaan	  in	  Dauwendaele	  in	  2015	  
een	  project	  met	  een	  meer	  fysieke	  invalshoek	  met	  betrekking	  tot	  de	  gebouwen	  en/of	  de	  
woonomgeving.	  In	  het	  project	  is	  aandacht	  voor	  co-‐creatie	  en	  participatie	  [Resultaatsafspraak].	  

6.1.5 Om	  het	  effect	  van	  de	  extra	  inzet	  (en	  de	  mate	  van	  tevredenheid	  van	  bewoners	  over	  hun	  rol	  
hierbij)	  in	  de	  buurt	  Dauwendaele	  te	  kunnen	  meten,	  wordt	  begin	  2015	  een	  nulmeting	  
gehouden	  onder	  bewoners	  van	  de	  wijk.	  Na	  drie	  jaar	  wordt	  opnieuw	  een	  meting	  verricht.	  Qua	  
vraagstelling	  wordt	  zoveel	  mogelijk	  aansluiting	  gezocht	  bij	  de	  (49	  indicatoren	  van	  de)	  
leefbarometer	  die	  op	  wijkniveau	  gehouden	  wordt	  [Resultaatsafspraak].	  	  

6.1.6 Op	  het	  moment	  dat	  de	  gemeente	  of	  Woongoed	  in	  de	  komende	  jaren	  ervoor	  kiest	  om	  extra	  
te	  investeren	  in	  een	  wijk	  of	  buurt	  -‐op	  sociaal	  of	  fysiek	  terrein-‐,	  wordt	  hierbij	  voorrang	  
gegeven	  aan	  de	  wijk	  Dauwendaele	  [Intentieafspraak].	  
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6.2 Veiligheid	  en	  leefbaarheid	  

6.2.1 De	  gemeente	  zal	  het	  interventieteam,	  dat	  reeds	  wordt	  ingezet	  in	  Dauwendaele,	  mogelijk	  ook	  
gaan	  inzetten	  in	  andere	  wijken.	  De	  gemeente	  bepaalt	  welke	  wijk(en)	  of	  buurt(en)	  hiervoor	  
wordt/worden	  geselecteerd.	  Woongoed	  en	  de	  gemeente	  gaan	  over	  tot	  gegevensuitwisseling	  
zodra	  bekend	  is	  in	  welke	  wijk	  of	  buurt	  het	  interventieteam	  wordt	  ingezet	  [Procesafspraak].	  

6.2.2 De	  gemeente	  organiseert	  in	  wijken	  en	  buurten	  in	  samenwerking	  met	  Woongoed	  en	  de	  HVM	  
preventiebijeenkomsten	  voor	  bewoners	  met	  het	  doel	  bewoners	  te	  wijzen	  op	  de	  
mogelijkheden	  om	  woninginbraken	  zoveel	  mogelijk	  te	  voorkomen	  [Resultaatsafspraak].	  

6.2.3 Bewoners	  van	  Middelburg	  kunnen	  zelf	  het	  initiatief	  nemen	  of	  het	  signaal	  geven	  om	  
Buurtpreventie	  op	  te	  zetten.	  Dit	  wordt	  ondersteund	  door	  de	  gemeente,	  en	  door	  Woongoed	  
als	  het	  gaat	  om	  buurten	  waar	  Woongoed	  bezit	  heeft.	  De	  exacte	  invulling	  van	  Buurtpreventie	  
kan	  per	  wijk	  verschillen	  [Resultaatsafspraak].	  	  

6.2.4 Woongoed	  en	  gemeente	  starten	  in	  2015/2016	  gezamenlijk	  een	  project	  in	  de	  Driewegenhof	  
en	  de	  Meanderlaan	  ten	  behoeve	  van	  de	  veiligheid	  en	  leefbaarheid	  in	  de	  buurt.	  Samen	  met	  
de	  bewoners	  worden	  initiatieven	  en	  maatregelen	  ontwikkeld	  ter	  verbetering	  van	  de	  
leefbaarheid.	  Uitgangspunt	  hierbij	  is	  schoon,	  heel	  en	  veilig.	  Bij	  de	  maatregelen	  kan	  worden	  
gedacht	  aan	  een	  andere	  organisatie	  van	  het	  beheer	  in	  samenwerking	  met	  bewoners,	  
cameratoezicht,	  verlichting	  en	  buurtposten.	  Het	  in	  2015	  starten	  met	  Buurtpreventie	  en	  het	  
bieden	  van	  ondersteuning	  van	  de	  bewoners	  hierbij	  heeft	  ook	  tot	  doel	  de	  veiligheid	  en	  
leefbaarheid	  in	  de	  buurt	  te	  verbeteren	  [Resultaatsafspraak].	  	  

6.2.5 De	  gemeente	  en	  Woongoed	  faciliteren	  Buurtbemiddeling	  jaarlijks	  met	  een	  gelijke	  bijdrage	  en	  
organiseren	  een	  jaarlijkse	  evaluatie	  van	  Buurtbemiddeling	  gericht	  op	  het	  in	  beeld	  brengen	  
van	  de	  effecten	  hiervan	  [Resultaatsafspraak].	  	  

6.2.6 Indien	  er	  sprake	  is	  van	  renovatie	  van	  woningen	  brengt	  Woongoed	  het	  hang-‐	  en	  sluitwerk	  van	  
de	  woningen	  op	  het	  niveau	  van	  het	  Politiekeurmerk	  Veilig	  Wonen.	  Huurders	  van	  Woongoed	  
kunnen	  te	  allen	  tijde	  via	  de	  Zelf	  Aangebrachte	  Voorzieningen	  ervoor	  kiezen	  om	  het	  hang-‐	  en	  
sluitwerk	  op	  eigen	  kosten	  te	  verbeteren	  [Resultaatsafspraak].	  

6.2.7 Als	  er	  sprake	  is	  van	  woningtoewijzing	  bij	  situaties	  waarin	  de	  openbare	  orde	  in	  het	  geding	  is,	  
werken	  de	  gemeente	  en	  Woongoed	  samen	  om	  tot	  een	  gepaste	  oplossing	  te	  komen.	  
[Procesafspraak].	  

6.2.8 Het	  ‘Convenant	  Hennepteelt	  Zeeland-‐West-‐Brabant	  2013’	  met	  bijbehorend	  
uitvoeringsprotocol	  en	  het	  ‘Convenant-‐’	  en	  ‘Besluit	  Informatie-‐uitwisseling	  in	  het	  kader	  van	  
het	  samenwerkingsverband	  Huurdersoverlast	  Middelburg	  2011’,	  afgesloten	  tussen	  de	  
gemeente,	  Woongoed	  en	  eventuele	  andere	  partijen,	  blijven	  voortbestaan	  en	  worden	  
geactualiseerd	  indien	  nodig	  [Procesafspraak].	  	  

6.2.9 De	  gemeente	  streeft	  naar	  het	  in	  stand	  houden	  van	  voorzieningen	  in	  de	  wijken	  van	  
Middelburg	  [Intentieafspraak].	  

