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Prestatieafspraken 2017 

 

Prestatieafspraken gemeente Oegstgeest, woningcorporaties en huurdersorganisaties  

Definitief, 28  september 2017 
 

Gemeente Oegstgeest, de corporaties Stichting Meerwonen, Stichting Portaal, Stichting Mooiland en 

huurdersorganisaties Stichting Huurders MeerWonen, HBV-Leiden en Stichting Huurdersorganisatie 

Boerhaaveplein zijn prestatieafspraken overeengekomen voor het jaar 2017. Bij de totstandkoming zijn 

alle partijen gelijkwaardig betrokken geweest. De basis is gelegen in de geldende woonvisie van de 

gemeente.  
 

Stichting Portaal en Stichting Mooiland hebben gezien de beperkte omvang van hun woningbezit in de 

gemeente Oegstgeest een bijzondere positie in de gemeente. Mooiland overweegt op termijn haar bezit 

in Oegstgeest over te dragen, bij voorkeur aan een collega-corporatie. In geval van complexgewijze 

verkoop van haar bezit handelt Mooiland in het belang van de volkshuisvesting. Mooiland tekent hierbij 

aan dat zij bij overdracht van de vastgoedportefeuille deze prestatieafspraken niet juridisch overdraagt 

aan de kopende partij. Deze afspraken zijn namelijk gerelateerd aan de corporatie en niet aan het 

vastgoed. De onderhavige prestatieafspraken komen bij verkoop te vervallen. Mooiland neemt bij 

eventuele verkoop wel de volkshuisvestelijke keuzes en opvattingen van een partij in ogenschouw. Zo 

staat betaalbaarheid en duurzaamheid bij Mooiland hoog op de agenda. Dit betekent dat Mooiland dit 

onderwerp inhoudelijk mee laten wegen bij de verkoopgesprekken. Stichting DUWO valt als categorale 

instelling met zeer beperkt bezit in Oegstgeest buiten deze prestatieafspraken. 
 

Deze prestatieafspraken zijn gedeeltelijk opgesteld in de geest van prestatieafspraken voor vijf jaar. Op 

uitnodiging van de gemeente komen de partijen eind 2017 bij elkaar om de voorliggende afspraken te 

actualiseren op basis van de ingediende activiteitenoverzichten van de corporaties. Dit resulteert in 

prestatieafspraken voor 2018 met een horizon van vijf jaar.  

Vanaf 2018 concretiseren de partijen jaarlijks de prestatieafspraken waarin zij vastleggen wat 

gedurende de eerstvolgende twee jaar ieders bijdrage is aan de realisatie van het volkshuisvestelijk 

beleid van de gemeente Oegstgeest. 
 

Partijen: 

Gemeente Oegstgeest; hierna genoemd “de gemeente” 

Woningcorporaties: 

 Stichting Meerwonen 

 Stichting Portaal  

 Stichting Mooiland 

Deze stichtingen worden hierna genoemd “de corporaties” 

Huurdersorganisaties: 

 Stichting Huurders MeerWonen 

 HBV-Leiden 

 Stichting Huurdersorganisatie Boerhaaveplein 

Deze huurdersorganisaties worden hierna genoemd “de huurdersorganisaties”.  
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Beschikbaarheid en 
passendheid 

1. De gemeente en corporaties zorgen dat de beschikbaarheid van de 

voorraad sociale huurwoningen
1
 groter wordt. 

Hiertoe worden de volgende maatregelen genomen: 

a) MeerWonen bouwt jaarlijks 20 sociale huurwoningen. De gemeente 

rekent hiervoor een sociale grondprijs conform het vigerende 

grondprijsbeleid
2
. MeerWonen wil graag de nieuwbouwproductie 

van (sociale) huurwoningen op zich nemen. De gemeente ziet 

MeerWonen hierin als voornaamste samenwerkingspartner, wat 

betekent dat ze MeerWonen eerst benadert over de realisatie van 

nieuw te bouwen (sociale) huurwoningen. 

b) De corporaties houden de omvang van de voorraad sociale 

huurwoningen minimaal op hetzelfde niveau als op 31 december 

2016 (zie bijlage, tabel 1), met de ambitie om de voorraad te laten 

toenemen.  

