Prestatieafspraken 2019
versie 19 november 2018

Inleiding
Deze Prestatieafspraken 2019 zijn een vervolg op de Prestatieafspraken 2018, met als basis
de volgende documenten:
• Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg

• Lokale Woonvisie Venlo 2016 - 2021
• Uitvoeringsprogramma 2017 - 2021
• Overzichten voorgenomen activiteiten van Antares, Woonwenz en Wonen Limburg
d.d. juni 2018.
Vanuit de Woningwet 2015 komen prestatieafspraken tot stand via een bod op de woonvisie
vanuit de corporaties (overzicht van voorgenomen activiteiten).

De corporaties worden geacht naar redelijkheid bij te dragen aan de uitvoering van het
gemeentelijk vol shuisvestingsbeleid zoals vastgelegd in de Lokale Woonvisie, de gemeente
inzicht te geven in de wijze waarop zij dit denken te doen en vervolgens de gemeente uit te
nodigen om te komen tot afspraken. Deze cyclus vindt jaarlijks plaats. Aansluitend vindt dan
samen met de huurderbelangenorganisatie (HBV) het overleg over de prestatieafspraken

voor het opvolgend jaar plaats. Deze moeten uiterlijk eind november door het College en de
Raden van Commissarissen worden vastgesteld.
Partijen zullen zich gezamenlijk inzetten voor het realiseren van de prestatieafspraken.

Hierbij prefereert het gezamenlijk belang boven het individueel belang.
Planning
Uiterlijk 13 november moet het document gereed zijn voor verzending naar de corporaties en
richting het College. Ten behoeve van het formele besluitvormingstraject binnen de
gemeente en corporaties.

De ondertekening van de Prestatieafspraken 2019 staat gepland op 13 december 2018 om
9.30 uur.

Uiterlijk 14 december moeten de prestatieafspraken door de woningcorporaties naar de

Autoriteit Wonen zijn gestuurd.
Opzet
Voor de opzet van de Prestatieafspraken 2019 worden de hoofdstukken uit de Lokale
Woonvisie gevolgd, aangevuld met een hoofdstuk over samenwerking. Deze opbouw is

gelijk aan die van het Uitvoeringsprogramma 2017-2021. De Prestatieafspraken 2019 zijn
een logisch vervolg op de Prestatieafspraken 2018, waarbij gekeken is naar een goede
inbedding van de nieuwe biedingen’ van de corporaties en de meest recente ontwikkelingen

vanuit de praktijk.
Als bijlage bij deze Prestatieafspraken 2019 wordt een overzicht opgenomen van
voorgenomen activiteiten met betrekking tot herstructurering, sloop/nieuwbouw, eventuele
nieuwbouw op in- en uitbreidingslocaties en leefbaarheidsinitiatieven. Het gaat hierbij om het

kalenderjaar 2019 en een doorkijk t/m 2023. Tevens staat hierin de huidige verdeling van de
woningvoorraad van de drie woningcorporaties vermeld. Projecten die niet binnen de
afspraken vallen, worden vooraf in het AccountManagersOverleg (AMO) besproken.

Prestatieafspraken 2019
1. Leefbaarheid
Doelstelling Uitvoeringsprogramma:
We willen inzetten op het realiseren en behouden van een goede leefbaarheid in alle
stadsdelen en dorpen van de gemeente.
a. Wijken en buurten analyseren met de daarvoor beschikbare instrumenten . We

bespreken vanuit de analyse in het 2e kwartaal 2019 tijdens het
AccountManagersOverleg (AMO) die wijken die aandacht behoeven en bespreken
met elkaar welk vervolg hieraan moet worden gegeven. Daar waar wenselijk/mogelijk
maken we gebruik van eikaars data c.q. schaffen we gezamenlijk data aan.
b. SOP Blerick: In 2019 vindt een verdere uitwerking plaats van de implementatie van
het Masterplan en de uitvoeringsplannen per wijk, met specifieke aandacht voor de
wijk Vastenavondkamp. E.e.a. conform het door partijen vastgestelde Plan van
Aanpak. De voortgang wordt per kwartaal bewaakt aan de hand van een door de
projectleiding op te stellen voortgangsrapportage.
c. Vanuit de ervaringen in Blerick gaan we in een andere wijk in gezamenlijkheid
onderzoeken of we tot een implementatieplan vanuit de 'blauwdruk van SOP Blerick
kunnen komen voor het opstarten van een integrale aanpak. Hierin geven we het
samenwerken met de bewoners nadrukkelijk een plaats. Voor 2019 wordt in ieder
geval gestart met het complex Klokkengietersstraat van Woonwenz en 2 complexen
van Antares.

