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INLEIDING
Met deze prestatieafspraken leggen wij - de gemeente Purmerend, de woningcorporaties Intermaris,
Rochdale, Wooncompagnie, Woonzorg Nederland en de Huurdersvereniging InterWhere, Bewonersraad
Rochdale, Huurdersvereniging “De Vijfhoek” en Bewonerscommissie Jaap van Praaghuis - meerjarige
afspraken vast over de volkshuisvesting in de gemeente Purmerend. Deze afspraken vertalen we jaarlijks
in concrete jaarplannen (Jaarschijven). Hierin staan de bijdragen per partij, die wij willen leveren aan het
realiseren van de ambities en de opgaven die in deze prestatieafspraken zijn benoemd.
Het is voor het eerst dat ook de huurdersorganisaties als volwaardig partner deelnemen aan de
prestatieafspraken in Purmerend. De gemeente en de woningcorporaties waarderen en hechten groot
belang aan de inzet van de huurders-vertegenwoordigers. Het belang van de sociale doelgroep staat in
deze afspraken voorop!
Waar het vroeger vooral om bouwen ging, liggen de opgaven nu veel breder, waaronder op
betaalbaarheid, kwaliteit en de samenwerking rond wonen, zorg en welzijn. We kiezen er daarom voor
om in deze prestatieafspraken 6 thema’s centraal te stellen: de samenwerking, beschikbaarheid sociale
huurwoningen, betaalbaarheid, woningkwaliteit en duurzaamheid, sociale opgave en zorg, en tot slot
leefbaarheid. Daarmee nemen we onze verantwoordelijkheid voor de brede maatschappelijke opgaven in
de volkshuisvesting.
We zien deze meerjarige prestatieafspraken als een belangrijke basis voor onze structurele
samenwerking. Omdat we willen voorkomen dat we ons alleen richten op de korte termijn opgaven en
acties, hebben we met elkaar ambities en opgaven voor de komende 4 jaar benoemd. De afspraken die
we maken gaan vervolgens over wát wij als partijen moeten doen om deze ambities te realiseren.
Belangrijk onderdeel daarvan is dat we goed met elkaar gaan volgen of wij onze beloftes waar maken, of
de opgaven effectief zijn aangepakt en daarover met elkaar in gesprek blijven. We gebruiken dit ook om
open en transparant te zijn over ons presteren naar onze huurders, de bewoners van Purmerend en onze
eigen organisaties.
Purmerend, december 2016
Gemeente Purmerend,
Woningcorporaties: Intermaris, Rochdale, Wooncompagnie en Woonzorg Nederland,
Huurdersorganisaties: Huurdersvereniging InterWhere, Bewonersraad Rochdale, Huurdersvereniging
“De Vijfhoek” en Bewonerscommissie Jaap van Praaghuis.

DUIDING VAN PARTIJEN
Als in deze prestatieafspraken gesproken wordt over ‘wij’ of ‘partijen’, dan heeft dit betrekking op alle
ondertekenende partijen van deze prestatieafspraken: de gemeente Purmerend, de woningcorporaties
Intermaris, Rochdale, Wooncompagnie en Woonzorg Nederland, en de betrokken huurderorganisaties, te
weten: Huurdersvereniging InterWhere, Bewonersraad Rochdale, Huurdersvereniging “De Vijfhoek” en
Bewonerscommissie Jaap van Praaghuis.
Als gesproken wordt over ‘woningcorporaties’ dan wordt bedoeld: Intermaris, Rochdale, Wooncompagnie
en Woonzorg Nederland.
Als gesproken wordt over ‘huurdersorganisaties’, dan wordt bedoeld: Huurdersvereniging InterWhere,
Bewonersraad Rochdale, Huurdersvereniging “De Vijfhoek” en Bewonerscommissie Jaap van Praaghuis.
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1.

ORGANISATIE EN SAMENWERKING
Ambitie
Gemeente Purmerend, de woningcorporaties en de huurdersorganisaties in Purmerend
werken intensief samen aan de volkshuisvestelijke opgaven. Met het vastleggen van
deze prestatieafspraken 2017- 2020 concretiseren en verdiepen partijen hun
samenwerking rond het wonen. Gezamenlijk en ieder vanuit hun eigen
verantwoordelijkheid geven partijen invulling aan goed wonen voor hen die het
zelfstandig niet redden op de woningmarkt in Purmerend.

1.1

Overlegstructuur en werkwijze jaarschijven

KADERAFSPRAKEN
1.1.1

Met de ondertekening van deze Prestatieafspraken 2017 – 2020 komen de Samenwerkingsafspraken
Purmerend 2013 – 2017 te vervallen.

1.1.2

Partijen bespreken de voortgang van de uitvoering van de prestatieafspraken minimaal 2 maal per jaar
in het Bestuurlijk Overleg Prestatieafspraken. Dit overleg bestaat in ieder geval uit een voorjaars- en
najaarsoverleg. De gemeente initieert en organiseert dit Bestuurlijk Overleg Prestatieafspraken (hierna
aangeduid als Bestuurlijk Overleg).

1.1.3

De voorbereiding van het Bestuurlijk Overleg vindt plaats in de al gevormde ‘Kerngroep
Prestatieafspraken’ (hierna aangeduid als Kerngroep) waarin een vertegenwoordiging van alle partijen
zit. Deze Kerngroep komt in ieder geval 3 x per jaar samen (en verder zo vaak als zij nodig achten).
Samenwerkende Woningcorporaties Waterland (SWW) initieert en organiseert dit overleg. Het
voorzitterschap wordt door de corporaties verzorgd.

1.1.4

Partijen concretiseren jaarlijks de prestatieafspraken in de gemeenschappelijke jaarschijf voor het
daaropvolgende jaar. De jaarschijf is een actieplan dat wordt opgesteld met daarin de voor het
komende jaar relevante activiteiten gezamenlijk of per partij voor uitvoering van de prestatieafspraken.
Daarnaast wordt een doorkijk gegeven naar de resterende jaren voor de duur van deze
prestatieafspraken.

