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Geacht College, 
 
In vervolg op ons gesprek d.d. 13 februari 2015 
van onze voorstellen/ ideeën ten behoeve van de op te stellen prestatieafspraken met de woningcorporaties in 
Stichtse Vecht. 
 
De fractie van de PvdA Stichtse Vecht ziet graag er bij het maken van de prestatieafspraken met de 
woningcorporaties “breed” ingestoken wordt. 
 
Als basisvisie willen wij u het volgende meegeven:

- Het behoud van een voldoende aantal betaalbare woningen voor met name de doelgroep lage 
inkomens en lagere middeninkomens. Belangrijk is dat hierbij de kwaliteit van de woningen aansluit op 
de vraag. 

- Een rechtvaardige en evenwichtige woonruimteverdeling, die onder andere doorstroming mogelijk 
maakt. 

- Een veilige en aantrekkelijke woonomgeving moeten zorgen voor leefbare wijken. 
 
Bij nieuwbouwprojecten pleit de PvdA Stichtse Vecht voor het hanteren van het uitgangspunt: 30
30% betaalbare koop en 40% vrije sector.
 
Specifieke onderwerpen die wat ons betreft een plek zouden moeten krijgen in de op te stellen 
prestatieafspraken: 
 
Vroeg signalering schulden en het voorkomen van huisuitzettingen
signaalfunctie vervullen bij schuldenproblematiek. Het niet betalen van de huur kan een signaal vormen dat er 
meer aan de hand is. Op welke wijze kunnen woningcorporaties en gemeente hierin gezamenlijk optrekken? 
een huurder huurachterstand heeft, is de uiterste consequentie huisuitzetting. Voor de huurder is dat een 
ingrijpende gebeurtenis die het liefst vermeden wordt. Maak daarom concrete afspraken over de wij
de woningcorporaties werken aan het voorkomen van huurachte
 
Leefbare wijken: Bij leefbare wijken is er sprake van een 
heel en veilig). De primaire verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gemeente. Zij voert hierover de regie. De 
woningcorporaties zijn hierbij een belangrijke partner. Maak afspraken over de wijze waarop de 
woningcorporaties een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijken en kernen.
woningcorporaties bijvoorbeeld leefbaarheidsbudgetten 
 
Veiligheid: Maak op het terrein van veiligheid (in samenspraak met o.a. politie) afspraken over:

- Inbraakpreventie sociale huurwoningen
- De aanpak van hennepteelt 
- Het voorkomen van woonoverlast
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In vervolg op ons gesprek d.d. 13 februari 2015 met de heer D. Passchier ontvangt u hierbij een uiteenzetting 
behoeve van de op te stellen prestatieafspraken met de woningcorporaties in 

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht ziet graag er bij het maken van de prestatieafspraken met de 
woningcorporaties “breed” ingestoken wordt.  

willen wij u het volgende meegeven: 
Het behoud van een voldoende aantal betaalbare woningen voor met name de doelgroep lage 
inkomens en lagere middeninkomens. Belangrijk is dat hierbij de kwaliteit van de woningen aansluit op 

evenwichtige woonruimteverdeling, die onder andere doorstroming mogelijk 

Een veilige en aantrekkelijke woonomgeving moeten zorgen voor leefbare wijken.  

Bij nieuwbouwprojecten pleit de PvdA Stichtse Vecht voor het hanteren van het uitgangspunt: 30
30% betaalbare koop en 40% vrije sector. 

Specifieke onderwerpen die wat ons betreft een plek zouden moeten krijgen in de op te stellen 

en het voorkomen van huisuitzettingen: Woningcorporaties kunnen een belangrijke 
signaalfunctie vervullen bij schuldenproblematiek. Het niet betalen van de huur kan een signaal vormen dat er 

welke wijze kunnen woningcorporaties en gemeente hierin gezamenlijk optrekken? 
achterstand heeft, is de uiterste consequentie huisuitzetting. Voor de huurder is dat een 

ingrijpende gebeurtenis die het liefst vermeden wordt. Maak daarom concrete afspraken over de wij
de woningcorporaties werken aan het voorkomen van huurachterstanden en huisuitzettingen. 

ij leefbare wijken is er sprake van een goede kwaliteit van de directe leefomgeving (schoon, 
heel en veilig). De primaire verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gemeente. Zij voert hierover de regie. De 
woningcorporaties zijn hierbij een belangrijke partner. Maak afspraken over de wijze waarop de 
woningcorporaties een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijken en kernen. In het verleden stelden 
woningcorporaties bijvoorbeeld leefbaarheidsbudgetten beschikbaar. 

aak op het terrein van veiligheid (in samenspraak met o.a. politie) afspraken over:
kpreventie sociale huurwoningen 