d. In 2019 worden in diverse projecten door alle partijen middelen ingezet in het kader
van leefbaarheid (zie bijlage). Mogelijk dat de corporaties het basisbedrag voor
leefbaarheidsuitgaven van € 126,25 per woning overstijgen. De gemeente en de HBV
worden daarover vooraf geïnformeerd en stemmen in met een overschrijding van het
basisbedrag. Het totaal aan leefbaarheidsuitgaven van Wonen Limburg zal in ieder

geval het basisbedrag gaan overstijgen (bestaande uit leefbaarheidspojecten,
personeelslasten en algemene leefbaarheidsmiddelen). Voor de gemeente Venlo zal
dat in 2019 uitkomen op ± € 227,-- per DAEB-woning. Gemeente en HBV stemmen
hiermee in.
e. In 2016 is het beleid voor gemeenschapsaccommodaties en een meerjarenuitvoeringsprogramma 2016-2020 vastgesteld. De gemeente investeert in de
verbetering van de functionaliteit en kwaliteit van een beperkt aantal
gemeenschapsaccommodaties t.b.v. de gebruikers, waaronder Huizen van de Wijk.
In 2019 vindt door de gemeente een tussentijdse evaluatie plaats van de uitvoering
van het beleid. Hierbij worden ook de Huizen van de Wijk en de woningcorporaties
betrokken.
f. In 2019 wordt in gezamenlijkheid een verdere doorkijk gemaakt naar de toekomst

aangaande de transformatieslag (verdunning en vergroten ruimtelijke kwaliteit) aan
de randen van de stad. Hiertoe vindt een (of meerdere) werksessie(s) plaats. Hierin
wordt tevens de borging van gedifferentieerde wijkopbouw meegenomen.
g. Daar waar bewoners in het kader van leefbaarheid initiatieven willen ontplooien,
bijvoorbeeld in een coöperatieve vorm, dan ondersteunen we dit.
h. We onderzoeken hoe we overlast zo efficiënt mogelijk kunnen aanpakken,
bijvoorbeeld door aanscherping van de APV.

i. Bij iedere investering in een wijk/buurt (bijvoorbeeld bij renovatieprojecten) worden
bewoners zo optimaal mogelijk betrokken mede ten behoeve van de sociale cohesie
in de wijk.

2
Prestatieafspraken 2019

2. Betaalbaarheid en beschikbaarheid
Doelstelling Uitvoeringsprogramma:
We zorgen voor een passende woning voor ieder huishouden. Dit altijd gezien in regionale
context.

a. In 2019 worden zo n 126 woningen (Woonwenz: 93, Antares: 33) in het sociale
segment aan de woningvoorraad toegevoegd c.q. in 2019 in ontwikkeling genomen.
Het sociale segment wordt hiermee weer wat aangevuld. Gezamenlijk bekijken we

hoe lang de kernvoorraad nog op hetzelfde peil moet blijven en of 2030 nog steeds
gezien wordt als het omslagjaar . E.e.a. in het licht van de resultaten van de herijking
Regionale Structuurvisie.
b. De benodigde kernvoorraad gaan we in beeld brengen om op basis daarvan
afspraken te maken over de huisvesting van doelgroepen, middels een werkgroep.
Basis hiervoor is een concrete gezamenlijke woonvisie per wijk met fysieke doelen,
gericht op het behoud van voldoende sociale huurwoningen in een goede mix voor de

juiste doelgroepen met bijbehorende huurprijs. In 2019 wordt hiermee een start
gemaakt.
c. De gemeente zet zich actief in om locaties te zoeken voor nieuwbouw van (sociale)
huurwoningen en stelt voldoende capaciteit beschikbaar om het voortraject te
faciliteren. In de loop van 2019 wordt dit geconcretiseerd.
d. In 2019 wordt een aantal projecten opgestart met woningen in het middensegment.
Het middensegment omvat woningen met een huurprijs tussen 710 en max 950 euro
per maand.