In verband met de gefaseerde verkoop van haar bezit verwacht 

Mooiland in de periode 2020-2023 haar woningen in de gemeente 

Oegstgeest te verkopen. Het bezit wordt eerst en bij voorkeur 

overgedragen aan een andere corporatie. Pas als blijkt dat verkoop 

aan een andere corporatie niet mogelijk is, kijkt Mooiland naar de 

mogelijkheden van verkoop aan een marktpartij. Hierbij volgt 

Mooiland alle wettelijke procedures. 

c) De corporaties wijzen nieuwbouwwoningen met voorrang toe aan 

lokaal woningzoekenden. De corporaties verzorgen de monitoring 

van de lokale toewijzing van nieuwbouwwoningen en rapporteren 

hierover jaarlijks aan de gemeente en de huurdersorganisatie. 

d) MeerWonen zet circa 70 terugkomende VOV-woningen
3
 bij mutatie 

om in sociale huurwoningen. MeerWonen verwacht dat in 2017 acht 

woningen worden omgezet. 

e) De corporaties behouden woningen waarbij de huurprijs door 

huurprijsstijging boven de liberalisatiegrens komt te liggen, ook na 

mutatie voor de sociale huurvoorraad.  

f) De corporaties zetten zich in om de mutatieleegstand omlaag te 

brengen door zo veel mogelijk aaneensluitend te verhuren. Portaal 

en Mooiland hanteren hierin dezelfde norm als MeerWonen: na 

mutatie staan woningen zo kort mogelijk leeg, gemiddeld genomen 

korter dan 20 dagen. De gemeente, de corporaties en de 

huurdersorganisaties evalueren jaarlijks over het behalen van deze 

norm. 

g) De gemeente zorgt dat er in de zachte plancapaciteit ten minste 15% 

                                                                 
1
 De voorraad sociale huurwoningen betreft woningen met een prijs tot de liberalisatiegrens (€ 710,68; prijspeil 1 

januari 2017). 
2
 Aangezien Oegstgeest niet binnen het kernwerkgebied van Mooiland en Portaal valt, mogen zij niet investeren in 
nieuwbouw van (sociale huur-)woningen in de gemeente. Beide corporaties hebben niet de intentie om woningen 
aan de woningvoorraad in de gemeente toe te voegen door herstructurering of transformatie. 

3 
VOV-woningen zijn woningen die zijn verkocht onder voorwaarden, zoals een korting op de marktwaarde. 

MeerWonen heeft 108 van deze woningen verkocht. 
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sociale huur wordt gerealiseerd. Het totale programma sociaal 

(bestaande uit sociale huur en betaalbare koop of vrije sector huur 

tot € 900) bedraagt ten minste 30% van de zachte plancapaciteit. 

h) Daar waar zij grond bezit, streeft de gemeente ernaar om bij 

woningbouw een zo hoog mogelijk percentage (30%) sociale huur te 

doen realiseren. 

i) Eind 2017 wordt de nieuwe Regionale Woonagenda voor de regio 

Holland-Rijnland vastgesteld. De verwachting is dat de regionale 

ondergrens van 15% voor sociale woningbouw (huur) wordt 

verhoogd naar ten minste 20%. Het regionale percentage wordt 

voorgesteld aan de raad om over te nemen in de lokale woonvisie. 

j) De gemeente zal in de gesprekken met projectontwikkelaars over 

woningbouw op locaties waar de gemeente de grond niet in handen 

heeft, vanaf het beginstadium aansturen op een hoger aandeel dan 

15% sociale huur. 

k) De gemeente zet haar Reserve Sociale Woningbouw in om extra 

sociale woningbouw te stimuleren bovenop de normen uit de 

woonvisie. 

l) De gemeente blijft zich inzetten om locaties te verkennen die 

mogelijkheden bieden voor nieuwbouw van woningen en/of 

transformatie van woningen ten behoeve van sociale woningbouw. 