6.2.10 Als	  de	  gemeente,	  Woongoed	  of	  de	  HVM	  start	  met	  een	  initiatief	  op	  het	  vlak	  van	  
bewonersparticipatie	  of	  co-‐creatie,	  worden	  in	  een	  vroegtijdig	  stadium	  de	  andere	  twee	  
partijen	  geïnformeerd.	  De	  gemeente	  informeert	  Woongoed	  en	  de	  HVM	  in	  een	  vroegtijdig	  
stadium	  als	  SWM	  start	  met	  een	  initiatief	  voor	  bewoners	  [Procesafspraak].	  	  
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7 Sociaal-‐maatschappelijke	  opgaven	  en	  zorg	  

CONTEXT	  
	  
Decentralisaties	  
Per	  1	  januari	  2015	  is	  de	  gemeente	  verantwoordelijk	  voor	  de	  jeugdzorg,	  de	  wet	  maatschappelijke	  
opvang	  (WMO))	  en	  het	  bieden	  van	  hulp	  bij	  het	  vinden	  van	  werk	  en	  inkomen.	  De	  rol	  van	  
gemeenten	  in	  het	  bieden	  van	  cliëntondersteuning	  –mensen	  helpen	  hun	  weg	  te	  vinden	  in	  de	  
wereld	  van	  ondersteuning	  en	  zorg-‐	  wordt	  daarmee	  groter.	  Om	  vorm	  te	  geven	  aan	  deze	  
decentralisaties	  werkt	  de	  gemeente	  op	  Walcheren	  samen	  met	  de	  gemeenten	  Veere	  en	  
Vlissingen.	  De	  loketstructuur	  zoals	  de	  Walcherse	  gemeenten	  die	  inrichten	  voor	  het	  sociaal	  
domein	  is	  opgebouwd	  uit	  de	  volgende	  elementen:	  
o Porthos:	  de	  Walcherse	  toegang	  tot	  zorg	  en	  ondersteuning.	  Porthos	  bestaat	  uit	  een	  digitaal	  en	  

telefonisch	  loket,	  twee	  fysieke	  locaties,	  één	  bewegend	  loket	  en	  de	  Walcherse	  gemeentelijke	  
backoffice	  voor	  Wmo	  en	  Jeugd.	  Porthos	  is	  er	  voor	  alle	  inwoners	  van	  Walcheren.	  	  

o de	  gebiedsteams:	  voor	  complexe	  cases	  en	  cases	  met	  een	  midden	  risico	  in	  het	  sociaal	  domein	  
o het	  Advies	  en	  Meldpunt	  Huiselijk	  geweld	  en	  Kindermishandeling	  (AMHK):	  voor	  zaken	  met	  

hoog	  risico	  
o Orionis:	  voor	  werk	  &	  inkomen	  
Van	  de	  verschillende	  elementen	  wordt	  partnerschap	  en	  teamwerk	  verwacht:	  als	  geheel	  opereren	  
zij	  als	  toegang	  tot	  het	  stelsel.	  
	  
Woongoed	  en	  de	  HVM	  zijn	  structurele	  vindplaatsen.	  Structurele	  vindplaatsen	  zijn	  de	  organisaties	  
die	  een	  zelfstandige	  rol	  hebben	  en	  daarmee	  voor	  de	  uitvoering	  van	  die	  rol	  niet	  gecontracteerd	  
worden	  door	  de	  gemeente.	  Deze	  organisaties	  komen	  situaties	  tegen	  waarin	  gemeentelijke	  
ondersteuning	  en	  zorg	  gewenst	  is,	  of	  lijkt	  te	  zijn.	  We	  hebben	  het	  over	  structurele	  vindplaatsen	  
omdat	  het	  niet	  om	  incidenten	  gaat.	  Met	  deze	  structurele	  vindplaatsen	  willen	  de	  gemeenten	  
samenwerkingsafspraken	  maken,	  over	  hun	  rol	  in	  het	  signaleren	  van	  vragen	  en	  welke	  
verwachtingen	  gemeenten	  en	  vindplaatsen	  van	  elkaar	  hebben.	  Over	  hoe	  gegevens	  uitgewisseld	  
worden,	  en	  hoe	  we	  elkaar	  vragen	  om	  de	  eigen	  verantwoordelijkheid	  in	  te	  zetten.	  Het	  gaat	  in	  
ieder	  geval	  om	  de	  volgende	  structurele	  vindplaatsen:	  
o Woongoed,	  als	  woningcorporatie	  
o huisartsen	  
o primair	  onderwijs,	  secundair	  onderwijs,	  voortgezet	  onderwijs	  
o kinderdagverblijven,	  peuterspeelzalen	  
o instellingen	  voor	  geestelijke	  gezondheidszorg	  
o Raad	  voor	  de	  Kinderbescherming	  
	  
Integraal	  Veiligheidsbeleid	  
De	  gemeente	  Middelburg	  heeft	  Integraal	  Veiligheidsbeleid	  opgesteld.	  Eén	  van	  de	  prioriteiten	  
zoals	  hierin	  zijn	  benoemd	  is	  de	  integrale	  aanpak	  bij	  meldingen	  over	  sociale	  overlast.	  Momenteel	  
is	  er	  een	  veelheid	  aan	  meldpunten	  voor	  sociale	  overlast	  (bijvoorbeeld	  de	  gemeente,	  Woongoed,	  
het	  wijkteam,	  de	  Politie).	  Met	  één	  meldpunt	  voor	  sociale	  overlast	  wil	  de	  gemeente	  één	  centraal	  
punt	  creëren,	  zodat	  alle	  inwoners	  van	  de	  gemeente	  weten	  waar	  ze	  terecht	  kunnen	  als	  zij	  een	  
melding	  willen	  doen	  van	  overlast,	  en	  zodat	  alle	  informatie	  op	  één	  plaats	  verzameld	  wordt	  en	  de	  
partners	  optimaal	  aan	  de	  slag	  kunnen	  met	  de	  overlastmelding.	  	  
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7.1 Decentralisatie:	  de	  gebiedsteams	  
Eén	  van	  de	  plaatsen	  waar	  bewoners	  van	  de	  gemeente	  Middelburg	  terecht	  kunnen	  met	  vragen	  of	  
verzoeken	  tot	  ondersteuning	  wordt	  gevormd	  door	  de	  gebiedsteams.	  De	  gebiedsteams	  worden	  
samengesteld	  uit	  medewerkers	  van	  door	  de	  gemeente	  gecontracteerde	  organisaties.	  De	  
gebiedsteams	  worden	  gefaciliteerd	  vanuit	  Porthos	  met	  een	  onafhankelijk	  supervisor	  en	  
administratieve	  ondersteuning.	  Het	  gebiedsteam	  concentreert	  zich	  op	  situaties	  die	  om	  een	  
multidisciplinaire	  aanpak	  vragen	  en	  op	  situaties	  met	  een	  midden	  risico.	  Het	  team	  is	  sterk	  in	  
signaleren	  van	  en	  handelen	  bij	  (verborgen)	  problematiek.	  Het	  gebiedsteam	  zal	  dus	  creatief	  zijn	  in	  het	  
zoeken	  naar	  oplossingen	  en	  sterk	  in	  het	  motiveren	  waarom	  die	  oplossing	  gewenst	  is.	  In	  Middelburg	  
worden	  in	  totaal	  vier	  gebiedsteams	  geformeerd,	  te	  weten:	  