e. Vanuit het herprogrammeringsvoorstel binnenstad m.b.t. de plancapaciteit wordt in

2019 verder gewerkt aan de uitvoering hiervan. Uitgangspunt blijft het in
gezamenlijkheid realiseren van een aantrekkelijke mix van verschillende
woonmilieus.
f. De Gemeente stimuleert initiatieven voor studentenhuisvesting door medewerking te
verlenen aan passende toevoegingen op basis van de studentenpopulatie. In 2019
zijn de corporaties voor de gemeente gesprekspartner in het onderzoek naar of en
hoe het beste gezamenlijk invulling kan worden gegeven aan de vraag naar
huisvesting van studenten. De gemeente initieert hiertoe een overleg.
g. Indien blijkt dat bepaalde doelgroepen onvoldoende hun weg weten te vinden naar de
woningmarkt van de corporaties, dan spannen partijen zich in voor het verbeteren
van de informatievoorziening. Denk hierbij aan senioren, jongeren, arbeidsmigranten.

Hierbij wordt overigens opgemerkt dat long-stay arbeidsmigranten (permanente
vestigers) woningzoekenden zijn als elk ander. Zij kunnen hun weg vinden binnen het
reguliere aanbodsysteem van de corporaties.
h. In gezamenlijkheid wordt in 2019 vervolg gegeven aan de verdere herstructurering
van de woonwagenlocaties met relevante partijen.
i. In 2019 passen de woningcorporaties - net als afgelopen jaren - een beperkte

huurprijsstijging toe bij de jaarlijkse huurverhoging. Verder is er blijvend overleg over
de betaalbaarheid van woningen, zowel na renovatie alsook bij nieuwbouwprojecten,
en welk kwaliteitsniveau daarbij verwacht wordt en verwacht kan worden.
j. In 2019 worden de totale gemiddelde woonlasten op woningniveau per huurcategorie
inzichtelijk gemaakt, voor zowel zittende alsook nieuwe huurders, betreffende huur-,
energie- en gemeentelijke woonlasten.
k. We continueren de goede samenwerking op het gebied van huurincasso met als doel
het voorkomen van huisuitzettingen.

In 2019 wordt in gezamenlijkheid bekeken op welke punten het uitvoeringsplan
Schuldhulpverlening verder uitgewerkt kan worden, rekening houdend met de
Integrale aanpak actie uit armoede en schulden’ dat in december 2018 door de Raad
wordt/is vastgesteld. In ieder geval wordt de samenwerking i.h.k.v. vroegsignalering
gecontinueerd. Signalen die de HBV ontvangt inzake de kwaliteit van de
schuldhulpverlening worden direct teruggekoppeld aan de gemeente.
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l. In het kader van de beleidsontwikkeling van beschermd wonen naar 'beschermd
thuis wordt een extra druk op de woningmarkt verwacht, zowel kwantitatief alsook
kwalitatief. De gemeente heeft de regierol in deze. Zij bespreekt aan de voorkant
consequenties en knelpunten met de corporaties. De corporaties rapporteren in 2019
tijdens de monitor van de prestatieafspraken wat de stand van zaken is en waar de
knelpunten zitten.
m. Antares en Woonwenz hanteren strikt passend toewijzen. Wonen Limburg hanteert
het Twee-Huren-beleid.