1.1.5

Partijen maken voor het voorjaarsoverleg 2017 binnen de Kerngroep gezamenlijk een plannings- en
procesvoorstel waarin de volgende acties in tijd worden gezet: het uitbrengen van het ‘bod’/
activiteitenoverzicht, het samenstellen van de jaarschijf Prestatieafspraken en de begrotingscyclus.

1.1.6

De realisatie van de prestatieafspraken wordt jaarlijks gemonitord. Partijen stellen deze rapportage
gezamenlijk op en bespreken deze in het Bestuurlijk Overleg.
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1.2

Communicatie, informatie en transparantie

KADERAFSPRAKEN
1.2.1

Als basis voor de samenwerking geldt dat partijen bestuurlijk, beleidsmatig en financieel transparant
zijn naar elkaar.

1.2.2

Partijen communiceren minimaal eenmaal per jaar gezamenlijk extern over de bereikte resultaten in
het kader van de prestatieafspraken.

1.2.3

Partijen communiceren enkel na tijdige afstemming met de andere partijen in media over deze
prestatieafspraken en daaruit voortvloeiende jaarschijven. Partijen kunnen uiteraard wel
communiceren over de eigen activiteitenplannen die zijn vastgesteld of over activiteiten die niet in de
prestatieafspraken zijn opgenomen, maar voor bewoners/huurders van belang zijn.

1.3

Samenwerking en afstemming bij onderzoek en beleid

KADERAFSPRAKEN
1.3.1

Als één van de Partijen beleid opstelt of haar beleid actualiseert voor zover dat betrekking heeft op de
onderwerpen van deze prestatieafspraken, betrekt deze partij de andere bij deze prestatieafspraken
betrokken partijen.

1.3.2

Partijen werken waar dat op het niveau van Purmerend zinnig is, samen in het (laten) uitvoeren van
onderzoek bijvoorbeeld op het terrein doelgroep, woningbehoefte, woningaanbod, woningmarkt,
woonzorgopgaven etc. In de Kerngroep wordt hier nadere invulling aan gegeven.

1.3.3

Partijen spreken af kennis uit te wisselen en elkaar op de hoogte te houden van actuele vraagstukken
en thema’s. In de Kerngroep wordt hier nadere invulling aan gegeven.

1.4

Looptijd, monitoring en evaluatie afspraken

KADERAFSPRAKEN
1.4.1

Deze afspraken hebben een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020.

1.4.2

Om de afspraken te monitoren, houden Partijen een aantal gegevens bij en rapporteren daar jaarlijks
over. SWW is penvoerder voor de monitor. De opzet en exacte invulling van de monitor bepalen
gemeente, corporaties en huurdersorganisaties gezamenlijk in de Kerngroep.

1.4.3

Jaarlijks worden de prestatieafspraken en de samenwerking gezamenlijk geëvalueerd. Dit kan
aanleiding zijn tot herijking van de prestatieafspraken. De Kerngroep bereid deze evaluatie voor en
informeert en adviseert het Bestuurlijke Overleg hierover. Het Bestuurlijk Overleg besluit over
eventuele herijking van de Prestatieafspraken.
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1.5

Afstemming overige partijen

KADERAFSPRAKEN
1.5.1

1.6

Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het betrekken en informeren van hun achterbannen.

Randvoorwaarden en bijzondere omstandigheden/geschillen

KADERAFSPRAKEN
1.6.1

Tussentijdse herijking van de afspraken uit deze overeenkomst is mogelijk als alle partijen hiermee
instemmen. Deze overeenkomst wordt tussentijds beëindigd als alle partijen hiermee schriftelijk
instemmen.

1.6.2

De financiële positie van partijen is randvoorwaardelijk voor deze prestatieafspraken. Indien de
financiële positie van een partij in de toekomst ontoereikend blijkt om afspraken na te kunnen komen,
gaan partijen met elkaar in overleg over de gevolgen voor deze prestatieafspraken.

1.6.3

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.

1.6.4

Uitgangspunt bij deze afspraken is redelijkheid en billijkheid naar 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 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 niet aan deze werkafspraken kunnen houden.

1.6.5

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, de corporaties en de huurdersorganisaties. Op het moment
dat ook bestuurlijk geen overeenstemming kan worden gevonden, kan een traject van mediation
worden gestart. Pas wanneer ook dit niet tot overeenstemming leidt zal de wettelijke procedures bij
geschillen worden ingezet.

1.6.6

Bij deze prestatieafspraken is het uitgangspunt dat Wooncompagnie en Intermaris van het Ministerie
van BZK ontheffing krijgen van de verplichting om in slechts één woningmarktregio werkzaam te zijn (op
basis van artikel 41b en 41c van de Woningwet). Alleen wanneer de ontheffing wordt toegekend,
mogen de beide corporaties blijven investeren in nieuwbouw in Purmerend. Wanneer de ontheffing
onverhoopt niet wordt verleend (de beslissing hierover wordt waarschijnlijk genomen in december
2016), zullen de beide corporaties al hun op dat moment aangegane verplichtingen opnieuw bezien en
er mogelijk op terugkomen. Dat geldt dus ook voor de bepalingen die zijn opgenomen in deze
prestatieafspraken. Wanneer ontheffing niet wordt verleend is er sprake van een overgangsregeling.
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2.

BESCHIKBAARHEID SOCIALE HUURWONINGEN
Ambitie
Partijen vinden dat er voldoende en geschikt aanbod moet zijn voor de huisvesting van
de sociale doelgroep. Gemeente en corporaties verplichten zich tot het zorgen voor
voldoende aanbod voor deze doelgroep. Daarbij streven partijen naar:
• een aansprekende woningvoorraad: Een passende woning voor iedere
Purmerender. In Purmerend wordt een compleet woningaanbod geboden zodat
elke Purmerender wooncarrière kan maken in zijn eigen stad en zich daar thuis
voelt. Daartoe wordt op nieuwbouwlocaties op creatieve wijze naar diversiteit in
woonvormen, woningtypen, prijsklassen en verschijningsvormen gestreefd.
• iedereen op de juiste plek: Waar men gaat wonen is een vrije keuze. Maar niet
iedereen in Purmerend woont in een woning die past bij zijn gezinssamenstelling
of het inkomen.
• gedifferentieerde wijken: Er wordt ingezet op wijken waar met een
gedifferentieerd woningaanbod, diverse doelgroepen samenleven en zich thuis
voelen.