1.	  Dauwendaele	  /	  Zuid	  
2.	  Arnemuiden	  /	  Mortiere	  /	  Nieuw-‐	  en	  Sint	  Joosland	  /	  Kleverskerke	  
3.	  Stromenwijk	  /	  Griffioen	  /	  ’t	  Zand	  
4.	  Sint	  Laurens	  /	  Veerse	  Poort	  /	  Nieuw	  Middelburg	  /	  Binnenstad	  /	  Klarenbeek	  

AMBITIE/DOEL	  
De	  gemeente,	  Woongoed	  en	  de	  HVM	  willen	  dat	  alle	  bewoners	  van	  Middelburg	  goed	  wonen	  en	  
goed	  kunnen	  blijven	  wonen,	  ook	  kwetsbare	  bewoners.	  Mede	  door	  de	  drie	  decentralisaties,	  het	  
langer	  thuis	  blijven	  wonen	  van	  ouderen,	  de	  economische	  crisis	  en	  een	  toegenomen	  toestroom	  
van	  statushouders	  zien	  partijen	  een	  toenemende	  opgave	  op	  het	  sociaal-‐maatschappelijke	  vlak.	  
Bij	  deze	  opgave	  gaat	  het	  om	  ondersteuning	  van	  kwetsbare	  bewoners,	  een	  groep	  waarvoor	  de	  
gemeente,	  Woongoed	  en	  de	  HVM	  zich	  vanuit	  hun	  verschillende	  verantwoordelijkheden	  optimaal	  
willen	  inspannen.	  	  

CONTEXT	  (vervolg)	  
	  
Ook	  aandacht	  voor	  zorgbehoevenden/personen	  met	  een	  psychiatrische	  achtergrond	  is	  benoemd	  
als	  prioriteit	  in	  het	  Integraal	  Veiligheidsbeleid.	  Conform	  het	  landelijke	  beleid	  wonen	  steeds	  meer	  
mensen	  met	  een	  dergelijke	  achtergrond	  zelfstandig	  in	  de	  wijk.	  De	  gemeente	  en	  Woongoed	  
merken	  in	  sommige	  gevallen	  dat	  het	  aantal	  overlastveroorzakers	  hierdoor	  toeneemt,	  en	  willen	  
overlast	  vanuit	  de	  openbare	  orde	  en	  de	  leefbaarheid	  in	  wijken	  en	  buurten	  zoveel	  mogelijk	  
voorkomen	  en	  oplossen.	  	  
	  
Inspelen	  op	  het	  scheiden	  van	  wonen	  en	  zorg	  
Op	  1	  januari	  2015	  treedt	  de	  nieuwe	  Wet	  maatschappelijke	  ondersteuning	  (Wmo)	  in	  werking.	  
Gemeenten	  worden	  verantwoordelijk	  voor	  de	  Wmo	  2015	  en	  daarmee	  voor	  een	  belangrijk	  deel	  
van	  de	  ondersteuning	  aan	  mensen	  zodat	  zij	  zo	  lang	  mogelijk	  thuis	  kunnen	  blijven	  wonen.	  De	  
gemeente,	  Woongoed	  en	  de	  HVM	  willen	  optimaal	  inspelen	  op	  het	  feit	  dat	  ouderen	  langer	  
zelfstandig	  thuis	  moeten	  en	  zullen	  blijven	  wonen.	  Dit	  betekent	  dat	  ten	  eerste	  gezocht	  wordt	  naar	  
manieren	  om	  ouderen	  te	  informeren	  over	  en	  te	  ondersteunen	  bij	  aanpassing	  van	  de	  woning.	  
Mochten	  ouderen	  toch	  willen	  of	  moeten	  verhuizen	  naar	  een	  geschikte	  woning,	  dan	  kunnen	  
ouderen	  in	  Middelburg	  terecht	  in	  een	  aantal	  woonzorgcomplexen	  die	  door	  Woongoed	  zijn	  
gebouwd	  binnen	  het	  kader	  van	  het	  convenant	  woonservicezones.	  De	  afgelopen	  tien	  jaar	  hebben	  
de	  gemeente,	  Woongoed	  en	  zorginstellingen	  zich	  ingezet	  voor	  de	  realisatie	  van	  de	  zogenaamde	  
woonservicezones,	  met	  de	  woonzorgcomplexen	  als	  ‘centrum’.	  
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Wanneer	  Woongoed	  en	  de	  HVM	  situaties	  tegenkomen	  waarin	  ondersteuning	  gewenst	  is	  of	  lijkt	  te	  
zijn	  op	  het	  gebied	  van	  onder	  andere	  overlast,	  zorgvermijding	  en	  psychosociale	  problematiek	  dan	  
kunnen	  zij	  dit	  melden	  bij	  Porthos	  of	  een	  gebiedsteam.	  Binnen	  een	  gebiedsteam	  zal	  een	  melding	  van	  
Woongoed	  of	  de	  HVM	  beoordeeld	  worden,	  bijvoorbeeld	  of	  er	  sprake	  is	  van	  meervoudige	  
problematiek.	  Bij	  meervoudige	  problematiek	  ligt	  de	  regie	  over	  de	  professionele	  inzet	  bij	  de	  
sleutelwerker.	  De	  sleutelwerker	  kan	  een	  lid	  zijn	  van	  een	  gebiedsteam,	  maar	  ook	  van	  daarbuiten.	  De	  
sleutelwerker	  is	  een	  professional	  die	  in	  het	  werken	  met	  de	  klant	  en	  zijn	  netwerk	  de	  sleutelrol	  heeft.	  
Hij	  of	  zij	  is	  het	  aanspreekpunt	  voor	  een	  specifieke	  casus.	  Er	  is	  geen	  apart	  team	  van	  sleutelwerkers.	  De	  
gemeente	  verwacht	  van	  haar	  partners	  dat	  zij	  hun	  medewerkers	  opleiden	  om	  deze	  rol	  aan	  te	  kunnen.	  

7.1.1 Als	  uitgangspunt	  voor	  samenwerking	  tussen	  Woongoed	  en	  de	  gemeente	  Middelburg	  binnen	  
het	  sociaal	  domein	  geldt	  het	  binnen	  de	  gemeente	  Middelburg	  gehanteerde	  
veiligheidscriterium.	  Bij	  de	  beoordeling	  over	  de	  noodzaak	  van	  handelen	  wordt	  hiervan	  
uitgegaan.	  Hierbij	  zijn	  twee	  criteria	  aan	  de	  orde;	  is	  het	  nog	  verantwoord	  dat	  iemand	  
zelfstandig	  woont	  en/of	  worden	  de	  mensenrechten	  in	  voldoende	  mate	  gerespecteerd.	  De	  
samenwerking	  tussen	  Woongoed	  en	  de	  gemeente	  Middelburg	  kent	  als	  uitgangspunt	  
wederkerigheid	  en	  een	  op	  elkaar	  afgestemd	  optreden	  en	  handelen	  [Resultaatsafspraak].	  