4
Prestatieafspraken 2019

3. Wonen en zorg

Doelstelling Uitvoeringsprogramma:
We streven ernaar dat alle inwoners kunnen wonen in een woning die aansluit bij hun
woonbehoefte.
a. In 2018 is een afsprakenkader, waar alle partijen zich aan geconformeerd hebben dat vooral gaat over beschermd wonen/beschermd thuis en MO - vastgesteld. In
2019 wordt bekeken of in de sfeer van dit kader ook voor andere doelgroepen
afspraken gemaakt kunnen worden.
b. In 2019 werken we -naast vastgelegde rollen en verantwoordelijkheden in het
afsprakenkader- onder regie van de gemeente projectmatig aan het bij elkaar
brengen van vraag en aanbod en de regierol inzake huisvesting en begeleiding van
kwetsbare doelgroepen. Er is een projectleider vanuit de gemeente aangesteld, die

vóór 31 maart 2019 in samenspraak met de betrokken woningcorporaties in de regio
een voorstel presenteert voor de definitieve inrichting van een regionaal
Coördinatiepunt. Het op te richten Coördinatiepunt moet alle betrokken partijen
(efficiency)voordelen opleveren, waarin ook alle partijen (corporaties, zorgaanbieders

en gemeente) hun (financiële) verantwoordelijkheid nemen.
c. Zolang er geen nieuwe afspraken zijn of de in kaart gebrachte vraag/prognoses
geven geen aanleiding tot aanpassing van afspraken, is het aanbod van de
corporaties 10% van de mutaties voor huisvesting van kwetsbare doelgroepen. De
realisatie van de 10% en de termijnen tussen vraag en definitieve toewijzing worden
per tertiaal in beeld gebracht middels de monitor.

d. Waar noodzakelijk en indien mogelijk maken we afspraken om betaalbare
huurwoningen aan de markt toe te voegen e/o maken we afspraken over de
transformatie van bestaand (zorg)vastgoed om de beweging scheiden wonen en zorg
te faciliteren.

e. In het bijzonder hebben we aandacht voor de ontwikkelingen op het gebied van
beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Hierbij letten we gezamenlijk
nadrukkelijk op een veilige en leefbare wijk, maar zeker waar mogelijk op (regionale)
spreiding van de doelgroep, eventueel d.m.v. het inzetten van tijdelijke contracten. Er
wordt geëxperimenteerd met oplossingen in tijdelijke sfeer m.b.t. beschermd wonen.

Bekeken wordt of dit ook in Venlo toepasbaar is.
f. In 2019 worden aanvragen voor woningaanpassingen volgens een heldere - in 2018
gezamenlijk afgestemde - procedure afgehandeld. Betrokkenen worden over de te
volgen procedure ook duidelijk geïnformeerd.
g. In 2019 worden bij nieuwbouwprojecten levensloopbestendige woningen toegevoegd.

Partijen gaan gezamenlijk in gesprek over de wenselijkheid en mogelijkheid
(technisch en financieel - Wmo) om bij renovatieprojecten het verbeteren van de

toegankelijkheid en functionaliteit te optimaliseren.
h. Het Huis van Morgen in Panningen laat op een toegankelijke wijze de -vaak
eenvoudig te realiseren- manieren zien om langer zelfstandig thuis te wonen. Partijen
willen deze ervaringen blijvend benutten. Daarom wordt het Huis van Morgen in
Panningen gecontinueerd doorWonen Limburg en Antares. Over eventuele
toevoeging van een Huis van Morgen in Venlo worden in 2019 verdere afspraken
gemaakt.

i. De corporaties nemen hun verantwoordelijkheid in de huisvesting van statushouders

en geven gezamenlijk met de gemeente daarmee invulling aan de wettelijke
taakstelling. We continueren hiermee dat statushouders met voorrang gehuisvest
worden.
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j. Actief in gesprek gaan met de doelgroep senioren over woonwensen en mogelijk
latente verhuisbehoeftes met als doel hierop te kunnen anticiperen met eventueel
nieuw beleid en/of geschikte woonvormen. We willen meer inzicht krijgen in o.a. de
(woon)wensen, de situatie en mogelijke belemmeringen die er eventueel zijn in relatie
tot o.m. de huidige en toekomstige woonwensen. In 2019 wordt uitgewerkt hoe dit
concreet zal worden opgepakt.