Zij nodigt particulieren en stakeholders uit om mogelijke locaties aan 

te dragen bij de gemeente. Uit een locatieverkenning blijkt dat de 

mogelijkheden beperkt zijn, maar gezien het belang van 

uitbreidingsmogelijkheden wil zij hier wel op blijven inzetten. In 

bestuurlijk overleg informeert de gemeente de corporaties minimaal 

een keer per jaar over de actuele stand van zaken. 

m) De gemeente brengt MeerWonen ieder kwartaal via ambtelijk 

overleg op de hoogte van de ontwikkelingen in de 

woningbouwprogrammering en de mogelijkheden om hier sociale 

huurwoningen te realiseren. 

n) De gemeente zoekt afstemming met de regio om de vraag naar 

sociale huur- en koopwoningen op te vangen. 

 

2. Ten behoeve van de slaagkans van de primaire doelgroep
4
, wijst 

MeerWonen minimaal 70% van de vrijkomende sociale huurwoningen 

toe aan de primaire doelgroep. Portaal past tweehurenbeleid toe waarbij 

zij de woning aftopt tot de aftoppingsgrens indien de kandidaat 

huurtoeslaggerechtigd is. Mooiland stuurt via haar goedkope en 

betaalbare voorraad erop aan dat passend wordt toegewezen.  

3. MeerWonen en Portaal rapporteren eenmaal per jaar aan de gemeente 

en de huurorganisaties over de slaagkansen voor de primaire en 

secundaire doelgroep.  

                                                                 
4
 Tot de primaire doelgroep behoren huishoudens met een inkomen tot de huurtoeslaggrens. De secundaire 
doelgroep betreft huishoudens met een inkomen tussen de huurtoeslaggrens en inkomensgrens voor sociale 
huurwoningen. 
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4. De corporaties bieden sociale huurwoningen aan via het regionale 

woonruimteverdeelsysteem. 

 

Betaalbaarheid 

1. Mooiland houdt voor 2017 de goedkope en betaalbare voorraad gelijk.  

2. De corporaties bieden huurders die inkomensafhankelijke huurverhoging 

ontvangen de mogelijkheid bezwaar te maken en te verzoeken tot 

aanpassing van de verhoging indien: 

 De grens van € 40.349 is overschreden doordat de inkomens van 

inwonende kinderen jonger dan 27 jaar (peildatum 1 januari 2017) 

zijn meegeteld bij het verzamelinkomen;  

 Het verzamelinkomen is gedaald ten opzichte van het peiljaar (2015 

is het peiljaar voor de huurverhoging per 1 juli 2017) en daarmee 

lager ligt dan de grens van € 40.349. 

 

3. MeerWonen en Portaal zorgen ervoor dat de jaarlijkse huurverhoging 

voor huishoudens met een inkomen tot €40.349 in 2017 gemiddeld 

genomen inflatievolgend is. Mooiland vraagt geen huurverhoging aan 

deze inkomensgroep. 

4. De corporaties gebruiken de inkomsten van de inkomensafhankelijke 

huurverhoging voor investeringen in hun bezit. 

5. Corporaties informeren hun huurders actief over de mogelijkheid om 

maatwerkoplossingen te bieden indien zij door ernstige inkomensdaling 

de huur niet meer kunnen betalen.  

Doorstroming 

1. Alle partijen zetten zich in om doorstroming uit de voorraad sociale huur-

woningen te vergroten van huishoudens die gezien hun inkomen niet in 

een passende woning wonen (goedkoop scheefwonen). Het betreft 

huishoudens die meer verdienen dan de inkomensgrens voor een sociale 

huurwoning. Uitgangspunt hierbij is dat doorstroming uit vrije wil 

gebeurt en de partijen deze wens ondersteunen door de gelegenheid te 

scheppen waar mogelijk. Hiertoe nemen de volgende partijen de 

volgende maatregelen: 

a) De gemeente blijft bij marktpartijen agenderen dat zij huurwoningen 

tussen € 710,68 - € 900 realiseren in de gemeente. De gemeente 

streeft (via de anterieure overeenkomsten) na dat deze woningen 

met voorrang worden aangeboden aan huishoudens die een sociale 

huurwoning achterlaten in Oegstgeest.  

b) Indien marktpartijen onvoldoende huurwoningen met een huur 

tussen € 710,68 - € 900 kunnen realiseren om te voldoen aan de 

behoefte, is MeerWonen – binnen de wettelijke mogelijkheden – 

bereid om deze woningen te realiseren. 