7.1.2 Het	  resultaat	  van	  de	  samenwerking	  tussen	  Woongoed	  en	  de	  gemeente	  Middelburg	  binnen	  
het	  sociaal	  domein	  is	  gericht	  op:	  
a) het	  verminderen	  van	  ernstige	  overlast	  en	  het	  beperken	  van	  de	  duur	  waarop	  ernstige	  

overlast	  blijft	  voortbestaan.	  Dit	  ter	  bevordering	  van	  leefbare	  wijken	  en	  buurten	  in	  
Middelburg;	  

b) het	  beperken	  van	  het	  aantal	  ontruimingen	  als	  gevolg	  van	  huurbetalings-‐	  en	  
schuldenproblematiek.	  Dit	  om	  te	  zorgen	  dat	  huurders	  met	  betalingsproblematiek	  
kunnen	  blijven	  wonen	  en	  tegelijkertijd	  een	  structurele	  oplossing	  gevonden	  wordt	  voor	  
deze	  problematiek;	  

c) een	  sluitende	  aanpak	  van	  (multi)problematiek	  afgestemd	  op	  de	  zwaarte	  van	  de	  cases	  en	  
met	  inzet	  van	  de	  benodigde	  expertise	  van	  diverse	  instanties	  en	  organen	  [Resultaatafspraak]	  .	  

7.1.3 Woongoed	  is	  samenwerkingspartner	  vanuit	  de	  rol	  van:	  	  
a)	   woningeigenaar	  op	  het	  moment	  dat	  sprake	  is	  van	  dwang	  of	  drang	  (bijvoorbeeld	  bij	  

huisuitzetting	  of	  ernstige	  overlast).	  De	  samenwerking	  wordt	  ingevuld	  door	  dat	  Woongoed	  
cases	  waarin	  sprake	  is	  van	  midden	  risico	  inbrengt	  bij	  het	  betreffende	  gebiedsteam.	  Bij	  
hoog	  risico	  wordt	  de	  cases	  gemeld	  bij	  het	  AMHK;	  

b)	   verhuurder	  op	  het	  moment	  dat	  sprake	  is	  van	  urgente	  huisvestingsbehoefte	  (bijvoorbeeld	  
bij	  huiselijk	  geweld).	  Om	  tot	  een	  goede	  samenwerking	  te	  komen	  wordt	  Woongoed	  
betrokken	  in	  het	  overleg	  over	  de	  cases	  c.q.	  bij	  de	  totstandkoming	  van	  het	  
ondersteuningsplan;	  

c)	   ‘signaleerder’	  vanuit	  de	  bekendheid	  met	  de	  bewoners	  van	  huurwoningen	  in	  het	  bezit	  van	  
Woongoed.	  Indien	  Woongoed	  signaleert	  dat	  er	  sprake	  is	  van	  bijvoorbeeld	  
huurachterstand,	  eenzaamheid,	  psychosociale	  problematiek	  of	  overlast,	  geeft	  Woongoed	  
een	  signaal	  af.	  Woongoed	  brengt	  daartoe	  afhankelijk	  van	  de	  ernst	  cases	  in	  bij	  
Porthos/Orionis	  (laag	  risico),	  het	  betreffende	  gebiedsteam	  (midden	  risico)	  of	  bij	  het	  
AMHK	  (hoog	  risico).	  De	  aanpak	  van	  problematiek	  wordt	  in	  afstemming	  en	  op	  basis	  van	  
wederkerigheid	  volgens	  eerdergenoemde	  uitgangspunten	  uitgevoerd	  [Procesafspraak].	  

7.1.4 De	  gemeente	  Middelburg	  is	  samenwerkingspartner	  vanuit	  haar	  verantwoordelijkheid	  voor	  
het	  sociaal	  domein	  en	  haar	  sturing	  aan	  Orionis,	  Porthos	  en	  het	  AMHK	  in	  hun	  rol	  als	  
begeleider,	  ondersteuner	  en	  adviseur	  [Procesafspraak].	  	  
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7.2 Inspelen	  op	  sociale	  overlast	  
De	  gemeente	  wil	  voor	  het	  melden	  van	  sociale	  overlast	  één	  centraal	  punt	  creëren,	  zodat	  alle	  inwoners	  
van	  de	  gemeente	  weten	  waar	  ze	  terecht	  kunnen	  als	  zij	  een	  melding	  willen	  doen	  van	  overlast,	  en	  
zodat	  alle	  informatie	  op	  één	  plaats	  verzameld	  wordt	  en	  de	  partners	  optimaal	  aan	  de	  slag	  kunnen	  met	  
de	  overlastmelding.	  	  

7.2.1 De	  gemeente	  zet	  samen	  met	  Woongoed,	  Emergis,	  de	  Politie	  en	  Porthos	  voor	  eind	  2015	  een	  
meldpunt	  op	  voor	  een	  integrale	  aanpak	  van	  sociale	  overlast	  [Resultaatsafspraak].	  	  

	  

7.3 Inspelen	  op	  het	  scheiden	  van	  wonen	  en	  zorg	  
Om	  in	  te	  spelen	  op	  het	  feit	  dat	  ouderen	  langer	  zelfstandig	  thuis	  moeten	  en	  zullen	  blijven	  wonen,	  
zetten	  de	  gemeente,	  Woongoed	  en	  de	  HVM	  ten	  eerste	  in	  op	  het	  informeren	  en	  ondersteunen	  van	  
ouderen	  over/bij	  aanpassing	  van	  de	  woning.	  Mochten	  ouderen	  toch	  willen	  of	  moeten	  verhuizen	  naar	  
een	  geschikte	  woning,	  dan	  kunnen	  ouderen	  in	  Middelburg	  terecht	  in	  de	  woonzorgcomplexen	  die	  de	  
afgelopen	  tien	  jaar	  door	  Woongoed	  zijn	  gebouwd	  binnen	  het	  kader	  van	  het	  convenant	  
woonservicezones.	  De	  woningen	  in	  deze	  complexen	  zijn	  in	  principe	  geschikt	  voor	  ouderen	  met	  een	  
beperkte	  zorgbehoefte.	  	  

7.3.1 Op	  basis	  van	  de	  inventarisatie	  van	  de	  HVM	  naar	  knelpunten	  zoals	  ervaren	  door	  bewoners	  
van	  de	  woonzorgcomplexen	  gelegen	  in	  de	  woonservicezones	  (januari	  2015)	  onderneemt	  
Woongoed	  actie	  op	  de	  zaken	  waarbij	  de	  toegang	  tot	  het	  gebouw	  en	  de	  woning	  hinderlijk	  
en/of	  risicovol	  is	  voor	  mensen	  in	  een	  rolstoel.	  Tevens	  zal	  bij	  toekomstige	  nieuwbouwplannen	  
voor	  appartementen	  voor	  ouderen	  deze	  inventarisatie	  worden	  betrokken	  bij	  het	  vaststellen	  
van	  een	  programma	  van	  eisen	  [Resultaatsafspraak].	  	  

7.3.2 Vanaf	  1	  januari	  2015	  informeren	  de	  gemeente	  en	  Woongoed	  potentiele	  nieuwe	  bewoners	  
van	  de	  woonzorgcomplexen	  over	  de	  woningen	  gelegen	  in	  deze	  complexen	  (plattegrond,	  
mate	  van	  geschiktheid	  van	  de	  woning,	  rolstoeldoorgankelijkheid	  en	  voorzieningen	  in	  de	  
woning,	  et	  cetera).	  Woongoed	  adviseert	  (bij	  toewijzing)	  via	  haar	  website	  en	  de	  gemeente	  
adviseert	  via	  Porthos	  [Resultaatsafspraak].	  