k. In 2019 vindt voortdurende afstemming plaats van het maatschappelijk beleid,
waarbij we oog hebben voor (indirecte) effecten van eikaars beleidskeuzes, zoals bv
afwijzingsgronden voor toekenning van een woning en huisuitzetting bij hennepteelt
(Opiumwet). Verder trekken we actief met elkaar op in de totstandkoming en
uitvoering van de aanpak van personen met verward gedrag.
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4. Verduurzaming

Doelstelling Uitvoeringsprogramma:
We streven naar het toepassen van duurzame maatregelen t.b.v. het verhogen van het
wooncomfort en verlagen van de woonlasten.
a. In 2018 hebben de woningcorporaties een routekaart gemaakt hoe ze in 2050 een
C02-neutraal woningbezit hebben (Woonagenda). De uitvoeringsplannen van de
corporaties vormen vanuit de corporaties de basis voor de gemeentelijke
warmtevisie. Hiermee wordt in 2019 gezamenlijk een start gemaakt.
b. De corporaties maken inzichtelijk wat de huidige stand van zaken is m.b.t.

energielabeling van hun woningbezit en op welke wijze aan de afspraken om in 2021
gemiddeld label B te halen, wordt voldaan.
c. In 2019 vindt verdere afstemming plaats over de aanpak om bewustwording en
gedragsverandering bij bewoners (zowel in de huur- alsook in de koopsector door

respectievelijk de corporaties (huursector) en gemeente) te bevorderen. Hierbij speelt
de HBV een actieve rol.
d. In 2018 is gestart met een 1e pilotproject vanuit de taskforce Duurzaam Wonen
Venlo. Het is hierbij gegaan om een het renoveren/verduurzamen van een bestaande
woonwijk. In de loop van 2019 wordt bekeken of al uitrol naar andere gebieden

mogelijk is. Hierin wordt ook de ervaring met reeds gerealiseerde (proe projecten in
bestaand bezit en nieuwbouw meegenomen, met als doel kennis delen en successen
inzetten bij de uitrol van andere investeringen.
e. In 2018 is verder vorm gegeven aan het ambitieweb Venlo Principes, welke is ingezet

bij de 1e pilot vanuit de Taskforce. In 2019 wordt dit zo nodig verder verfijnd. Het
ambitieweb is hierbij niet een doel op zich, maar is onderdeel van de Taskforce
Duurzame Woningbouw Venlo.

f. In 2019 wordt in het traject om te komen tot een warmtevisie per wijk een start
gemaakt met de afstemming van agenda s daar waar het gaat om de planning van
werkzaamheden in de openbare ruimte en de strategische complexplanning van de
corporaties. Hierbij zullen ook o.m. de netwerkbeheerders worden betrokken. Met als
doel om onder meer de kansen voor het klimaatadaptief inrichten van de openbare
ruimte in beeld te brengen. De gemeente geeft hierbij aan hoeveel zij hierin
investeert.
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5. Samenwerking
Doelstelling Uitvoeringsprogramma:
We spannen ons gezamenlijk maximaal in om op een constructieve manier samen te werken
om te komen tot de realisatie van de prestatieafspraken.
a. In 2019 worden de verschillende werkgroepen tegen het licht gehouden en is het
streven om het aantal overleggen te reduceren, om samenwerking zo efficiënt
mogelijk te laten verlopen.
b. In het AMO in het 1e kwartaal wordt het thema 'strategische reserve geagendeerd.
We bespreken dan de stand van zaken en maken een concrete afspraak voor de
jaren 2018 en 2019 voor de inzet hiervan op basis van het projectenoverzicht.
Tevens wordt gezamenlijk gekeken naar de grondprijzen voor sociale huurwoningen
en worden deze - indien nodig/noodzakelijk - aangepast. Hierin worden ook overige
projectkosten, zoals ambtelijke kosten en bijdrage openbaar gebied, meegewogen.
c. De ontwikkelingen in wetgeving en burgerparticipatie gaan snel. Essentieel hierin is
een nog verdergaande samenwerking, waarbij we elkaar in het prille begin van
planvorming weten te vinden, voordat beleid e.d. wordt vastgesteld. De nadruk ligt
daarbij op een constructieve samenwerking, waarbij gezamenlijke doelen en
investeringen voorop staan in de besluitvorming en waarbij we komen tot duidelijke
procesafspraken. We blijven elkaar tijdig informeren over alle van belang zijnde
zaken, trekken zo nodig samen op en bieden elkaar de gelegenheid om in een
vroegtijdig stadium te reageren.
d. In 2019 stellen we in het AMO een multi-issue agenda op. We inventariseren
openstaande issues, waar we samen nog iets mee willen/moeten. Op basis hiervan
bekijken we met elkaar hoe we dit slim kunnen verbinden c.q. oplossen. Denk hierbij
financiën, capaciteit en kennis.
e. Bij toenemende vraag voor het huisvesten van statushouders zal geacteerd worden
cf stappenplan Toenemende instroom statushouders d.d. 3 oktober 2018.
f. Blijvend ligt er een regisserende rol voor de gemeente als het gaat om het behoud
van cultuurhistorisch erfgoed. Zo mogelijk wordt een ontwikkeling samen met de