Het voorkomen van woonoverlast (tijdig optreden tegen overlast van huurders). 
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Voorstellen t.a.v. op te stellen 

prestatieafspraken met 

woningcorporaties in Stichtse Vecht 

ontvangt u hierbij een uiteenzetting 
behoeve van de op te stellen prestatieafspraken met de woningcorporaties in 

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht ziet graag er bij het maken van de prestatieafspraken met de 

Het behoud van een voldoende aantal betaalbare woningen voor met name de doelgroep lage 
inkomens en lagere middeninkomens. Belangrijk is dat hierbij de kwaliteit van de woningen aansluit op 

evenwichtige woonruimteverdeling, die onder andere doorstroming mogelijk 

 

Bij nieuwbouwprojecten pleit de PvdA Stichtse Vecht voor het hanteren van het uitgangspunt: 30% sociale huur 

Specifieke onderwerpen die wat ons betreft een plek zouden moeten krijgen in de op te stellen 

kunnen een belangrijke 
signaalfunctie vervullen bij schuldenproblematiek. Het niet betalen van de huur kan een signaal vormen dat er 

welke wijze kunnen woningcorporaties en gemeente hierin gezamenlijk optrekken? Als 
achterstand heeft, is de uiterste consequentie huisuitzetting. Voor de huurder is dat een 

ingrijpende gebeurtenis die het liefst vermeden wordt. Maak daarom concrete afspraken over de wijze waarop 
rstanden en huisuitzettingen.  

goede kwaliteit van de directe leefomgeving (schoon, 
heel en veilig). De primaire verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gemeente. Zij voert hierover de regie. De 
woningcorporaties zijn hierbij een belangrijke partner. Maak afspraken over de wijze waarop de 

In het verleden stelden 

aak op het terrein van veiligheid (in samenspraak met o.a. politie) afspraken over: 



 

 
 

 

Duurzaamheid / energiebesparing: Uitgangspunt wat ons betreft zou moeten zijn dat gemeente en 
woningcorporaties streven naar duurzaam bouwen en wonen en het verder betaalbaar houden van de 
woonlasten, waaronder het onderdeel energielasten. Maak concrete afs
duurzaam energetisch verbeteren van de bestaande voorraad en duurzaam bouwen van nieuwe woningen.
 
Levensloopbestendig wonen: De bevolking van Stichtse Vecht zal de komende decennia verder vergrijzen. Dit 
heeft consequenties voor de woonopgave. Daarnaast speelt het scheiden van wonen e
levensbestendige woningen, waardoor ouderen langer zelfstandig kunnen wonen zijn noodzakelijk. 
nieuwbouw en renovatie een belangrijk aspect om rekening 
procesafspraken te maken over levensloopbestendig wonen.
voorstellen op het terrein van wonen voor ouderen (brief
 
Huur- en koopprijzen: Maak afspraken met de woningcorporaties over de te hanteren 

realiseren nieuwe woningen. De fractie van de PvdA is van mening dat er hierbij ook woningen gerealiseerd 

worden voor de doelgroep in de lagere inkomensklasse , met een maximale huur 
 
Huisvesting kwetsbare doelgroepen en s
oorlogsgebieden naar Nederland gekomen. Deze mensen komen eerst in opvangcentra terecht. Als blijkt dat zij 
terecht gevlucht zijn, is het de bedoeling dat zij zo snel mogelijk doorstromen naar een reguliere woning. Het 
Rijk verdeelt deze mensen over Nederland: iedere gemeente krijgt per half jaar de opdracht een bepaald aantal 
vluchtelingen te huisvesten. Maak afspraken met de woningc
(statushouders). Verder vragen wij u samen met de woningcorporaties te
kwetsbare (overlast gevende) doelgroepen.
 
Verkoop sociale huurwoningen: Corporaties hebben de afgelopen 
de vraag naar de wenselijkheid hebben 
het zogenoemde ‘gespikkeld bezit’: straten waarin deels woningen nog in eigendom zijn van 
deels in eigendom zijn van particuliere
groot onderhoud en renovatie aan de orde is. Het komt dan vaak voor de particuliere eigenaren geen 
investeringen (kunnen) doen, terwijl het woningbezit van 
straten leveren niet alleen een afschuwelijk beeld op, maar takelen kwalitatief af. 
en corporaties moeten verbinden om, indien zij woningen willen verkopen
per individuele woning. 
 
Bewoners met psycho-sociale problematiek
problemen van bewoners die vanuit instellingen worden
naar de wijze waarop de begeleiding plaatsvindt
optreden moeten een punt van aandacht zijn in de prestatieafspraken tussen corporaties en de gemeente
gemeente is weliswaar geen eigenaar van
regelmatig overleg te voeren en zo nodig procedures afspreken in geval van een calamiteit.
 
Over een aantal van bovengenoemde punten zijn 
Door het opnemen van deze punten in een nieuw op te stellen prestatiecontract worden deze 
bestendigd cq gecontinueerd.  
 