2.1

Omvang en ontwikkeling van de voorraad sociale huurwoningen

De woningcorporaties bezitten per 01-01-2016 bijna 12.600 woningen/verhuureenheden in Purmerend.
Daarvan zijn er bijna 11.700 woningen die behoren tot de sociale huursector (onder de liberalisatiegrens van
€ 710,68. In bijlage 2 is de verdeling per huurprijsklasse en per woningcorporatie aangegeven.
De ontwikkeling van de woningmarkt van Purmerend is door onderzoeksbureau RIGO in kaart gebracht op
verzoek van de corporaties. De onderzoeken waren nog niet beschikbaar maar de eerste uitkomsten van de
onderzoeken zijn gedeeld. Voor de gewenste uitbreiding van de sociale voorraad was de bandbreedte echter
zo breed dat een nadere onderbouwing nodig is. Dat leidt tot de volgende 3 afspraken:

KADERAFSPRAKEN
2.1.1

In het eerste kwartaal van 2017 worden de onderzoeken van RIGO voor Intermaris, Rochdale en
Wooncompagnie gedeeld met de gemeente. Gemeente deelt het onderzoek van RIGO voor de
woningbehoefte Zaanstreek Waterland met de corporaties.

2.1.2

In het eerste kwartaal 2017 starten partijen het overleg op om de vereiste nieuwbouwopgave voor de
volgende 10 jaar te bepalen.

2.1.3

In het eerste kwartaal van 2017 zullen partijen op basis van locaties en renovatie en
sloop/nieuwbouwprogramma’s een doorkijk naar de verschillende jaren inzichtelijk maken voor de
periode tot 2021. In onderlinge afstemming wordt bepaald welke corporatie welke locatie(s) voor haar
rekening neemt.

In bijlage 3 staat het woningbouwprogramma van de corporaties voor de volgende vijf jaar wat zij op dit
moment samen met de gemeente aan het voorbereiden zijn.
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2.2

Nieuwbouw (grond(prijs)beleid) – transformatie

De gemeente beschouwt de corporaties als belangrijkste partners bij de ontwikkeling van nieuwbouwlocaties.
De corporaties in Purmerend staan traditioneel bovenaan op het moment dat de gemeente locaties heeft uit te
geven voor sociale huurwoningen.

KADERAFSPRAKEN
2.2.1

Om de opgave van de realisatie van nieuwbouw van sociale huurwoningen mogelijk te maken worden
nieuwe ontwikkelingen in de stad met een substantiële hoeveelheid woningbouw in bestuurlijke en
ambtelijke overleggen aan de corporaties vooraf kenbaar gemaakt. Dit komt ook in het Bestuurlijk
Overleg en de Kerngroep van de prestatieafspraken aan de orde.

2.2.2

Voor gemeentelijke gronden waarop woningcorporaties sociale woningen realiseren, continueert de
gemeente een aangepaste sociale grondprijs voor sociale woningbouw onder voorwaarden (zie bijlage
4) zoals overeengekomen in de Samenwerkingsafspraken Purmerend, 1 november 2013 tot 1 november
2017.

2.2.3

De gemeente geeft voorwaarden, beleidsuitgangspunten etc. die van invloed zijn op de
planontwikkeling en –realisatie vroegtijdig mee aan de betreffende woningcorporaties.

2.2.4

De gemeente werkt daar waar woningcorporaties locaties voor sociale woningbouw (gaan)
ontwikkelen, actief mee om besluitvormings-, vergunningen- en RO-procedures zo efficiënt mogelijk te
laten verlopen.

2.2.5

Indien er zich geschikte bestaande gebouwen (zoals maatschappelijke vastgoed) aandienen, overleggen
gemeente en de mogelijk ontwikkelende corporatie of omvorming (transformatie) tot sociale woningen
mogelijk/haalbaar is. Hierin worden ook de subsidiemogelijkheden van de gemeente meegenomen.

2.3

Beschikbaarheid van woningen voor de doelgroep

Huidige omvang doelgroep
• Huishoudens met een laag inkomen – Huishoudens met een inkomen tot € 35.739 (prijspeil 2016) komen
in aanmerking voor een sociale huurwoning (huurprijs tot € 710,68 prijspeil 2016). In Purmerend gaat het
om ca. 14.500 huishoudens (ca. 8.400 wonen daadwerkelijk in sociale huurwoning).
• Huishoudens met een middeninkomen – Huishoudens met een inkomen tussen € 35.739 en € 44.657
komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning en kunnen in veel gevallen geen woning kopen.
De corporaties zijn op grond van de Europese richtlijn verplicht om 90% van hun woningen toe te wijzen aan
huishoudens met een inkomen tot € 35.739. Ze hebben in stadsregioverband afgesproken om een ruimere
inkomensgrens (maximaal € 39.874 prijspeil 2016) te hanteren voor gezinnen met minimaal 1 volwassenen en
1 inwonend kind jonger dan 18 jaar. Bij het toetsingsinkomen van het huishouden wordt het inkomen van
kinderen niet meegerekend. Voor deze gezinnen geldt dat zij in aanmerking kunnen komen voor een sociale
huurwoning met een huur tussen € 628,76 en € 710,68 (prijspeil 2016). Let wel: het betreft maximaal 10% van
de verhuringen van een corporatie in een jaar.
Corporaties en gemeente zetten in op toegankelijkheid van de woningmarkt voor jongeren en starters.
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KADERAFSPRAKEN
2.3.1

Minimaal 80% van de totale sociale woningvoorraad van de woningcorporaties heeft een huurprijs
e
onder de 2 aftoppingsgrens (€ 628,76 prijspeil 2016). Jaarlijks worden de effecten van het
huurprijsbeleid gemonitord. Zonodig worden aanvullende afspraken gemaakt om ambities waar te
kunnen maken.

2.3.2

Partijen spreken af gezamenlijk gemiddeld niet meer dan 100 woningen per jaar te verkopen. In de
jaarschijf wordt concreet aangegeven wat de verwachtte verkoopaantallen per jaar zijn.