corporaties opgepakt. Het is nu nog niet bekend of zich een dergelijke situatie in 2019
gaat voordoen.

g. Binnen de wettelijke mogelijkheden vindt uitwisseling plaats van informatie en data,
dit met aandacht voor de AVG. In 2019 wordt in beeld gebracht om welke informatie
en data dit concreet in de toekomst zal/kan gaan.
h. In de lijn van het convenant Social Return van Midden Limburg worden in 2019
afspraken gemaakt over de toepassing van social return bij opdrachten van
gemeente en woningcorporaties.
i. We blijven streven naar één gezamenlijk studenteninformatiepunt ten behoeve van
de bemiddeling tussen vraag en aanbod en het beheer. Gezien de voorgenomen

bezuinigingsopgave van de gemeente zal in 2019 verder duidelijk moeten worden
hoe e.e.a. vorm gegeven kan worden. De corporaties maken in ieder geval zelf
afspraken met een informatiepunt inzake hun activiteiten voor het verhuren van
studentenkamers.

j. Indien sprake is van toepassing van inkomensafhankelijke huurverhoging, zullen de
daaruit voortvloeiende extra huurinkomsten worden ingezet voor investeringen door
de betreffende woningcorporatie.
k. Partijen benoemen in 2019 verschillende werkwijzen, om te bezien waar
overeenkomsten/verschillen zitten, leggen deze vast en proberen te komen tot een
overeenkomstige werkwijze.
We streven naar regionale samenwerking tussen gemeenten, corporaties en
huurdersverenigingen, zodat we over en weer profijt hebben van eikaars kennis en
ervaringen en zo min mogelijk zaken dubbelop doen. Ondertekening Prestatieafspraken
2018 d.d. 14 december 2017
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Ondertekening Prestatieafspraken 2019 d.d. 13 december 2018

Woonwenz,
drs. F.C.M. van Engelen

woonwenz
woningcorporatie sinds 1907

directeur/bestuurder

if4

wonen limburg

Gemeente Venlo,

venlo
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Stappenplan toenemende instroom statushouders
(bijlage bij prestatieafspraken 2019)
Versie 3 oktober 2018
In het uitvoeringsprogramma Lokale Woonvisie gemeente Venlo (september 2017) staat het
volgende opgenomen.

5. Samenwerking

We maken afspraken over de invulling van de gemeentelijke taakstelling voor de huisvesting
van statushouders. De gemeente gaat aan de slag met het opstellen van een stappenplan
op basis waarvan de gemeente bij toename van de instroom van statushouders krachtig
regie kan gaan voeren. In ieder geval wordt in een dergelijke situatie direct opgeschaald naar
een periodiek overleg gericht op het afdoende invulling kunnen geven aan deze taakstelling.
Daarnaast zet de Gemeente zich in om zodra een toenemende stroom statushouders in

beeld komt actief op zoek te gaan naar beschikbare en geschikte accommodatie(s) die
relatief eenvoudig te transformeren is.

Voorliggende notitie betreft de invulling van deze bovenstaande afspraak.

