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INLEIDING

Decennia lang heeft de rol van de gemeente zich beperkt tot het faciliteren met bestemmingsplannen e.d. en het aan-
bieden van bouwgrond. Woningcorporaties zorgden voor sociale huurwoningen, ouderen gingen naar het bejaarden-
huis en marktpartijen zorgden voor voldoende aanbod van woningen in de particuliere sector. Met de grondexploitaties 
verdienden gemeenten veel geld; geld dat de afgelopen vier jaar ook weer is verloren met omvangrijke afboekingen.

Dit algemene beeld van een beperkte rol van de gemeente 
(ruimte en geld) en een sterk aanbodgerichte woningmarkt 
gericht op groei is de afgelopen paar jaar fundamenteel ge-
wijzigd. Daar waar een forse economische groei vele proble-
men kan helpen oplossen zal dat niet het geval zijn voor de 
gevolgen van krimp en vergrijzing. Binnen enkele tientallen 
jaren zullen de meeste gemeenten in een situatie terechtko-
men die in het teken zal staan van transformaties binnen de 
bestaande woningvoorraad en weinig nieuwbouw meer. Dit 
houdt een complete kanteling in van de aanpak van de wo-
ningmarkt zowel voor het functioneren van de gemeentelijke 
organisatie als de samenwerking met de partners.
Juist ook het beleid van de rijksoverheid versterken dit pro-
ces. Ouderen die zorg nodig hebben gingen tot voor kort 

naar het verzorgingstehuis. Nu moeten zij zo lang moge-
lijk thuis blijven wonen. Bovendien krijgen de gemeenten 
de taken en budgetten die te maken hebben met de zorg. 
Wonen met zorg komt in één klap terecht in het domein 
van de gemeente. Ook het rijksbeleid met betrekking tot 
de ruimtelijke invulling genaamd de ladder voor duurzame 
verstedelijking heeft vergaande beperkende consequenties.

De woonagenda heeft mede ten doel om het onderwerp 
wonen hoog op de politieke en maatschappelijke agenda te 
zetten. Het is anders, moet anders en gaat anders. 

Toine Theunis
Wethouder Wonen

  Het is

goed wonen 

  in Roosendaal



Woningmarktonderzoek

Als eerste stap hebben we een woningmarktonder-
zoek gehouden. In het woningmarktonderzoek is eerst 
gekeken naar de karakteristiek van de Roosendaalse 
woonconsument.

Het woningmarktonderzoek heeft op basis van feite-
lijk gebaseerde verhuisbewegingen inzicht gegeven in 
het gedrag van de woonconsument en de toekomstige 
vraag. Tot slot is goed gekeken naar de effecten van de 
maatschappelijke en demografische ontwikkelingen op 
de bestaande voorraad.

Vraagontwikkeling en regionale  
afspraken

Op basis van provinciale prognoses en gemeentelijk on-
derzoek is tot 2030 de vraag naar woningen bepaald. 

Tot 2030 zijn circa 3250 nieuwe woningen nodig.
We werken toe naar een woningvoorraad voor meer 
kleine huishoudens waar we een groter aandeel parti-
culiere huur verwachten.

We weten nog niet of de doorstroming van ouderen op 
gang komt. Daardoor kan het gebeuren dat we zowel 
in de huur- als de koopsector veel scheefwoners krij-
gen. Daarom is een vraaggerichte en flexibele woning-
bouwprogrammering belangrijk. 

Typering woonconsument

AANPAK
WOONAGENDA 2015



Goed leven in Roosendaal

Wonen in Roosendaal is meer dan een dak boven je 
hoofd. De woning is de thuisbasis waar vanuit burgers 
een sociaal en maatschappelijk leven hebben. Werken, 
cultuur, zorg , welzijn en wonen vormen een schakel-
keten die het leefklimaat in de Roosendaal bepalen. 
Roosendaal is wat dat betreft een fijne woonstad. 
Goed wonen zal een onderscheidende kwaliteit van de 
gemeente gaan worden.
Op deze manier kijkt de Woonagenda in Roosendaal 
naar het wonen: er wordt verbinding gemaakt met an-
dere beleidsdomeinen om zodoende een goed woon- 
en leefklimaat in stand te houden. 