c) De gemeente blijft startersleningen verstrekken. Zij heeft hiervoor € 

300.000 gereserveerd in een revolving fund. Daarnaast zet zij zich in 

voor de realisatie van woningen voor lage middeninkomens. 

d) MeerWonen behoudt vrijkomende woningen in het Clusiushof in 

Koopgarant. 

e) De gemeente en corporaties zetten zich in om de woningvoorraad 
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voor huishoudens met een middeninkomen te vergroten, binnen de 

mogelijkheden van de wet. Hiertoe nemen zij de volgende 

maatregelen: 

1) MeerWonen verkoopt bij mutatie de VoV-woningen die niet 

worden toegevoegd aan de sociale huurvoorraad. 

2) Bij de verkoop van individuele sociale huurwoningen die niet aan 

de huurder worden verkocht, wordt voorrang verleend aan 

huurders die een sociale huurwoning achterlaten in Oegstgeest. 

Daarnaast gebruiken corporaties tot 2021 de mogelijkheid om 

sociale huurwoningen te verhuren aan huishoudens met een 

inkomen tot € 40.349. 

f) Bij complexmatige verkoop door de corporaties aan andere 

corporaties (die deze prestatieafspraken niet hebben getekend), is 

bovengenoemde afspraak (sub 2 van afspraak 1e) ook na verkoop 

van het complex van toepassing. Het bezit van Mooiland is hiervan 

uitgezonderd. 

g) Bij complexmatige verkoop van sociale huurwoningen door de 

corporaties aan een andere partij dan een corporatie, dienen 

woningen in het complex beschikbaar te blijven voor sociale 

verhuur. Indien hiervan noodgedwongen moet worden afgeweken, 

vindt een bestuurlijk overleg plaats tussen de verkopende corporatie 

en de gemeente. De gemeente en huurdersorganisatie hebben 

hierbij recht om een zienswijze in te dienen (conform Artikel 25 van 

het BTIV).  

h) De gemeente, de corporaties en de huurdersorganisaties spannen 

zich in om de doorstroming van senioren
5
 die een sociale eengezins-

huurwoning achterlaten, te bevorderen. Uitgangspunt hierbij is dat 

doorstroming uit vrije wil gebeurt en de partijen deze wens 

ondersteunen door de gelegenheid te scheppen waar mogelijk. 

Hiertoe nemen zij de volgende maatregelen:  

1) De corporaties passen bij de verhuur van seniorenwoningen 

lokaal maatwerk toe conform de regionale 

huisvestingsverordening en het besluit van Burgemeester en 

Wethouders hierover.  

2) Corporaties zijn alert op de belemmeringen die senioren 

tegenhouden om te verhuizen naar een seniorenwoning of 

kleine sociale huurwoning die voor bewoning door senioren 

geschikt is. Waar mogelijk nemen de corporaties deze 

belemmeringen weg.  

 

Schuldhulpverlening 

1. MeerWonen en de gemeente komen voor 1 december 2017 bij elkaar 

om het schuldhulpconvenant te evalueren en afspraken te maken over 

eventuele wijzigingen. De huurdersorganisaties vervullen een 

adviserende rol bij de evaluatie. 

                                                                 
5
 Een senior is een persoon van 55 jaar of ouder. Een seniorenwoning is een woning die geschikt en gelabeld is voor 
de huisvesting van senioren. 



579.104 | Prestatieafspraken 2017  6 

 Onderwerp Afspraak 2017  

Uitgangspunt is samenwerking tussen de partijen bij de uitvoering van 

het convenant, waarbij de gemeente begeleiding biedt aan mensen die 

hun huis uitgezet (dreigen te) worden. MeerWonen neemt het voortouw 

bij de evaluatie en zal de organisatie van de evaluatie(bijeenkomst) op 

zich nemen. Portaal wordt bij de uitvoering van het convenant 

betrokken. 

2. Mooiland deelt de evaluatie van haar eigen vroegsignaleringstraject met 

de betrokken partijen in Oegstgeest (indien afgerond, planning eind 

2017). 

 

Kwaliteit van de 
dienstverlening van 
corporaties 

1. Ten minste eenmaal per vier jaar brengen de corporaties de 

klanttevredenheid in kaart. De beoordeling van de kwaliteit van de 

woningen en de dienstverlening bedraagt minimaal een 7 op een schaal 

van 1 tot en met 10, volgens het door de corporatie gehanteerde 

beoordelingssysteem.  