Wij wensen u veel succes bij de uitwerking van de prestatieafspraken en zien deze t.z.t. graag tegemoet. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De fractie van de PvdA Stichtse Vecht,
 
 
Maarten van Dijk  Wim Bos

Uitgangspunt wat ons betreft zou moeten zijn dat gemeente en 
woningcorporaties streven naar duurzaam bouwen en wonen en het verder betaalbaar houden van de 
woonlasten, waaronder het onderdeel energielasten. Maak concrete afspraken met de woningcorporaties over 
duurzaam energetisch verbeteren van de bestaande voorraad en duurzaam bouwen van nieuwe woningen.

e bevolking van Stichtse Vecht zal de komende decennia verder vergrijzen. Dit 
nties voor de woonopgave. Daarnaast speelt het scheiden van wonen en zorg. 

levensbestendige woningen, waardoor ouderen langer zelfstandig kunnen wonen zijn noodzakelijk. 
nieuwbouw en renovatie een belangrijk aspect om rekening mee te houden. Reden genoeg om inhoudelijke en 

te maken over levensloopbestendig wonen. Voorts wijzen wij u op de door ons gedane 
voorstellen op het terrein van wonen voor ouderen (brief PvdA Stichtse Vecht aan B&W d.d. 18 januari 2015).

met de woningcorporaties over de te hanteren huur- en koopprijzen bij te 

realiseren nieuwe woningen. De fractie van de PvdA is van mening dat er hierbij ook woningen gerealiseerd 

worden voor de doelgroep in de lagere inkomensklasse , met een maximale huur van € 619,

Huisvesting kwetsbare doelgroepen en statushouders (vluchtelingen): Afgelopen jaar zijn veel vluchtelingen uit 
oorlogsgebieden naar Nederland gekomen. Deze mensen komen eerst in opvangcentra terecht. Als blijkt dat zij 

is het de bedoeling dat zij zo snel mogelijk doorstromen naar een reguliere woning. Het 
Rijk verdeelt deze mensen over Nederland: iedere gemeente krijgt per half jaar de opdracht een bepaald aantal 

Maak afspraken met de woningcorporaties over de huisvesting van vluchtelingen 
vragen wij u samen met de woningcorporaties te kijken naar de huisvesting van 

kwetsbare (overlast gevende) doelgroepen. 

Corporaties hebben de afgelopen jaren sociale huurwoningen verkocht. 
de vraag naar de wenselijkheid hebben zij als eigenaar daartoe het recht. Maar in veel wijken ontstaat daardoor 

straten waarin deels woningen nog in eigendom zijn van 
culieren. Dit gespikkeld bezit is in een latere fase een grote bron van zorg 

aan de orde is. Het komt dan vaak voor de particuliere eigenaren geen 
het woningbezit van een corporatie wel wordt aangepakt. 

een een afschuwelijk beeld op, maar takelen kwalitatief af. In dat licht
verbinden om, indien zij woningen willen verkopen, dat per hele straat te doen

sociale problematiek: Meer en meer worden corporaties geconfronteerd met
problemen van bewoners die vanuit instellingen worden teruggeplaatst in woningen van corporaties. 

ng plaatsvindt, maar ook vraagstukken die uit oogpunt van veiligheid 
optreden moeten een punt van aandacht zijn in de prestatieafspraken tussen corporaties en de gemeente
gemeente is weliswaar geen eigenaar van dit probleem, maar kan wel faciliteren om met alle betrokkenen 

en zo nodig procedures afspreken in geval van een calamiteit. 

Over een aantal van bovengenoemde punten zijn (ongetwijfeld) al (werk)afspraken met de woningcorpora
Door het opnemen van deze punten in een nieuw op te stellen prestatiecontract worden deze 

Wij wensen u veel succes bij de uitwerking van de prestatieafspraken en zien deze t.z.t. graag tegemoet. 

De fractie van de PvdA Stichtse Vecht, 

Wim Bos 
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oorlogsgebieden naar Nederland gekomen. Deze mensen komen eerst in opvangcentra terecht. Als blijkt dat zij 
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In dat licht zouden gemeente 
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: Meer en meer worden corporaties geconfronteerd met de 
woningen van corporaties. De vraag 

, maar ook vraagstukken die uit oogpunt van veiligheid 
optreden moeten een punt van aandacht zijn in de prestatieafspraken tussen corporaties en de gemeente. De 

dit probleem, maar kan wel faciliteren om met alle betrokkenen 
 

al (werk)afspraken met de woningcorporaties. 
Door het opnemen van deze punten in een nieuw op te stellen prestatiecontract worden deze afspraken 

Wij wensen u veel succes bij de uitwerking van de prestatieafspraken en zien deze t.z.t. graag tegemoet.  