7.3.3 De	  gemeente,	  Woongoed	  en	  de	  HVM	  zetten	  samen	  in	  op	  bewustwording	  bij	  oudere	  
bewoners	  door:	  
a)	  	  het	  organiseren	  van	  Wmo-‐cafés	  en	  het	  maken	  van	  communicatiemiddelen	  zodat	  

bewoners	  na	  gaan	  denken	  over	  de	  vraag	  hoe	  zij	  in	  de	  toekomst	  comfortabel	  en	  veilig	  
kunnen	  wonen.	  Ook	  de	  Seniorenraad	  wordt	  hier	  bij	  betrokken;	  

b)	  	  het	  gezamenlijk	  in	  2015	  starten	  met	  een	  pilot	  ‘Advies	  op	  maat’.	  Doel	  van	  de	  pilot	  is	  het	  
bieden	  van	  advies	  aan	  bewoners	  over	  het	  aanpassen	  van	  hun	  eigen	  woning	  gericht	  op	  het	  
langer	  zelfstandig	  thuis	  kunnen	  blijven	  wonen	  of	  juist	  het	  helpen	  van	  bewoners	  bij	  het	  
verhuizen	  naar	  een	  geschikte	  woning.	  Voor	  medio	  2015	  worden	  de	  rol	  van	  Woongoed	  en	  
de	  bijdragen	  van	  Woongoed	  bij	  advies	  op	  maat	  bepaald.	  Dit	  gebeurt	  door	  het	  uitdiepen	  
van	  drie	  casussen	  (gesprekken)	  samen	  met	  een	  aantal	  partners	  (seniorenraad,	  
ouderenwinkel,	  stayinghome).	  Op	  basis	  van	  de	  uitkomsten	  van	  deze	  pilot	  bepalen	  alle	  
genoemde	  partijen	  voor	  eind	  2015	  welke	  instrumenten	  worden	  ingezet	  in	  Middelburg	  
[Resultaatsafspraak].	  	  

	  

7.4 Woonservicezones	  
De	  voorzieningen	  in	  de	  woonservicezones	  staan	  momenteel	  onder	  druk	  als	  gevolg	  van	  bezuinigingen	  
en	  de	  verschuivingen	  in	  de	  financiering	  en	  taakverdeling.	  De	  gemeente,	  Woongoed	  en	  de	  HVM	  
vinden	  het	  van	  belang	  dat	  er	  voldoende	  voorzieningen	  aanwezig	  blijven	  voor	  de	  bewoners	  van	  de	  
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woonservicezones	  om	  er	  voor	  te	  zorgen	  dat	  zij	  ook	  werkelijk	  langer	  thuis	  kunnen	  blijven	  wonen,	  en	  
willen	  zich	  hiertoe	  inspannen.	  
	  
In	  2010	  hebben	  de	  gemeente	  en	  Woongoed	  een	  participatiefonds	  opgezet	  om	  het	  wonen	  in	  de	  
woonzorgcomplexen	  ook	  voor	  mensen	  met	  een	  laag	  inkomen	  bereikbaar	  te	  maken.	  Sinds	  de	  opzet	  
van	  het	  participatiefonds	  is	  door	  een	  aantal	  ontwikkelingen	  de	  benutting	  van	  het	  fonds	  afgenomen.	  
Zo	  blijven	  mensen	  langer	  zelfstandig	  thuis	  wonen	  dan	  voorheen	  en	  heeft	  Woongoed	  de	  streefhuren	  
van	  de	  huurwoningen	  in	  de	  woonzorgcomplexen	  van	  100%	  naar	  85%	  verlaagd	  waardoor	  minder	  
mensen	  aanspraak	  hoeven	  te	  maken	  op	  het	  fonds.	  	  

7.4.1 De	  gemeente	  en	  Woongoed	  gaan	  per	  januari	  2015	  actief	  beleid	  voeren	  op	  consolidatie	  van	  
het	  voorzieningenaanbod	  in	  woonservicezones	  in	  het	  algemeen	  en	  Hof	  van	  Buren,	  ’t	  Getij,	  
Het	  Palet	  en	  Buitenrust	  in	  het	  bijzonder.	  Bij	  de	  laatstgenoemde	  complexen	  gaat	  het	  om	  de	  
functies	  in	  de	  plint	  en	  om	  het	  behoud	  van	  de	  grand	  cafés	  als	  complex-‐,	  buurt-‐	  en	  
wijkvoorziening.	  Dat	  doen	  de	  gemeente	  en	  Woongoed	  door:	  	  
a.	  	  gesprekken	  te	  voeren	  met	  de	  betrokken	  aanbieders;	  
b.	  	  het	  behoud	  van	  de	  voorzieningen	  op	  de	  locaties	  te	  betrekken	  in	  de	  opdrachtverlening	  en	  

aanbesteding	  van	  gemeentelijke	  taken	  als	  welzijn	  maatschappelijk	  werk,	  dagbesteding	  en	  
werk-‐	  leertrajecten;	  

c.	  	  en/of	  medewerking	  te	  verlenen	  aan	  de	  verruiming	  van	  de	  bestemming	  [Resultaatsafspraak].	  	  

7.4.2 De	  gemeente	  en	  Woongoed	  bouwen	  het	  participatiefonds	  af.	  Dat	  wil	  zeggen	  dat	  per	  1	  maart	  
2015	  geen	  nieuwe	  aanvragen	  worden	  toegekend.	  Voor	  de	  bewoners	  van	  
woonzorgcomplexen	  die	  reeds	  gebruik	  maken	  van	  het	  participatiefonds	  wordt	  samen	  met	  de	  
HVM	  een	  afbouwregeling	  gemaakt	  die	  recht	  doet	  aan	  de	  belangen	  van	  de	  huurders	  
[Resultaatsafspraak].	  	  

	  

7.5 Het	  voorkómen	  van	  huisuitzettingen	  	  
De	  gemeente,	  Woongoed	  en	  de	  HVM	  vinden	  het	  van	  belang	  dat	  zoveel	  als	  mogelijk	  is	  
huisuitzettingen	  door	  Woongoed	  worden	  voorkomen.	  Partijen	  werken	  met	  elkaar	  en	  met	  andere	  
maatschappelijke	  partners	  aan	  het	  voorkomen	  van	  huisuitzettingen	  door	  huurachterstand.	  Op	  
Walcheren	  is	  met	  Orionis	  een	  convenant	  afgesloten	  over	  de	  werkwijze	  indien	  sprake	  is	  van	  
betalingsproblemen	  bij	  huurders.	  In	  deze	  prestatieafspraken	  zijn	  in	  paragraaf	  3.4	  nieuwe	  afspraken	  
vastgelegd	  onder	  andere	  over	  de	  ondersteuning	  voor	  mensen	  die	  gezien	  hun	  inkomen	  
noodgedwongen	  moeten	  verhuizen	  naar	  een	  goedkopere	  huurwoning.	  	  

7.5.1 De	  gemeente,	  Woongoed	  en	  de	  HVM	  streven	  naar	  een	  vermindering	  van	  het	  aantal	  
huisuitzettingen	  [Intentieafspraak].	  

7.5.2 Woongoed	  zet	  per	  1	  januari	  2015	  via	  maatwerk	  en	  door	  het	  samenwerken	  met	  andere	  
partijen	  in	  op	  het	  voorkómen	  van	  huurachterstand	  en	  een	  meer	  persoonlijke	  begeleiding	  op	  
het	  moment	  dat	  sprake	  is	  van	  huurachterstand	  [Resultaatsafspraak].	  