2.4

Doorstroming

Niet iedereen in Purmerend woont in een woning die past bij zijn gezinssamenstelling of het inkomen.
Doorstroming is een van de instrumenten die ingezet wordt om mensen meer passend te huisvesten.
Gemeente en corporaties verplichten zich tot het waar mogelijk verbeteren van de doorstroming en
verhuisketens op gang te brengen op de (huur)woningenmarkt .

KADERAFSPRAKEN
2.4.1

Partijen spreken af ouderen die willen verhuizen middels maatwerk zoveel mogelijk te ondersteunen.
Partijen geven in de jaarschijf aan welke specifieke acties zij hierop ondernemen.

2.4.2

De onder 2.1.3 genoemde op te stellen ontwikkelagenda nieuwbouw geeft ook aandacht aan het
stimuleren van verhuisketens.

2.4.3

Woningcorporaties hebben 10% beleidsvrijheid om passend toe te kunnen wijzen aan huurders met een
inkomen boven de gestelde inkomenseis voor sociale huur.

2.4.4

Partijen wensen ruimte te geven aan innovatieve en creatieve oplossingen in het realiseren van passend
wonen.

2.4.5

De jaarlijkse huurverhogingen is een aangelegenheid die in het reguliere overleg tussen de afzonderlijke
woningcorporaties en hun huurdersorganisaties aan de orde komen. Woningcorporaties kunnen de
huur van woningen, bewoond door huurders die niet tot de doelgroep behoren, extra in huur verhogen.
Dit kan de doorstroming bevorderen. De extra huurinkomsten die hieruit voortvloeien benutten de
woningcorporaties voor investeringen, waarover prestatieafspraken worden gemaakt. Zij tellen
daarmee niet mee voor de hoogte van de huursom. Woningcorporaties melden in hun jaarschijf of de
inkomensafhankelijke huurverhoging is toegepast en maken inzichtelijk wat deze extra huurinkomsten
per gemeente zijn.

2.5

Woonruimteverdeling

Volgens de Huisvestingswet mag een gemeente door middel van de huisvestingsvergunning voor 50 procent
van de leegkomende woningen voorrang geven aan mensen met binding aan de regio. De helft van dat
percentage mag met voorrang worden aangeboden aan lokale woningzoekenden.
In de stadsregio Amsterdam is de regionale voorrang vormgegeven door een systeem van regionale urgentie.
Dat betekent dat in de gemeente Purmerend maximaal 25% van de leegkomende woningen met voorrang mag
worden aangeboden aan woningzoekenden uit Purmerend. Partijen kiezen ervoor om die lokale voorrang te
effectueren in de nieuwbouwwoningen.
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KADERAFSPRAKEN
2.5.1

Partijen spreken af om maximaal 33% van de beschikbaar komende sociale huurwoningen aan
bijzondere doelgroepen toe te wijzen.

2.5.2

De gemeente neemt op in de huisvestingsverordening dat nieuwgebouwde sociale huurwoningen met
voorrang worden aangeboden aan inwoners van Purmerend.

2.6

Voorlichting over woningmarkt

KADERAFSPRAKEN
2.6.1

Gemeente Purmerend gaat via eigen kanalen de voorlichting over de woningmarkt voor consumenten
verbeteren. Dit geldt zowel met betrekking tot de huur- als de koopmarkt. Dit laatste kan ook
meehelpen aan het verlichten van de druk op de sociale voorraad.
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3.

BETAALBAARHEID
AMBITIE
Partijen vinden dat iedereen in Purmerend betaalbaar moet kunnen wonen, ongeacht
inkomen, afkomst of leeftijd. Onze inzet in deze kader afspraken richt zich op een
betaalbaar woningaanbod voor de sociale doelgroep. Betaalbaarheid is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van alle partijen. Partijen onderschrijven het principe dat huurprijs
in overeenstemming moeten zijn met de kwaliteit.
Woningcorporaties (d.m.v. huur- en servicekostenbeleid etc.), de gemeente (d.m.v.
sociale grondprijs voor sociale woningen en gemeentelijke heffingen) en de huurders
(door woningkeuze) dragen hieraan bij. Daarnaast gaat het ook over energielasten
(onder andere kosten stadsverwarming) die invloed hebben op de betaalbaarheid.

3.1

Huurbeleid en passend toewijzen

Het huurbeleid wordt per woningcorporatie volgens de gebruikelijke procedures vastgesteld en vooraf
besproken met de betreffende huurdersbelangenorganisatie. Landelijk geldt het beleid voor passend
toewijzen. Dit houdt het volgende in:
•

Woningcorporaties verhuren per 1 januari 2016 aan ten minste 95% van de huishoudens met
potentieel recht op huurtoeslag woningen met een huurprijs tot en met de aftoppingsgrens. Deze
verplichting geldt voor nieuw te verhuren woningen per jaar. Corporaties maken jaarlijks het
gerealiseerde percentage voor Partijen inzichtelijk.

•

Minimaal 90% van alle verhuringen wordt toegewezen aan huishoudens binnen de sociale doelgroep.
Voor 10% van de verhuringen geldt een beleidsvrijheid voor de corporaties. Voor de jaren 2016-2020
geldt tijdelijk nog 10% extra beleidsvrijheid voor maatwerk, waardoor een 80-10-10 verhouding
ontstaat. Corporaties maken jaarlijks de gerealiseerde percentages voor Partijen inzichtelijk.

KADERAFSPRAKEN
3.1.1

De woningcorporaties geven uitvoering aan het landelijk beleid voor passend toewijzen.

3.1.2

Jaarlijks worden de effecten van het huurprijsbeleid getoetst aan de ambities en afspraken zoals
benoemd in de prestatieafspraken. Partijen spreken gezamenlijk nader af welke gegevens
gemeten/gemonitord worden om de effecten van het huurprijsbeleid te kunnen beoordelen.

