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Voorwoord 

Voor u liggen de prestatieafspraken in de gemeente Kaag en Braassem voor de periode 2017-2020. Dit zijn 

afspraken die gemaakt zijn door de volgende vijf partijen: 

• Gemeente Kaag en Braassem 

• Stichting Bewonersbelangen Aarwoude 

• Stichting Huurders MeerWonen 

• Stichting MeerWonen 

• Stichting Woondiensten Aarwoude. 

Op 1 juli 2015 is de herziene Woningwet in werking getreden. Een belangrijk onderdeel van deze herziening is 

dat maatschappelijke investeringen door woningcorporaties hun verankering krijgen in het 

volkshuisvestingsbeleid dat de gemeente vaststelt. De exacte bijdrage van de corporatie aan het 

volkshuisvestingsbeleid komt in samenwerking tussen corporatie, huurdersbelangenorganisatie en gemeente tot 

stand. 

 

Proces prestatieafspraken 2017-2020 
In 2013 hebben de gemeente Kaag en Braassem, MeerWonen (toen nog Alkemade Wonen) en Woondiensten 

Aarwoude prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2013-2014, met een agenda tot 2018. In de nu 

voorliggende prestatieafspraken zijn ook de huurdersbelangenorganisaties, als gelijkwaardige partij, betrokken. 

In juli 2016 heeft de gemeente Kaag en Braassem, in samenwerking met de woningcorporaties en de 

huurdersbelangenorganisaties, de ‘Woonagenda 2016-2026 Versterken van het dorpse karakter’ opgesteld. De 

woningmarktanalyse 2015 van de gemeente Kaag en Braassem, uitgevoerd in opdracht van de 

woningcorporaties en de gemeente, vormt tevens belangrijke input voor de woonagenda en de 

prestatieafspraken. Jaarlijks worden in december op basis van de voor het volgende jaar relevante thema’s en 

vraagstukken concrete afspraken voor het volgende jaar gemaakt.  

 

In de gemeente Kaag en Braassem hebben de twee woningcorporaties ieder afzonderlijk op basis van hun 

inzichten en bedrijfsvoering een voorstel (het bod) van hun respectievelijke bijdragen aan de Woonagenda 

gemaakt. Vervolgens heeft de gemeente de woningcorporaties en de huurdersbelangenorganisaties uitgenodigd 

om prestatieafspraken te maken. De prestatieafspraken als vastgelegd in dit document zijn gemaakt voor een 

periode van vier jaar (1 januari 2017 tot en met 31 december 2020). De prestatieafspraken bestaan uit 

‘raamafspraken’ (voor de gehele looptijd van 4 jaar) en ‘jaarafspraken’ (voor komend jaar: 2019). De 

jaarafspraken zijn een concretisering van de raamafspraken en zullen jaarlijks worden geactualiseerd/bijgesteld. 

Een groot deel van deze raam- en jaarafspraken gelden voor alle partijen, sommige afspraken zijn specifiek 

gemaakt tussen één van de woningcorporaties, de eigen huurdersorganisatie en de gemeente. 

 

Proces komende jaren 
De woningcorporaties stellen ieder jaar een jaarverslag op. Onderdeel van het jaarverslag is het 

volkshuisvestingsverslag. In het volkshuisvestingsverslag wordt verantwoording afgelegd over de mate waarin de 

woningcorporaties hebben bijgedragen aan het lokale volkshuisvestingsbeleid en wordt inzichtelijk gemaakt of 

en in welke mate de prestatieafspraken zijn nagekomen. De gemeente krijgt de mogelijkheid om een zienswijze 

over het volkshuisvestelijk verslag in te dienen. De woningcorporaties dienen de zienswijze door te sturen naar 

de Minister. 

Het volkshuisvestelijk verslag en de eventuele zienswijze van de gemeente vormen de basis voor een overleg 

tussen de gemeente, de huurdersbelangenorganisaties en de woningcorporaties, waarbij de realisatie van het 

volkshuisvestingsbeleid besproken wordt: het gesprek voor 1 mei van een gegeven jaar. 

 



 

De wetgever schrijft een cyclus voor het maken van prestatieafspraken voor. Deze cyclus herhaalt zich ieder 

kalenderjaar. De cyclus voor het maken van jaarafspraken is als volgt:  

• Voor 1 mei 2019 bespreken gemeente, woningcorporaties en huurdersbelangenorganisaties de uitvoering 

en voortgang van de prestatieafspraken. 

• Voor 1 juli 2019  brengen de woningcorporaties, in afstemming met de huurdersbelangenorganisaties, een 

bod (voorgenomen activiteiten waarmee wordt bijgedragen aan de uitvoering van het 

volkshuisvestingsbeleid) uit voor de invulling van de volkshuisvestelijke agenda 2020. 