7.5.3 De	  gemeente	  en	  Woongoed	  starten	  in	  nauwe	  samenwerking	  met	  Orionis	  voor	  1	  juli	  2015	  
met	  een	  projectmatige	  aanpak	  van	  een	  specifieke	  groep	  huurders	  met	  structurele	  
huurachterstanden	  (naar	  schatting	  circa	  100-‐150	  huishoudens).	  Welke	  groepen	  hierbij	  
prioriteit	  krijgen,	  wordt	  nog	  nader	  bepaald.	  De	  doelstelling	  is	  een	  halvering	  van	  deze	  
specifieke	  groep	  per	  31	  december	  2016.	  Woongoed	  en	  de	  gemeente	  zorgen	  gezamenlijk	  
voor	  voldoende	  capaciteit	  voor	  deze	  projectmatige	  aanpak	  [Resultaatsafspraak].	  
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7.5.4 De	  gemeente	  en	  Woongoed	  gaan	  voor	  het	  einde	  van	  het	  eerste	  kwartaal	  van	  2015	  in	  gesprek	  
met	  Orionis	  om	  de	  werkafspraken	  zoals	  gemaakt	  met	  Orionis	  in	  de	  praktijk	  efficiënter	  te	  
laten	  verlopen	  om	  zo	  huurders	  met	  betalingsproblemen	  sneller	  te	  kunnen	  helpen.	  Hierbij	  
wordt	  aansluiting	  gezocht	  bij	  Porthos	  [Procesafspraak].	  	  

7.5.5 De	  gemeente	  (via	  Porthos/Orionis)	  biedt	  per	  1	  januari	  2015	  maatwerk	  bij	  inkomensterugval	  
van	  bewoners.	  Via	  de	  'gekantelde'	  aanpak	  en	  het	  dialoog	  gestuurde	  gesprek	  wordt	  gezocht	  
naar	  oplossingen	  op	  maat.	  Om	  een	  optimaal	  gebruik	  van	  het	  armoedebeleid	  te	  stimuleren	  is	  
het	  openstellen	  van	  meerdere	  loketten	  nodig	  (te	  denken	  valt	  bijvoorbeeld	  aan	  Orionis,	  
Porthos)	  [Resultaatsafspraak].	  

7.5.6 Bij	  huisuitzetting	  vindt	  afstemming	  plaats	  met	  Porthos	  en	  eventueel	  Orionis	  (zie	  afspraak	  
7.1.3.)	  [Procesafspraak].	  	  

	  

7.6 Huisvesting	  van	  bijzondere	  doelgroepen	  en	  maatschappelijke	  opvang	  
De	  gemeente	  en	  Woongoed	  besteden	  extra	  aandacht	  aan	  de	  huisvesting	  van	  mensen	  met	  een	  
verstandelijke,	  lichamelijke	  of	  psychische	  beperking.	  Een	  deel	  van	  de	  huisvestingsvormen	  voor	  deze	  
doelgroepen	  is	  gerealiseerd	  binnen	  de	  woonservicezones.	  Daarnaast	  verzorgt	  Woongoed	  op	  verzoek	  
huisvesting	  van	  specifieke	  cliëntgroepen	  van	  zorginstellingen.	  Woongoed	  heeft	  afspraken	  gemaakt	  
met	  andere	  partijen	  over	  opvang,	  taakstelling	  en	  begeleiding	  van	  mensen	  in	  de	  maatschappelijke	  
opvang.	  	  
	  
Iedere	  gemeente	  in	  Nederland	  heeft	  een	  taakstelling	  in	  het	  huisvesten	  van	  statushouders.	  Hierin	  
werken	  de	  gemeenten	  samen	  met	  woningcorporaties.	  Jaarlijks	  wordt	  de	  taakstelling	  voor	  het	  
huisvesten	  van	  statushouders	  in	  de	  gemeente	  Middelburg	  vastgelegd	  voor	  het	  komende	  jaar.	  De	  
gemeente	  en	  Woongoed	  bemerken	  dat	  door	  de	  toegenomen	  toestroom	  van	  statushouders	  in	  het	  
afgelopen	  jaar	  de	  druk	  op	  de	  voorraad	  woningen	  in	  de	  sociale	  huursector	  aanzienlijk	  is	  toegenomen.	  
Bij	  een	  verdubbeling	  van	  de	  taakstelling	  (naar	  80	  personen	  per	  jaar)	  kan	  de	  huisvesting	  van	  
statushouders	  mogelijk	  niet	  meer	  gerealiseerd	  worden	  binnen	  de	  reguliere	  woningvoorraad	  van	  
Woongoed	  in	  de	  sociale	  sector.	  

7.6.1 Woongoed	  maakt	  in	  2015	  afspraken	  met	  de	  zorginstellingen	  over	  de	  wijze	  van	  huisvesting	  
van	  cliënten	  van	  deze	  zorginstellingen	  [Resultaatsafspraak].	  	  

7.6.2 Woongoed	  en	  de	  gemeente	  spannen	  zich	  in	  om	  te	  voldoen	  aan	  de	  halfjaarlijks	  vastgestelde	  
verplichting	  tot	  het	  huisvesten	  van	  statushouders	  [Resultaatsafspraak].	  

7.6.3 De	  gemeente	  voert	  voor	  1	  juli	  2015	  overleg	  met	  particuliere	  verhuurders	  om	  te	  bespreken	  of	  	  
huisvesting	  van	  statushouders	  in	  hun	  woningbezit	  mogelijk	  is	  [Resultaatsafspraak].	  

7.6.4 Om	  de	  druk	  op	  de	  voorraad	  huurwoningen	  in	  de	  sociale	  sector	  te	  verminderen,	  staat	  de	  
gemeente	  open	  voor	  het	  inrichten	  van	  (tijdelijke)	  huisvesting	  van	  statushouders	  
[Intentieafspraak].	  
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Aldus	  overeengekomen	  te	  Middelburg	  op	  17	  februari	  2015	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

Namens	  het	  College	  van	  Burgemeester	  en	  
Wethouders	  van	  de	  gemeente	  Middelburg	  

De	  heer	  Chr.	  Dekker,	  wethouder	  Bouwen	  en	  Wonen	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  

Namens	  Woongoed	  Middelburg	  
De	  heer	  H.M.P.	  de	  Ceuster,	  directeur-‐bestuurder	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  

Namens	  Huurdersvereniging	  Middelburg	  
Mevrouw	  L.	  Paauw,	  voorzitter	  
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Bijlage	  1	   Begrippen	  en	  definities	  
	  
	  
Begrip	  /	  definitie*	   	  
Prijsgrens	  huurwoning	  in	  
de	  sociale	  sector	  /	  
liberalisatiegrens	  