3.1.3

Partijen spreken af dat er in het onder 2.1.2 genoemde overzicht in de Jaarschijf van de voorraad
huurwoningen tevens een uitsplitsing wordt gemaakt naar de verschillende huurprijsklassen en dat
deze jaarlijks wordt geactualiseerd, waardoor de (huur-)ontwikkeling in de voorraad zichtbaar wordt.
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3.2

Gezamenlijke inzet op verlagen woonlasten

KADERAFSPRAKEN
3.2.1.

Alle Partijen zetten zich in om de woonlasten zo laag mogelijk te houden en zo mogelijk te verlagen.
Hierbij wordt gekeken naar de hiernavolgende elementen. In de Jaarschijf zullen per partij
acties/initiatieven aangegeven worden.
a) Huurbeleid
b) Energielasten
c) Energiebewustzijn bewoners
d) Servicekosten
d) Gemeentelijke heffingen
e) Gemeentelijk armoedebeleid

3.2.2

Woningcorporaties passen binnen hun financiële kaders energetische verbeteringen toe die leiden tot
verlaging van de woonlasten voor de huurders.

3.2.3

Woningcorporaties en huurdersorganisaties vragen de gemeente om in haar begroting geld op te
nemen voor energiecoaches. Indien er geen middelen in de begroting zijn opgenomen zoekt de
gemeente naar andere manieren om energiecoaches in te zetten.

3.3

Voorkomen van huisuitzettingen

Intermaris, Rochdale, Wooncompagnie en de gemeente hebben sinds 2014 met succes samengewerkt in een
pilot om huisuitzettingen zoveel mogelijk te voorkomen, onder andere door het af leggen van huisbezoeken.

KADERAFSPRAKEN
3.3.1

Partijen vormen de pilot ‘voorkomen huisuitzettingen’ om tot een gezamenlijke en structurele aanpak,
waarbij huurachterstand en dreigende huisuitzetting vroegtijdig worden gesignaleerd, onder andere
door preventieve huisbezoeken af te leggen. De aanpak wordt jaarlijks geëvalueerd.

3.3.2

Partijen monitoren jaarlijks reden en omvang van de huisuitzettingen.

3.3.4

Gemeente en corporaties gaan verder met het uitvoeren van het ‘Convenant Eerlijk Wonen’, dat in
december 2013 door alle corporaties, politie en de gemeente is ondertekend. Dit convenant heeft
betrekking op onrechtmatige bewoning.
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4.

KWALITEIT – DUURZAAMHEID – STADSVERWARMING
AMBITIE
Partijen willen de bestaande huurwoningenvoorraad verduurzamen om daarmee de
energiezuinigheid van de huurwoningenvoorraad te verbeteren.
In 2013 is een energieakkoord gesloten door onder andere Aedes en de Woonbond. In
dit akkoord is afgesproken dat het woningbezit van de corporaties verduurzaamd wordt
naar een gemiddeld label B in 2020. Ook realiseren partijen zich dat naast het
energielabel van de woning het energiebewust gedrag van huurders van invloed is op het
energieverbruik (woonlasten); tevens is het milieu hiermee gediend.

4.1

Stadsverwarming Purmerend

In een deel van Purmerend wordt gebruik gemaakt van stadverwarming. Sinds 1 januari 2014 is de Warmtewet
van kracht geworden. De Wet geeft o.a. regels omtrent stadsverwarming en is gericht op het geven van
bescherming aan consumenten die gebonden zijn aan lokale warmtenetten. In deze wet wordt ook
voorgeschreven hoe prijzen voor de warmtelevering tot stand mogen worden gebracht. Naar verwachting
wordt de wet per 1 januari 2018 herzien. De nieuwe wet geeft naar het zich laat aanzien meer ruimte om
consumentgerichte oplossingen voor warmtevoorziening toe te passen.

KADERAFSPRAKEN
4.1.1

4.2

e

Partijen spreken af dat zij in het 1 kwartaal van 2017 vooruitlopend op de herziene Warmtewet, met
elkaar om tafel gaan om de voor- en nadelen van de stadsverwarming te bespreken en mogelijke
alternatieve energie-/warmtebronnen tegen het licht te houden. Woonlastenverlichting c.q.
armoedebestrijding is hiervoor voor huurdersorganisaties het uitgangspunt. De gemeente neemt hierin
in samenspraak met de huurdersorganisaties het initiatief.

Algemene inzet rond duurzaamheid

KADERAFSPRAKEN
4.2.1

Partijen zullen gezamenlijk een inspanning leveren op de bewustmaking van huurders, op hun eigen
gedrag en keuzes en de invloed daarvan op de CO2-uitstoot en de hoogte van hun energierekening.

4.2.2

Partijen geven individueel in de jaarschijf aan welke concrete uitwerkingen aan de algemene inzet rond
duurzaamheid worden gegeven.

4.2.3

Partijen erkennen dat complexmatige duurzaamheidsingrepen aan de huurwoningen gericht zijn op het
verlagen van de gemiddelde woonlasten van het complex.

4.2.4

Woningcorporaties maken inzichtelijk hoe hun voorraad in Purmerend qua energielabels/-prestaties is
opgebouwd en geven prognose hoe dit zich tot en met 2020 ontwikkelt.

4.2.5

De onder 3.2.3 genoemde energiecoaches zullen ook een rol vervullen in de bewustwording en
beïnvloeding van het stookgedrag en energieverbruik van de huurders van de woningcorporaties.
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4.3

Kwaliteitseisen bij nieuwbouw

KADERAFSPRAKEN
4.3.1

Woningcorporaties kiezen binnen hun financiële kaders in de nieuwbouw per complex/project voor de
beste energetische oplossing in relatie tot de betaalbaarheid/woonlasten.

4.3.2

Partijen geven individueel in de jaarschijf aan welke concrete uitwerkingen aan de realisatie
van de duurzaamheidsambities binnen nieuwbouwprojecten worden gegeven

4.4

Verbetering energieprestaties bestaande voorraad huursector

KADERAFSPRAKEN
4.4.1

Woningcorporaties kiezen bij de verbetering van energieprestaties in de bestaande voorraad per
complex/project binnen hun financiële kaders voor de beste energetische/duurzame oplossing in relatie
tot de betaalbaarheid/woonlasten en milieu.