2. MeerWonen en Portaal behouden het fysieke loket voor huurders in 

Oegstgeest en respectievelijk Leiden. Bij dit loket kunnen huurders 

terecht met zaken rondom woningverhuur en -beheer. 

 

Kwaliteit van de 
woningen en 
duurzaamheid 

1. Portaal en MeerWonen volgen ieder de besparingsdoelstelling uit het 

Convenant Energiebesparing Huursector. Zij bereiken in 2020 een 

energieprestatie voor hun huurwoningenvoorraad in Oegstgeest die ten 

minste gelijk is aan gemiddeld label B
6
. Portaal en MeerWonen werken 

toe naar energieneutraliteit in 2050. Om deze doelstelling te bereiken 

worden de volgende maatregelen genomen: 

a) De corporaties beginnen met de verduurzaming van de slechtst 

presterende woningen. MeerWonen verbetert in 2017 16 woningen 

in de wijk Buitenlust. Per woning betekent deze verbetering 

gemiddeld 2,5 labelstap. 

b) Jaarlijks geven de corporaties aan de gemeente en de 

huurdersorganisaties informatie over de complexen die energetisch 

worden aangepakt. Tijdens dit overleg maken de corporaties 

inzichtelijk hoe zij hun energiedoelstelling in de praktijk zullen 

realiseren en in hoeverre zij op schema liggen ten opzichte van de 

eigen doelstelling en het SER-energieakkoord.  

c) De huurdersorganisaties ondersteunen de corporaties om te 

bereiken dat 70% van de huurders van een wooncomplex instemt 

met verduurzamingsmaatregelen.  

d) De gemeente stimuleert dat alle nieuwbouwwoningen worden 

gebouwd met een energieprestatie gelijk is aan EPC 0, zolang dit nog 

niet is geregeld in het bouwbesluit.  

 

2. Alle woningen van Mooiland in Oegstgeest hebben in 2026 minimaal 

energielabel B. 

3. De gemeente stimuleert duurzaam energiegedrag en verduurzaming van 

                                                                 
6
 De bijbehorende Energie-Index bij Label B is groter dan 1,2 en bedraagt maximaal 1,4 
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woningen onder particuliere woningeigenaren via het SER 

Energieakkoord/Duurzaam Bouwloket. Hiertoe neemt de gemeente de 

volgende maatregelen: 

a) Het continueren van het Duurzaam Bouwloket, dat huiseigenaren 

informeert en ontzorgt bij het energiezuinig maken van hun 

woning.  Het Duurzaam Bouwloket sluit aan bij twee 

uitvoeringslijnen van het regionaal energieakkoord: Energiebesparing 

en Hernieuwbare Energie. 

b) Het Verkennen van een duurzaam financieel model, waarbij de 

gemeente de volgende uitgangspunten in acht neemt:  

1) Voor subsidiëring van een onrendabele top verwijst de 

gemeente naar landelijke en (eventuele) regionale 

subsidieregelingen 

2) Gemeentelijke maatregelen financieren in de vorm van de 

economisch beste investering, waarin kostenreducties, 

vermeden schades en niet-financiële maatschappelijke 

meerwaarde over de gehele economische levensduur worden 

betrokken 

3) Meestappen doet Oegstgeest in de vorm van cofinanciering van 

rendabele innovatieve initiatieven, bijvoorbeeld in de vorm van 

het inzetten van een revolverend fonds of een garantstelling. 

c) Inzetten op verbreden van de Leidse Warmtevisie naar een 

regionale visie, ten behoeve van het uitfaseren van aansluitingen op 

het aardgasnet. Dit loopt via het Regionaal Energieakkoord, dat de 

gemeente in de zomer van 2017 ondertekent 

 

4. De corporaties streven de toepassing van de criteria voor het 

Politiekeurmerk Veilig Wonen na bij nieuwbouw, renovatie en 

transformatie. De gemeente streeft de toepassing van de criteria voor 

het Politiekeurmerk Veilige Woonomgeving na. 