€	  710,68	  

Aftoppingsgrens	  hoog	   €	  618,24	  
Aftoppingsgrens	  laag	   €	  576,87	  
Kwaliteitskortingsgrens	   €	  403,06	  
Dure	  huur	   Woningen	  met	  een	  huurprijs	  boven	  de	  liberalisatiegrens	  van	  €	  710,68	  
Bereikbare	  huur	   Woningen	  met	  een	  huurprijs	  tussen	  de	  aftoppingsgrens	  hoog	  van	  €	  618,24	  en	  de	  

liberalisatiegrens	  van	  €	  710,68	  
Betaalbare	  huur	   Woningen	  met	  een	  huurprijs	  tussen	  de	  kwaliteitskortingsgrens	  €	  403,06	  en	  de	  

aftoppingsgrens	  hoog	  van	  €	  618,24	  
Goedkope	  huur	   Woningen	  met	  een	  huurprijs	  tot	  aan	  de	  kwaliteitskortingsgrens	  van	  €	  403,06	  
Primaire	  doelgroep	   Huishoudens	  met	  een	  belastbaar	  jaarinkomen	  en	  vermogen	  onder	  de	  grens	  waarop	  men	  in	  

aanmerking	  komt	  voor	  huurtoeslag.	  De	  inkomensgrenzen	  zijn	  als	  volgt:	  	  
 Inkomensgrenzen 
Eenpersoonshuishouden < 65 jaar € 21.950 
Eenpersoonshuishouden ≥  65 jaar € 21.950 

Meerpersoonshuishouden < 65 jaar € 29.800 
Meerpersoonshuishouden ≥  65 jaar € 29.825 

	  	  
Secundaire	  doelgroep	   Huishoudens	  die	  niet	  tot	  de	  primaire	  doelgroep	  behoren	  en	  een	  belastbaar	  jaarinkomen	  

hebben	  tot	  €	  34.911	  	  
Doelgroep	  van	  beleid	   De	  primaire	  doelgroep	  plus	  de	  secundaire	  doelgroep.	  
Middeninkomens	   Huishoudens	  met	  een	  belastbaar	  jaarinkomen	  tussen	  €	  34.911	  en	  €	  43.000	  
Hogere	  inkomens	   Huishoudens	  met	  een	  belastbaar	  jaarinkomen	  boven	  €	  43.000	  

*BRON	  /	  ontleend	  aan:	  Ministerie	  van	  BZK.	  Prijsgrenzen	  geldend	  van	  1	  januari	  2015	  tot	  en	  met	  31	  december	  2015.	  
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Jaarschijf	  2015	  
	  
Hoofdstuk	  1:	  Partners	  in	  wonen:	  organisatie	  en	  samenwerking	  

Alle	  partijen	  
• Twee	  maal	  per	  jaar	  (voorjaar	  en	  najaar)	  bestuurlijk	  overleg	  over	  (uitvoering	  van)	  prestatieafspraken	  en	  

jaarschijven.	  

• Uitvoeren	  woningmarktonderzoek	  (eind	  2015,	  begin	  2016).	  
Gemeente	   Eens	  per	  zes	  weken	  regulier	  bestuurlijk	  overleg	  met	  Woongoed.	  
Woongoed	   Eens	  per	  zes	  weken	  regulier	  bestuurlijk	  overleg	  met	  gemeente.	  

	  
Hoofdstuk	  2:	  beschikbaarheid	  van	  woningen	  

Alle	  partijen	   Bestuurlijk	  voorjaarsoverleg:	  bespreken	  gegevens	  over	  woningvoorraad	  ingedeeld	  naar	  prijsklassen	  en	  gegevens	  over	  

omvang	  van	  de	  doelgroep.	  
Gemeente	   Aanbieden	  starterslening.	  Eind	  2015	  besluiten	  over	  beschikbaar	  stellen	  nieuwe	  financiële	  middelen	  voor	  starterslening.	  

Woongoed	  

• Per	  1	  januari	  aanleveren	  overzicht	  met	  het	  totaal	  aantal	  woningen	  in	  bezit	  naar	  huurprijsklasse	  (o.b.v.	  actuele	  

netto	  huur	  én	  streefhuur),	  naar	  gebied	  en	  complex.	  

• Mogelijkheden	  voor	  doorstoombeleid	  verder	  uitwerken.	  

• Bezien	  wat	  de	  wensen	  en	  mogelijkheden	  zijn	  van	  het	  bij	  initiële	  splitsing	  omzetten	  van	  een	  deel	  DAEB-‐bezit	  naar	  de	  

niet-‐DAEB	  tak	  (liberalisering),	  zienswijze	  gemeente	  en	  HVM	  betrekken.	  

	  
Hoofdstuk	  3:	  betaalbaarheid	  en	  woonlasten	  
Gemeente	   • Hanteren	  kwijtscheldingsbeleid	  t.a.v.	  gemeentelijke	  belastingen	  voor	  huishoudens	  met	  de	  laagste	  inkomens.	  

Woongoed	  

• In	  overleg	  met	  HVM	  en	  gemeente	  bezien	  hoe	  wordt	  omgegaan	  met	  het	  nieuwe	  Woningwaarderingsstelsel	  (in	  eerste	  

kwartaal	  2015).	  

• In	  overleg	  met	  HVM	  en	  gemeente	  bezien	  hoe	  wordt	  omgegaan	  met	  de	  huursombenadering	  (voorafgaand	  aan	  

invoering	  hiervan).	  

• Via	  een	  proefproject	  starten	  met	  het	  in	  beeld	  brengen	  van	  de	  woonlasten	  (‘Woonlasten	  in	  beeld’)	  in	  het	  

woonruimteverdelingssysteem	  (samen	  met	  de	  andere	  Walcherse	  corporaties).	  

HVM	  
• Samen	  met	  Woongoed	  en	  gemeente	  opstellen	  van	  ‘Energiebewustwordingsplan’	  (in	  eerste	  kwartaal	  2015).	  

• Samen	  met	  Woongoed	  en	  gemeente	  per	  complex	  opstellen	  van	  plan	  om	  te	  besparen	  op	  servicekosten. 

	  
Hoofdstuk	  4:	  duurzaamheid	  en	  kwaliteit	  

Woongoed	  
• Investering	  in	  Energieprogramma	  (€	  4	  miljoen	  in	  2015).	  

• Evaluatie	  pilotprojecten	  ‘Energie	  op	  aanvraag’.	  
2	  
Hoofdstuk	  6:	  inzet	  in	  wijken	  en	  buurten	  
Alle	  partijen	   • Uitvoeren	  nulmeting	  onder	  bewoners	  wijk	  Dauwendaele.	  

• Afstemmen	  van	  exacte	  activiteiten	  en	  inzet	  m.b.t.	  participatie	  en	  co-‐creatie	  in	  Dauwendaele.	  