4.4.2

Partijen geven individueel in de jaarschijf aan welke concrete uitwerkingen aan de realisatie
van de duurzaamheidsambities binnen de bestaande voorraad worden gegeven.

4.5

Overige activiteiten duurzaamheid-kwaliteit

KADERAFSPRAKEN
4.5.1

De gemeente stelt een duurzaamheidsuitvoeringsprogramma vast. Verbetering van de energieprestatie
van bestaande woningvoorraad (zowel huur als koop) in Purmerend vormt hiervan een onderdeel. Bij
de vaststelling van dat uitvoeringsprogramma zal de gemeenteraad bepalen hoeveel budget voor
huurwoningen hiervoor vrijgemaakt wordt.
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5.

SOCIALE OPGAVE EN ZORG
AMBITIE
Voor ouderen en mensen die kwetsbaar zijn, is vaak extra aandacht nodig bij het vinden
van een woning en/of hulp bij het daadwerkelijk wonen in die woning. Het kan gaan om
mensen met een beperking of om mensen die op een of andere manier zorg of
ondersteuning nodig hebben. De ambitie/opgave is om te zorgen dat er voldoende
geschikte woningen zijn waarin deze mensen zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven
wonen, met alle aanpassingen, voorzieningen en/of zorg en ondersteuning die ze nodig
hebben binnen handbereik.

5.1

Samenwerking op sociaal maatschappelijk terrein (taakverdeling)

KADERAFSPRAKEN
5.1.1

Gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties spreken af samen te werken aan een door alle
partijen gedragen visie op de sociale opgave en zorg. Hierin wordt gezamenlijk vastgesteld welke
opgaven en dilemma’s er liggen. Gemeente Purmerend neemt hierin het initiatief en betrekt tevens
zorg- en welzijnspartijen bij de opstelling van deze visie.

5.1.2

Op basis van de gezamenlijke visie worden in Samenwerkingsafspraken vastgelegd welke rol en taken
de betrokken partijen hierin hebben en hoe de samenwerking op verschillende niveaus vorm krijgt
dan wel aangepast wordt (waaronder de samenwerking tussen enerzijds de sociale wijkteams van de
gemeente en anderzijds het sociaal beheer/de buurtteams van de corporaties.

5.1.3

De gemeente voert de regie over de inzet van zorg- en welzijnsorganisaties in buurten en wijken. De
gemeente zorgt voor een betere aansluiting van de woningcorporaties en huurdersorganisaties op
het netwerk van de zorgpartijen en welzijnsorganisaties.

5.2

Verbinden van wonen en zorg

Gemeente, corporaties en zorgpartijen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de verbinding van
huisvesting en zorg voor die mensen die een zorg en begeleidingsvraag hebben. Het kan hierbij gaan om
mensen met een beperkte zorgvraag, maar ook om mensen die door extramuralisering gehuisvest moeten
worden.
Ouderen en kwetsbare groepen moeten langer zelfstandig (blijven) wonen. Dit leidt tot een grotere vraag naar
geschikte woningen, gunstig gelegen bij gezondheidsvoorzieningen. De bewustwording van mogelijkheden om
zelfstandig te kunnen blijven wonen, moet gestimuleerd worden.
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KADERAFSPRAKEN
5.2.1

Gemeente, corporaties en zorgpartijen zorgen voor het passend toewijzen van woonruimte aan mensen
met een zorg of begeleidingsvraag. De gemeente zorgt in samenspraak met de corporatie en
zorgaanbieder voor passende zorg aan deze mensen.

5.2.2

Woningcorporaties gaan daar waar dat past door met het complexmatig ‘opplussen’ van hun bezit
zodat ook minder mobiele mensen hier zelfstandig kunnen (blijven) wonen.

5.2.3

Daar waar voor individuele gevallen ‘oppplussen’ van woningen nodig is, zal financiering hiervan
plaatsvinden via WMO.

5.2.4

De gemeente organiseert minimaal tweemaal per jaar overleg tussen woningcorporaties,
e
huurdersorganisaties, zorginstellingen en gemeente. De Kick-off vindt plaats in het 1 kwartaal van
2017. Dit leidt in 2017 tot helderheid over wat de concrete opgave is en hoe de aanpak en
samenwerking en afstemming tussen partijen wordt vormgegeven (‘samenwerkingsafspraak’).

Om te bevorderen dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen, is door Wooncompagnie en
Intermaris een pilot met seniorenwoonadviseurs gestart. Deze woonadviseurs onderzoeken met de senioren
hun woonvragen, ondersteunen ouderen zo nodig actief bij het zoeken naar geschikte woonruimte, en helpen
bij praktische zaken rond de verhuizing.
KADERAFSPRAKEN
5.2.5

De pilot met seniorenwoonadviseur wordt door partijen in januari 2017 geëvalueerd. Tijdens de
evaluatie beslissen partijen of de pilot wordt voortgezet. In de evaluatie wordt onder andere bekeken
hoe ouderen bij de verhuizing geholpen kunnen worden (wat is bijvoorbeeld de invloed van huurprijzen
en verhuiskosten bij de afweging om te verhuizen).

5.2.6

Als uit de evaluatie van de seniorenwoonadviseur blijkt dat deze voorziet in een behoefte en er ook een
duidelijke vraag is vanuit eigenaar-bewoners zal de gemeente aan het vervolg een bijdrage leveren in de
kosten.
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5.3

Huisvesting van bijzondere doelgroepen

KADERAFSPRAKEN
5.3.1.

Woningcorporaties kennen maximaal 33% van de sociale huurwoningen die jaarlijks vrijkomen toe aan
bijzondere doelgroepen: GGZ-cliënten, ouderen met somatische of geriatrische aandoening,
verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten, vergunninghouders of mensen met sociale/medische
indicatie. Deze toewijzing van specifieke woningen vindt plaats via directe bemiddeling.

5.3.2

De woningcorporaties verplichten zich om in samenwerking met de gemeente uitvoering te geven aan
het Rijksbeleid ten aanzien van de huisvesting van vergunninghouders. Gemeente informeert partijen
over de voortgang van de huisvesting van deze doelgroep. Gemeente en woningcorporaties zoeken
gezamenlijk ook naar passende alternatieve oplossingen voor deze groep.