• Voor 15 december 2019 maken gemeente, woningcorporaties en huurdersbelangenorganisaties de 

jaarafspraken voor het eerstvolgende jaar 2. De woningcorporaties sturen de prestatieafspraken naar de 

Minister met een bestuursverklaring van B&W. 

• Voor 1 mei 2019  evalueren gemeente, woningcorporaties en huurdersbelangenorganisaties de uitvoering 

en voortgang van de raamafspraken 2017-2020 en de realisatie van de jaarafspraken 2018 

Thema’s en context 
Het voorliggende document bestaat uit raamafspraken voor de komende vier jaar en per jaar specifieke 

afspraken. De vijf partijen hebben prestatieafspraken gemaakt over de volgende thema’s: 

• Betaalbaar, beschikbaar en geschikt 

• Leefbaarheid 

• Wonen & Zorg 

• Duurzaamheid 

• Samenwerking 

We maken deze afspraken in een context van onder andere een dynamische regionale woningmarkt, een 

ongewisse maar vooralsnog hoge taakstelling voor het huisvesten van statushouders, een vergrijzende populatie 

en een regionale groeidoelstelling van de gemeente. Doordat de woningmarkt en de wet- en regelgeving zo 

dynamisch is en we nu voor het eerst in de driehoek (huurdersbelangenorganisaties, woningcorporaties, 

gemeente) afspraken maken, spreken we met elkaar af dat we de voortgang goed monitoren en we de 

afspraken bijstellen waar nodig. De afspraken zijn daarom ‘niet in beton gegoten’, maar we streven wel naar het 

bereiken van resultaten op volkshuisvestelijk gebied.  

 

 

  



 

32 concrete afspraken 
1. Betaalbaarheid, beschikbaar en geschikt 
1.1. Het convenant ‘schuldhulpverlening’ wordt ingezet. 

1.2. Eens in de vier jaar laten de gemeente en de woningcorporaties een woningmarktonderzoek uitvoeren. 

Gemeente en beide woningcorporaties betalen allen een derde. 

1.3. Woningcorporaties hanteren een betaalbaarheidsadvies bijwoningtoewijzing. 

1.4. Van de nieuwbouw in Kaag en Braassem is 25% sociale huur en 5% sociale koop1.  

1.5. Woningcorporaties voegen 213 sociale huurwoningen toe tot 2020. 

1.6. De gemeente hanteert een vaste grond prijs voor een kavel per sociale huurwoning, die jaarlijks wordt 

geïndexeerd. 

1.7. Doorstroming van goedkope scheefwoners stimuleren. 

1.8. De woningcorporaties bieden minimaal het % van de vrijkomende woningen aan onder de 

aftoppingsgrens dat overeenkomt met het percentage woningzoekenden met een primair inkomen.  

1.9. De gemeente daagt projectontwikkelaars uit om ook woningen in het middel dure huursegment te 

ontwikkelen, om goedkope scheefwoners een doorstromingsalternatief te bieden. MeerWonen is bereid, 

indien projectontwikkelaars dit niet oppakken, ook huur net boven de €710,68 bouwen.  

1.10. De woningcorporaties zetten lokaal maatwerk primair in voor doorstroming en de aanpak van lokale 

volkshuisvestelijke problemen. Uitzonderingen en wijzigingsvoorstellen gaan in overleg met B&W. 

1.11. MeerWonen betrekt nieuwe huurders actief bij de planontwikkeling. Woondiensten Aarwoude maakt 

gebruik van ervaringskennis bewoners nieuwbouw. 

1.12. De woningcorporaties kunnen de gemeente bij nieuwbouwprojecten een onderbouwd verzoek doen voor 

een parkeernorm passend bij de doelgroep waar voor gebouwd wordt. 

2. Leefbaarheid 
2.1. Gemeente (middels programma integraal beheerplan openbare ruimte),MeerWonen en de dorpsraden 

doen gezamenlijk een wijk/dorpsschouw.  

2.2. MeerWonen en gemeente verkennen de mogelijkheden om gemeentelijk vastgoed te verwerven om daar 

een functie voor de wijk/kern te realiseren. 

2.3. De huurdersbelangenorganisatie geven signalen door aan Driemaster als de begeleiding van 

statushouders onvoldoende is. 

2.4. MeerWonen huisvest 60% van de rijkstaakstelling van statushouders in Kaag en Braassem en 

Woondiensten Aarwoude 40%, met de intentie om gespreid te huisvesten. 

2.5. De gemeente en de woningcorporaties trekken daar waar gewenst gezamenlijk op om woonfraude te 

bestrijden, door elkaar te informeren bij binnenkomende signalen.  

2.6. De Gemeente gaat met de woningcorporaties in gesprek over de noodzaak en mogelijkheden tot de 

huisvesting van ernstig verwarde personen in Kaag en Braassem. 