• Initiëren	  pilotproject	  ‘Sociaal	  beheer	  op	  buurtniveau’	  in	  de	  Driewegenhof	  en	  Meanderlaan	  (Woongoed	  initieert)	  

• Initiëren	  pilotproject	  met	  fysieke	  invalshoek	  in	  Driewegenhof	  en	  Meanderlaan	  (Woongoed	  initieert).	  	  
Gemeente	   • Uitvoeren	  maatregelen	  uitvoeringsprogramma	  wijkvisie	  Dauwendaele:	  	  

o Aanpakken	  van	  verpauperde	  woningen	  en	  tuinen	  (i.s.m.	  Woongoed);	  

o Verbeteren	  van	  de	  openbare	  ruimte	  in	  de	  Edelstenenbuurt	  in	  samenspraak	  met	  de	  bewoners,	  Delta	  en	  

Waterschap	  (i.s.m.	  Woongoed);	  

o Verbeteren	  van	  de	  openbare	  ruimte	  in	  de	  Driewegenhof	  in	  samenspraak	  met	  de	  bewoners	  en	  City	  

Seeds	  (i.s.m.	  Woongoed);	  	  

o Onderzoeken	  of	  een	  veilige	  oversteek	  gerealiseerd	  kan	  worden	  op	  de	  Torenweg	  in	  overleg	  met	  de	  

verkeerswerkgroep	  Dauwendaele/Mortiere;	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Geen afspraken in Jaarschijf 2015 over thema ‘Verruiming van de woningvoorraad’ 
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o Het	  projectmatig	  neutraliseren	  van	  het	  energieverbruik	  van	  FC	  Dauwendaele;	  	  

o Ombouwen	  of	  realiseren	  van	  speelplekken	  voor	  de	  wat	  oudere	  jeugd;	  	  

o De	  groen-‐blauwe	  route	  promoten	  en	  onderhouden;	  

o Projecten	  in	  het	  kader	  van	  meer	  aandacht	  voor	  elkaar,	  de	  saamhorigheid	  vergroten,	  onder	  andere	  bij	  

de	  Driewegenhof	  en	  Meanderlaan	  (i.s.m.	  Woongoed);	  

o Jongerenoverlast	  beperken,	  samen	  met	  jongeren,	  te	  starten	  in	  de	  Edelstenenbuurt	  (i.s.m.	  Woongoed);	  

o Samen	  met	  de	  ondernemers	  in	  het	  winkelcentrum	  en	  de	  betrokken	  ontwikkelaar	  (Concept.nl)	  de	  

herontwikkeling	  van	  het	  centrum	  ter	  hand	  te	  nemen;	  

o Het	  ombouwen	  van	  verzorgingshuis	  Rustenburg	  in	  een	  gedeelte	  zelfstandige	  woningen	  en	  een	  

gedeelte	  verpleeghuis;	  

o Imago	  van	  de	  wijk	  verbeteren	  door	  over	  de	  bovenstaande	  maatregelen	  positief	  te	  communiceren	  

(i.s.m.	  Woongoed).	  	  

• Samen	  met	  Woongoed	  starten	  (in	  2015/2016)	  met	  een	  project	  in	  de	  Driewegenhof	  en	  Meanderlaan	  t.b.v.	  veiligheid	  

en	  leefbaarheid	  in	  de	  buurt.	  In	  2015	  ondersteuning	  Buurtpreventie	  Meanderlaan	  en	  Driewegenhof.	  

• Faciliteren	  Buurtbemiddeling	  met	  jaarlijkse	  bijdrage.	  Evalueren	  Buurtbemiddeling	  (jaarlijks).	  	  
Woongoed	   • In	  samenwerking	  met	  gemeente	  uitvoeren	  maatregelen	  uitvoeringsprogramma	  wijkvisie	  Dauwendaele:	  	  

o Aanpakken	  van	  verpauperde	  woningen	  en	  tuinen;	  

o Verbeteren	  van	  de	  openbare	  ruimte	  in	  de	  Edelstenenbuurt	  in	  samenspraak	  met	  de	  bewoners,	  Delta	  en	  

Waterschap	  ;	  

o Verbeteren	  van	  de	  openbare	  ruimte	  in	  de	  Driewegenhof	  in	  samenspraak	  met	  de	  bewoners	  en	  City	  

Seeds;	  

o Projecten	  in	  het	  kader	  van	  meer	  aandacht	  voor	  elkaar,	  de	  saamhorigheid	  vergroten,	  onder	  andere	  bij	  

de	  Driewegenhof	  en	  Meanderlaan;	  

o Jongerenoverlast	  beperken,	  samen	  met	  jongeren,	  te	  starten	  in	  de	  Edelstenenbuurt;	  

o Imago	  van	  de	  wijk	  verbeteren	  door	  over	  de	  bovenstaande	  maatregelen	  positief	  te	  communiceren.	  	  

• Samen	  met	  gemeente	  starten	  (in	  2015/2016)	  met	  een	  	  project	  in	  de	  Driewegenhof	  en	  Meanderlaan	  t.b.v.	  veiligheid	  

en	  leefbaarheid	  in	  de	  buurt.	  In	  2015	  ondersteuning	  Buurtpreventie	  Meanderlaan	  en	  Driewegenhof.	  

• Faciliteren	  Buurtbemiddeling	  met	  jaarlijkse	  bijdrage.	  Evalueren	  Buurtbemiddeling	  (jaarlijks).	  

	  
Hoofdstuk	  7:	  sociaal-‐maatschappelijke	  opgaven	  en	  zorg	  

Alle	  partijen	  

• Inzetten	  op	  bewustwording	  bij	  oudere	  bewoners	  door	  organiseren	  Wmo-‐cafés,	  inzet	  communicatiemiddelen,	  

starten	  met	  een	  pilot	  ‘Advies	  op	  Maat’	  in	  (2015).	  

• Maken	  van	  een	  afbouwregeling	  voor	  het	  participatiefonds,	  die	  recht	  doet	  aan	  belangen	  van	  de	  huurders	  die	  reeds	  

gebruik	  maken	  van	  het	  fonds.	  

Gemeente	  

• Voor	  eind	  2015	  opzetten	  van	  meldpunt	  sociale	  overlast.	  

• Potentiele	  nieuwe	  bewoners	  woonzorgcomplexen	  informeren	  over	  de	  woningen	  (via	  Porthos).	  

• Voeren	  van	  actief	  beleid	  op	  consolidatie	  voorzieningen	  woonservicezones.	  

• Samen	  met	  Woongoed:	  in	  nauwe	  samenwerking	  met	  Orionis	  opstellen	  plan	  van	  aanpak	  voor	  projectmatige	  aanpak	  

specifieke	  groep	  huurders	  met	  structurele	  huurachterstanden	  (voor	  1	  juli	  2015).	  

• Samen	  met	  Woongoed:	  gesprek	  met	  Orionis	  over	  praktische	  uitvoering	  van	  werkafspraken	  (in	  eerste	  kwartaal	  

2015).	  

• Voeren	  van	  overleg	  met	  particuliere	  verhuurders	  om	  te	  bespreken	  of	  huisvesting	  van	  statushouders	  in	  hun	  

woningbezit	  mogelijk	  is	  (voor	  1	  juli	  2015).	  

Woongoed	  

• Potentiele	  nieuwe	  bewoners	  woonzorgcomplexen	  informeren	  over	  de	  woningen	  (via	  website	  bij	  toewijzing).	  

• Voeren	  van	  actief	  beleid	  op	  consolidatie	  voorzieningen	  woonservicezones.	  

• Samen	  met	  gemeente:	  in	  nauwe	  samenwerking	  met	  Orionis	  opstellen	  plan	  van	  aanpak	  voor	  projectmatige	  aanpak	  

specifieke	  groep	  huurders	  met	  structurele	  huurachterstanden	  (voor	  1	  juli	  2015).	  

• Samen	  met	  gemeente:	  gesprek	  met	  Orionis	  over	  praktische	  uitvoering	  werkafspraken	  (in	  eerste	  kwartaal	  2015).	  

• Maken	  van	  afspraken	  met	  zorginstellingen	  over	  de	  wijze	  van	  huisvesting	  van	  cliënten	  van	  deze	  zorginstellingen.	  

	  