5.3.3

Partijen spreken af om in 2017 de huisvestingsopgave en –mogelijkheden van bijzondere doelgroepen
in kaart te brengen. Partijen maken afhankelijk van de uitkomst, vervolgafspraken over de benodigde
acties en keuzen om de huisvesting voor deze groepen te realiseren.

5.3.4

Daar waar woningcorporaties specifiek voor de seniorendoelgroep ontwikkelen en bouwen worden
voorzieningen aangebracht die passen bij de betreffende doelgroep (denk aan toegankelijkheid).
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6.

LEEFBAARHEID, INZET IN WIJKEN EN BUURTEN
AMBITIE
Leefbaarheid en veiligheid in wijken en buurten is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van bewoners, gemeente, woningcorporaties en een groot
aantal andere organisaties (zoals politie, zorg- en welzijnsinstellingen, huurdersen vrijwilligersorganisaties). Partijen hebben daarin ieder hun eigen specifieke
verantwoordelijkheid.
Gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties streven daarin naar
betrokkenheid bij de woonomgeving van de bewoners. Dit zien we als een
gezamenlijke inspanning van alle inwoners van Purmerend. Initiatieven daartoe
willen we stimuleren en ondersteunen.

6.1

Leefbaarheid in wijken en buurten

KADERAFSPRAKEN
6.1.1

Partijen sluiten hun reguliere activiteiten (zoals (ver-)bouwen, vervangen kabels en leidingen,
herinrichten openbaar gebied, herstraten) in wijken en buurten zoveel als mogelijk op elkaar aan.

6.1.2

Bij grote herstructureringsopgaven maken gemeente en woningcorporaties nadere afspraken over
beheer en zaken die de leefbaarheid van het gebied betreffen.

6.1.3

Woningcorporaties blijven inzetten op buurtbemiddeling en investeren in de sociale samenhang in
complexen en buurten die dat nodig hebben.

6.1.4

Gemeente, woningcorporaties huurdersorganisaties en zorg- en welzijnsinstellingen zetten de
samenwerking door m.b.t. vroegsignalering, achter-de-voordeur-aanpak, aanpak huiselijk geweld,
armoede, verwaarlozing, etc.

6.1.5

Buurt- en wijkbewoners zijn de ogen en oren voor gemeente en woningcorporaties. De
huurdersorganisaties spelen hierin ook een belangrijke rol. Partijen gaan met elkaar in gesprek hoe de
opvolging van meldingen en signalen geborgd kan worden. De gemeentelijke wijkmanagers spelen hier
een belangrijke rol in.

6.2

Bewonersparticipatie en zeggenschap

KADERAFSPRAKEN
6.2.1

Naast de reguliere leefbaarheidsbudgetten van gemeente en corporaties, wordt per project of
bewonersinitiatief bekeken welke bijdragen gemeente en corporaties doen. De mate waarin het
project/initiatief bijdraagt aan de wijkontwikkeling/leefbaarheid wordt in de beoordeling meegewogen.
Inzet van middelen door corporaties in aanpak leefbaarheid gebeurt onder strikte voorwaarden.

6.2.2

Gemeente en woningcorporaties voldoen in ieder geval aan de formele eisen en wettelijke bepalingen
over bewonersparticipatie. Over het betrekken van huurders(organisaties) bij de beleidsvorming en –
uitvoering hebben de corporaties ieder afzonderlijk afspraken vastgelegd met de eigen
huurdersorganisatie.
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6.3

Veiligheid in wijken en buurten

KADERAFSPRAKEN
6.3.1

Gemeente, woningcorporaties, politie, nutsbedrijven en OM delen kennis en informatie binnen privacy
regels als het gaat om hennep/drugs, illegale bewoning en andere ongewenste activiteiten.

6.3.2

De gemeente en corporaties zetten het huidige gezamenlijke beleid voort om dakloosheid als gevolg
van huurschuld en het veroorzaken van overlast te voorkomen (zie ook 3.3) en woonfraude zoals wiet/hennepteelt (‘hennep-convenant’) en illegale bewoning, aan te pakken.
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ONDERTEKENING
Namens gemeente

Namens woningcorporaties

Gemeente Purmerend
de heer J. Krieger
wethouder Wonen

Intermaris
de heer M.D. Hoiting
bestuurder

……………………………………………..

……………………………………………..

Namens huurdersorganisaties

Rochdale
mevrouw M.H.W. van Buren
voorzitter Raad van Bestuur

Huurdersvereniging InterWhere
de heer H.J. Touw
voorzitter

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

Bewonersraad Rochdale
de heer L. van Essen
penningmeester

Wooncompagnie
de heer J.W. Hendriks
directeur-bestuurder

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

Huurdersvereniging “De Vijfhoek”
de heer Th.N. Appelman
bestuurder

Woonzorg Nederland
A.Chr. Pureveen RA
bestuurder, CFO
……………………………………………..

……………………………………………..

Bewonerscommissie Jaap van Praaghuis
de heer J.J. Lekkerkerk
lid

……………………………………………..

aldus getekend op

…. - …. - ……..
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BIJLAGE 1

Begrippen en definities

Begrip

Prijspeil
1/1/2016

Basishuur:
• huishoudens jonger dan 65 jaar
• oudere alleenstaanden
• oudere meerpersoonshuishoudens
Kwaliteitskortingsgrens

€ 231,87
€ 230,05
€ 228,24
€ 409,92

Aftoppingsgrens:
• 1-2 persoonshuishoudens
• 3 en meer persoonshuishoudens
Liberalisatiegrens

€ 586,68
€ 628,76
€ 710,68

Sociale woningvoorraad
Goedkope huur

Streefhuur tot €
710,68
huur onder € 409,92

Betaalbare huur

huur tussen € 409,92
en € 628,76

Bereikbare huur

huur tussen € 628,76
en € 710,68
huur boven € 710,68

Dure huur / vrije sector

Primaire doelgroep:
• éénpersoonshuishouden <65 jaar
• éénpersoonshuishoudens ≥ 65 jaar
• meerpersoonshuishoudens < 65 jaar
• meerpersoonshuishoudens ≥ 65 jaar
Secundaire doelgroep