Dit stappenplan heeft betrekking op de middels de halfjaarlijkse taakstelling aan de
gemeente Venlo toegewezen statushouders c.q. vergunninghouders.

Dit stappenplan heeft géén betrekking op de realisatie van (nood)huisvesting voor
asielzoekers.

Opschaling
In begin mei en begin oktober van ieder jaar worden de taakstellingen voor het komende
halfjaar officieel bekend gemaakt aan de gemeente via een schrijven van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken. Vaak zijn er voorafgaand al aankondigingen over een toenemende
instroom gedaan door het COA binnen de reguliere overleggen.
Deze voorafgaande aankondigingen zullen door de beleidsmedewerker huisvesting
statushouders ingebracht worden bij het accountmanagersoverleg met de woningcorporaties

als eerste signaal, waarna bij ontvangst van de definitieve taakstelling in het
accountmanagersoverleg het advies aan bestuurders en management kan worden opgesteld
om wel of geen gemeentelijke projectleider te benoemen.

Indien bestuur / management het advies over hebben genomen kan (bij voorkeur al
voorafgaand aan de start van het betreffende halfjaar) de projectleider zich inwerken in de
materie en de organisatie op zich nemen van een periodiek overleg met de betrokkenen
vanuit gemeente en woningcorporaties. Het realiseren van een vast aanspreekpunt binnen

het gemeentelijke team Communicatie is hierbij ook noodzakelijk. De projectleider zal ook
actief communiceren richting gemeenteraad over de nieuwe taakstelling als gevolg van de
toenemende instroom en de keuze om dit projectmatige aan te pakken.
Naast een periodiek overleg op beleidsniveau zal de projectleider ook de regie gaan voeren

binnen het (reeds bestaande) periodiek overleg op uitvoeringsniveau en zorgdragen dat de
planning, agenda en verslaglegging van bestuurlijke overleggen georganiseerd zijn. Ook zal
de projectleider aanwezig zijn bij regionale en provinciale overleggen met betrekking tot dit
onderwerp om zo betrokken te zijn bij oplossingen in een bredere context dan alleen binnen
de eigen gemeente.
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Zoekrichtingen accommodaties

Opdracht voor de projectleider is oplossingen vinden voor het tijdelijk verruimen van de
sociale woningvoorraad. Samen met zijn projectteam en in afstemming met de partners
binnen het periodiek overleg zal de projectleider als basisdocument om mee te werken een
(vertrouwelijk) overzicht maken van beschikbare en geschikte accommodaties. Dit overzicht
zal bestaan uit de volgende categorieën:
1. Reguliere woningvoorraad
a. Corporaties

• (tijdelijk) verruimen toewijzingspercentage bijzondere doelgroep.
• (tijdelijk) uit de verkoop houden van woningbestand
• (tijdelijke) uitstel van sloop van woningbestand
• (tijdelijke) kamerbewoning door alleenstaanden
• inponding particulier bezit in afwachting van sloop i.v.m. verdunning.
b. Particulier
• particuliere verhuurders niet succesvol benaderd in 2016
2. Leegstaand vastgoed
a. Gemeente

b. Corporaties

• (tijdelijke) uitstel van sloop van woningbestand (leegstandswet)
• (tijdelijk) verhuren van leegstaande particuliere woningen
c. Particulier
• Kantoren (transformatie financieel alleen interessant voor langere termijn)

• Zorgvastgoed (idem)
• Maatschappelijk vastgoed zoals scholen (idem)
• Rijksvastgoed (idem)
3. Nieuwbouw (tijdelijke locaties met tijdelijke woonvormen, terugverdientijd 10 a 15 jaar)
a. Gemeente

• Bestaande woningbouwlocatie
b. Corporaties
• Bestaande woningbouwlocatie
• Versnellen invulling strategische reserve (permanente bebouwing)
c. Particulier
• Bestaande woningbouwlocatie
Wel moet worden opgemerkt dat alle bovenstaande opties het principe van spreiding van
doelgroepen onder druk kan zetten en dan ook met name de kwalitatieve spreiding van
statushouders in de buurt van de door hun benodigde voorzieningen (zoals scholen).
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