2.7. De woningcorporaties gebruiken bij nieuwbouwwoningen en onderhoud het keurmerk Veilig Wonen als 

referentiekader. De gemeente neemt bij nieuwbouwontwikkeling de verantwoordelijkheid voor het 

voldoen van de openbare ruimte aan het keurmerk. 

3. Wonen en Zorg 
3.1. Nieuwbouw woningen in kleine kernen zijn in de basis levensloopgeschikt en daarmee in potentie 

geschikte woningen voor 55+, maar worden niet eenzijdig aan 55+-ers toegewezen.  

3.2. Woningcorporaties, de gemeente en de Driemaster doen onderzoek naar de behoeften van ouderen om 

langer zelfstandig thuis te wonen in de eigen woning. 

                                                           
1 Onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad 



 

3.3. Gemeente, corporatie en huurdersbelangenorganisaties informeren bewoners over mogelijkheden zelf 

de woning in het kader van wonen en zorg aan te passen. 

4. Duurzaamheid 
4.1. Gemeente en woningcorporaties vinden duurzaamheid prioriteit, waarbij de woningcorporaties gaan 

voor maximalisatie van de duurzaamheidswinst.  

4.2. Woningcorporaties streven naar verduurzaming van de huurvoorraad. De komende vijf jaar investeren de 

woningcorporaties samen €10 miljoen extra in de verduurzaming van de voorraad. Investeringen kunnen 

jaarlijks verschillen. 

4.3. Beide huurdersbelangenorganisaties zetten zich, samen met de gemeente, in voor energie bewust gedrag 

van bewoners. 

4.4. MeerWonen zet zich in om zich te conformeren aan het landelijk energieakkoord: gemiddeld energielabel 

B in 2020. 

4.5. Bij herstructureringsprojecten van de corporaties worden woningen indien mogelijk aangesloten op 

dubbele rioleringssysteem 

5. Samenwerking 
5.1. De corporatie en gemeente stemmen hun werkzaamheden en planning met elkaar af, bijvoorbeeld ten 

aanzien van de aanleg van riolering en de fasering van nieuwbouwprojecten. 

5.2. Er wordt een project regisseur bij de gemeente aangewezen, zodat er per corporatie één aanspreekpunt 

is. 

5.3. Voor het voortgangsoverleg over de prestatieafspraken nodigt de gemeente woningcorporaties en 

huurdersbelangenorganisaties uit. 

5.4. De bespreking van de jaarprestatieafspraken worden door de gemeente georganiseerd. 

5.5. Gemeente en woningcorporaties houden elkaar op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en hebben 

daartoe geregeld overleg op management en beleidsniveau. 

5.6. Om de financiële gevolgen van de afspraken (met name duurzaamheid en nieuwbouw) in beeld te krijgen, 

gaan de woningcorporaties de transparantie tool inzetten in het overleg met huurders en gemeente. 

Deze tool is nog in ontwikkeling. 

  



 

Nawoord 

Bijstelling en bijzondere omstandigheden  
Uitgangspunt bij deze afspraken is redelijkheid en billijkheid jegens elkaar, ook bij gewijzigde omstandigheden. 

Als een 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 partijen om deze onredelijkheid/onbillijkheid te 

voorkomen. Dit geldt ook als er naar mening van een van de partijen sprake is van overmacht, waardoor partijen 

elkaar in redelijkheid en billijkheid niet aan deze werkafspraken kunnen houden. Partijen moeten instemmen 

met deze voorstellen, voordat deze in plaats treden van de afspraken uit deze overeenkomst.  

Geschillen 

Mochten er geschillen zijn tussen partijen over de uitleg van deze prestatieafspraken die in gezamenlijk overleg 

niet overbrugbaar zijn, dan zal een traject van mediation worden gestart. Indien de partijen er samen (met 

behulp van mediation) niet uit komen, heeft ieder de mogelijkheid om het geschil dat hieraan ten grondslag ligt 

voor te leggen bij de Minister. 

  



 

Tekenblad prestatieafspraken 
 

 

 

Raamafspraken en jaarafspraken 2019  overeengekomen en getekend te Roelofarendsveen op 13 december 

2018. 

 

Namens de gemeente Kaag en Braassem, Namens Stichting Bewonersbelangen 

Aarwoude, 

 

………………………………………………………………..    ……………………………………………………………… 

 

Floris Schoonderwoerd      Lia den Brave 

Wethouder       Voorzitter 

 

 

 

 

 

Namens Stichting Huurders MeerWonen,    Namens Stichting MeerWonen, 

 

 

…………………………………………………………………    ………………………………………………………………… 

 

 

Wil Haasdijk       Peter Hoogvliet 

Bestuurslid       Directeur-bestuurder 

 

 

 

 

 

Namens Stichting Woondiensten Aarwoude,  

 

 

………………………………………………………………… 

 

 

Danny Visser     

Directeur-Bestuurder      

 

 