Doelgroep van beleid
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Inkomensgrenzen:
€ 22.100
€ 22.100
€ 30.000
€ 30.050

Toelichting
De huur die huurtoeslagontvangers minimaal
zelf moeten betalen

Als de feitelijke huur lager is dan deze
kwaliteitskortingsgrens, dan krijgt de
toeslagontvanger het hele bedrag tussen de
persoonlijke basishuur en de feitelijke huur
vergoed.
Het deel van de huur waarboven geen of nog
maar weinig huurtoeslag wordt verstrekt
De grens voor de maximale huurprijs van
sociale huurwoningen zoals vastgesteld door
het Ministerie van BZK
Het deel van de woningvoorraad met een
streefhuur tot aan de liberalisatiegrens.
Woningen met een huurprijs tot aan de
kwaliteitskortingsgrens
Woningen met een huurprijs tussen de
kwaliteitskortingsgrens en de hoge
aftoppingsgrens
Woningen met een huurprijs tussen de hoge
aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens
Woningen met een huurprijs boven de
liberalisatiegrens
Huishoudens met een belastbaar
jaarinkomen en vermogen onder de grens
waarop men in aanmerking komt voor
huurtoeslag
Huishoudens die niet tot de primaire
doelgroep behoren met een belastbaar
jaarinkomen tot € 35.739.
De primaire plus de secundaire doelgroep
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BIJLAGE 2

Omvang en huurprijsklassen woningvoorraad
Woningcorporaties in Purmerend (01-01-2016)

Aantal woningen van woningcorporaties in gemeente Purmerend per 1/1/2016
huurprijzen
Intermaris
Wooncompagnie
Rochdale
Woonzorg Nederland
Mooiland
totaal

Tot
€ 410
749
142
208

1099
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€ 410 € 587
4.197
1829
831
335
70
7262

€ 587 € 628
686
491
339
41

€ 628 –
€ 710,68
666
658
359
74

Boven
€ 710,68
177
70
345
20

1557

1757

612

Onzelfst.
eenh.
68
228
0
0
0
296

Totaal
6.543
3418
2082
470
70
12583
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BIJLAGE 3

Woningbouwprogramma van de corporaties in
voorbereiding

Overzicht sociaal voor 2017-2021
Kop West Bouwveld G
Drontermeer
Wagenweggebied kavel
Wooncompagnie
Lamel 4 en 5 Weidevenne
Graefweg
Gangeslaan
Wheermolen West
midden gebied
Klein Where
Emmakade

Intermaris
Wooncompagnie

Tramplein

Intermaris

Kolfstraat
Totaal

Intermaris

Intermaris
Intermaris
Rochdale
Intermaris
Intermaris
Wooncompagnie
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oplevering
aantal
2016-2021
won.
inbreiding
60
school--> woning
30
bedrijventerrein-80
> woningen
inbreiding
65
school--> woning
18
school--> woning
8
stadsvernieuwing
207
sloop nieuwbouw
bedrijf --> woning
30
kantoor-->
27
woningen
horeca-->
16
woningen
oude duikschool
11
552
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BIJLAGE 4

Grondprijsbeleid

De sociale grondprijs voor de bouw van sociale huurwoningen is gekoppeld aan het doel waarvoor die verstrekt
wordt. Het doel is het toevoegen van een woning aan de sociale huurvoorraad. Op het moment dat de woning
de sociale functie binnen een nader te bepalen termijn verliest, vindt een afrekening plaats in de zin dat de
corporatie een deel van het verschil tussen de sociale en de reguliere grondprijs aan de gemeente terugbetaalt.
Gemeente en corporaties spreken af dat voor de nieuwe sociale huurwoningen die na ondertekening
gebouwde zijn en waarvoor een verlaagde grondprijs (in vergelijking met een vergelijkbare koopwoning) geldt,
die na verloop van tijd verkocht worden of geliberaliseerd, een verrekening plaats vindt met de gemeente.
De verrekening vindt plaats onder de volgende voorwaarden:
• als de corporatie in de eerste 15 jaar de woning verkoopt of liberaliseert, draagt de corporatie het
verschil tussen de marktprijs en de sociale grondprijs af aan de gemeente;
• als de corporatie tussen het 15e en 25e jaar een sociale huurwoning verkoopt of liberaliseert, wordt
het tot het vijftiende jaar geïndexeerde bedrag telkens met één tiende van dit bedrag verminderd;
• op het moment van grondafname wordt bepaald wat het precieze verschil is tussen de grondprijs
voor een sociale huurwoning en de grondprijs voor een vergelijkbare marktwoning op een
1
vergelijkbare locatie. Het verschil wordt als nominaal bedrag vastgesteld ;
• het nominale bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd met het prijsindexcijfer volgens de
consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau
voor de Statistiek;
e
• de afkoopsom eindigt na het 25 jaar, dat betekent dat een corporatie bij verkoop na die datum niets
meer hoeft af te dragen aan de gemeente;
bij iedere grondverkoop ten behoeve van sociale woningbouw wordt voortaan een bepaling opgenomen met
bovengenoemde voorwaarden Voor de bestaande sociale huurwoningen gelden de afspraken zoals die in de
koopovereenkomst van de grond zijn overeengekomen.
De afdracht aan de gemeente is niet van toepassing op:
• (nieuwbouw)woningen die 'onder voorwaarden' worden verkocht, zoals Koopgarant (vroeger
Maatschappelijk Gebonden Eigendom). Kenmerkend voor deze wijze van verkoop is dat de corporatie
de woning met korting verkoopt en daarnaast een terugkoopplicht heeft. De woning komt dus weer
terug in de portefeuille van de corporatie.
• Woningen die na 15 jaar worden geliberaliseerd, zolang er een afspraak is tussen de gemeente en
corporaties dat geliberaliseerde huurwoningen met voorrang worden aangeboden aan huishoudens
met een laag middeninkomen.

1

Voorbeeld: sociale grondprijs: 10.000 euro; marktgrondprijs: 40.000 euro. Verschil: 30.000 euro.
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