 

Leefbaarheid 

1. Gemeente en corporaties zetten zich de komende jaren in om de 

leefbaarheid te handhaven en waar mogelijk te bevorderen. 

Leefbaarheid betreft al die zaken die er, in hun samenhang, voor zorgen 

dat mensen zich echt thuis voelen in hun woon- en leefomgeving. 

Mooiland zal geen eigen initiatieven ontwikkelen, wel is zij bereid om 

initiatieven van eigen huurders te ondersteunen.  

2. MeerWonen blijft wijkmeesters inzetten voor fysiek en sociaal beheer in 

de gemeente. 

3. MeerWonen start in 2017 in samenwerking met de gemeente, eventuele 

andere corporaties met woningbezit in de betreffende wijk en de 

bewonersorganisatie, een pilot waarbij een wijkschouw wordt 

georganiseerd in een wijk in Oegstgeest. Hierbij wordt de leefbaarheids-

problematiek in kaart gebracht en een activiteitenprogramma opgesteld. 

De partijen spreken af wat de looptijd van de pilot is en wanneer de 

evaluatie gereed moet zijn.  
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Afhankelijk van de resultaten wordt binnen drie maanden na evaluatie 

van de pilot besloten of een Platform Leefbaarheid wordt opgericht en 

worden prestatieafspraken over leefbaarheid verder geconcretiseerd. 

4. MeerWonen is bereid te investeren in maatschappelijk vastgoed (binnen 

de wettelijke mogelijkheden) indien dit bijdraagt aan de verbetering van 

de leefbaarheid. Zij onderzoekt de noodzaak van een dergelijke 

investering. 

5. De gemeente voert in 2017 het leefbaarheidsonderzoek uit dat 

onderdeel is van de Veiligheidsmonitor. Zij deelt de resultaten met de 

corporaties en huurdersorganisatie. 

 

Wonen en zorg 

1. De gemeente reserveert in de zachte plancapaciteit ruimte voor de 

realisatie van levensloopgeschikte, aanpasbare appartementen, liefst 

nabij voorzieningen. 

2. Bij nieuwbouw van gelijkvloerse woningen gebruikt de gemeente haar 

publiek- en privaatrechtelijk instrumentarium om te zorgen dat deze 

woningen ten minste voldoen aan twee sterren conform het Rijnlands 

sterrensysteem
7
. 

3. MeerWonen hanteert eveneens twee sterren volgens het Rijnlands 

sterrensysteem als minimumeis bij de realisatie van gelijkvloerse 

woningen.  

4. Bij herstructurering en transformatie inventariseren MeerWonen en 

Portaal altijd de mogelijkheden om het Rijnlands sterrensysteem toe te 

passen, indien een complex nu of in de toekomst bedoeld is voor de 

huisvesting van senioren. Indien bij deze projecten gelijkvloerse 

woningen worden gerealiseerd, streven corporaties ernaar om de 

minimumeis van twee sterren te hanteren, indien een dergelijke 

investering gezien de staat van de woningen financieel gezien de moeite 

waard is. 

5. MeerWonen en Portaal verlenen voorrang aan Wmo-cliënten 

(zorgvragers) bij toewijzing van woningen waarbij grote aanpassingen zijn 

gedaan (met behulp van Wmo-gelden van de gemeente). Zij beoordelen 

bij mutatie of een woning aangepast is en verantwoorden zich over de 

woningtoewijzing.  

6. Voor 1 november 2017 nodigt de gemeente MeerWonen, 

huurdersorganisaties en de Adviesraad Sociaal Domein uit om 

werkafspraken te maken over gebruik, onderhoud en vervanging van 

Wmo-voorzieningen in gemeenschappelijke ruimtes van sociale 

huurwoningcomplexen. 

7. De gemeente neemt het initiatief voor de realisatie van een cluster van 

circa 10 zelfstandige wooneenheden voor bijzondere doelgroepen. Ter 

voorbereiding voert zij hierover gesprekken met ketenpartners, 

waaronder MeerWonen. In de uitvoering hiervan trekken zij gezamenlijk 

op. 

                                                                 
7 In het sterrensysteem van het Rijnlands Revalidatie Centrum betekenen twee sterren dat woningen rollator toe- en -

doorgankelijk zijn. 
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8. MeerWonen wisselt signalen uit met het Sociaal Team van de gemeente 

Oegstgeest, zodat individuele problemen en eventuele overlast-

problemen snel worden opgelost.  

9. De gemeente neemt in haar veiligheidsbeleid en Wmo-beleid het 

tegengaan van woonoverlast op. 

10. De gemeente geeft uitvoering aan een sluitende aanpak ‘verwarde 

personen’. 

 

Verblijfsgerechtigden 

1. De gemeente heeft met de corporaties afspraken gemaakt over de 

verdeling van de huisvesting van statushouders op basis van het aantal 

zelfstandige sociale huurwoningen in bezit van de corporaties. 

a) Mooiland streeft binnen de beperkte omvang van haar bezit naar 

een naar rato bijdrage aan de huisvesting van de taakstelling. Deze 

inzet is mede afhankelijk van beschikbaarheid en geschiktheid van de 

vrijkomende woningen. Iedere vrijkomende woning in de gemeente 

Oegstgeest wordt getoetst op passendheid voor deze bijzondere 

doelgroep. Indien Mooiland niet kan leveren, treedt zij in contact 

met andere corporaties in de woningmarktregio 

 

2. De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat er maatschappelijke 

begeleiding is voor verblijfsgerechtigden, nadat de sleuteloverdracht van 

de woning heeft plaatsgevonden. Deze begeleiding betreft 

ondersteuning bij het regelen van diverse praktische en administratieve 

handelingen, zoals begeleiding bij de sleuteloverdracht, het aanvragen 

van een uitkering, scholing, en het vinden van een huisarts. De gemeente 

heeft in werkafspraken met de Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-

Nederland vastgelegd dat zij deze begeleiding verzorgen. 

 

Splitsen of samen-
voegen van sociale 
huurwoningen 

1. Het fysiek splitsen of samenvoegen van sociale huurwoningen kan alleen 

plaatsvinden na toestemming van de gemeente.  

 

Periodiek bestuurlijk 
overleg 

1. De gemeente en de corporaties informeren elkaar tijdig over relevante 

ontwikkelingen. Gemeente en MeerWonen hebben regelmatig, maar 

minimaal tweemaal per jaar bestuurlijk overleg.  

2. De gemeente voert periodiek overleg met de corporaties over de 

(gezamenlijke) uitvoering van een regulier woningmarktonderzoek en de 

vertaling hiervan in de woonvisie of woonagenda.  

3. Op initiatief van de gemeente vindt er jaarlijks in de eerste drie maanden 

van het jaar ambtelijk en daarna bestuurlijk overleg over 

prestatieafspraken plaats tussen de gemeente, huurdersorganisaties en 

corporaties. Hierbij komt in ieder geval aan bod:  

1) Voornemens voor huuraanpassing in het betreffende jaar, voor wat 

betreft de zittende huurders en de woningen die vrijkomen door mutatie. 

2) Conclusies uit de jaarrapportage woonruimteverdeling. 

3) Mooiland overlegt maximaal 2x per jaar ambtelijk over het 

activiteitenoverzicht en de prestatieafspraken. 
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Ondertekening 

Overeengekomen en getekend te Oegstgeest, 28 september 2017 

 

 

Namens Gemeente Oegstgeest 

Mevrouw W.E. Tönjann-Levert 

 

 

Namens Stichting MeerWonen  

De heer P. Hoogvliet 

 

 

Namens Stichting Portaal 

Mevrouw J. Bicker Caarten 

 

 

Namens Stichting Mooiland 

De heer/mevrouw 
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Bijlage 1 

Tabel 1: Bezit corporaties in Oegstgeest naar energielabel, d.d. mei 2017.  

 

 Energielabel MeerWonen Portaal Mooiland 

Label A+ 190* 14% 0 0% 0 0% 

Label A 416 30% 95 100% 0 0% 

Label B 292 21% 0 0% 36 27% 

Label C 343 25% 0 0% 27 20% 

Label D 117 8% 0 0% 70 53% 

Label E 23 2% 0 0% 0 0% 

Label F 16 1% 0 0% 0 0% 

Label G 3 0% 0 0% 0 0% 

Totaal 1400 100% 95 100% 133 100% 

* Waarvan 85 met label A++ 

 