VISIE

Participatie

In 3 woontafels zijn heel veel Roosendaalse partijen 
gevraagd om mee te denken over het wonen in onze 
gemeente. We hebben met elkaar gesproken over de 
opgaven en problemen in de gemeente, en we heb-
ben gesproken over oplossingen. De opbrengst van de 
woontafels komt terug in deze Woonagenda. 

De woontafels hebben duidelijk gemaakt dat de groei 
in de woningmarkt op zijn eind loopt. Er is nog enige 
groei in huishoudens te verwachten. Maar dit proces 
gaat gepaard met grote veranderingen in de demo-
grafische structuur. Er komen meer ouderen en meer 
alleenstaanden.
We nemen afscheid van de opvatting dat woningbouw 
per definitie geld oplevert. Het grondbedrijf is geen 
melkkoe. Wonen, bijvoorbeeld ten dienste van leef-
baarheid, kan ook geld kosten.

Voor Roosendaal begint met deze Woonagenda een 
proces van verandering. Er is meer aandacht nodig 
voor de bestaande inwoners, de bestaande woonom-
geving en de bestaande woningen. Verder gaat het niet 
om de productie van een nieuwbouwwoning, maar om 
de productie van een woonomgeving. Verschillende 
beleidsvelden en verschillende partijen raken meer met 
elkaar verbonden bij het wonen. En deze situatie vraagt 
om een aangepaste rol van de gemeente.

sociaal wonen

ruimtelijke kwaliteit

wonen met zorg
leefbaarheid

duurzaamheid
economie



Rol van de gemeente: Faciliteren, 
stimuleren, experimenteren

Roosendaal is een sterke samenleving. We richten ons 
op de kracht van deze samenleving. We gaan uit van een 
gezonde woningmarkt waarbij de rol van de gemeente 
zich primair richt op het faciliteren van het samenspel 
van vraag en aanbod op de woningmarkt. Dat doen we 
met zo min mogelijk regels, zonder weg te lopen van 
onze gemeentelijke verantwoordelijkheden.

De jaren van crisis hebben aangetoond dat de woning-
markt niet altijd goed functioneert. Er zijn bijvoorbeeld 
problemen met doorstroming, betaalbaarheid en zorg 
ontstaan. Als de woningmarkt niet goed functioneert 
zal de gemeente overwegen stimuleringsmaatregelen 
te nemen. Stimuleringsmaatregelen zijn per definitie tij-
delijk, met de bedoeling dat het evenwicht op de wo-
ningmarkt zich uiteindelijk herstelt.

De derde vorm van overheidsinstrumentarium is het 
experimenteren. Het creëren van nieuwe producten, 
nieuwe ideeën en nieuwe plannen helpt de lokale sa-
menleving te innoveren.

Goed Wonen in Roosendaal

Roosendaal heeft visie op wonen. Deze visie is 
eenvoudig en compact: het is en blijft goed wo-
nen in Roosendaal

• Roosendaal is een complete woongemeente. Het is 
een gemeente van stad en dorpen met een rijke dif-
ferentiatie aan woonmilieus. Daarbij past een brede 
verbinding met andere beleidsterreinen en een goed 
doordacht woningbouwprogramma.

• De gemeente heeft een comfortabele woningvoor-
raad die aansluit bij de behoeften  en wensen van 
onze inwoners. De voorraad is zoveel mogelijk le-
vensloop geschikt en het nieuwbouwprogramma 
ondersteunt de gewenste ontwikkeling van de be-
staande voorraad. Vanuit oogpunt van milieu en 
woonlasten heeft de voorraad een energielabel B. 

• Alle doelgroepen van de volkshuisvesting worden 
bediend. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar 
kwetsbare groepen aan de onderkant van de sa-
menleving, zorgbehoevenden en jongeren die met 
een kleine beurs willen starten op de woningmarkt.

WONEN DOEN 
WE SAMEN



De effectieve vraag naar nieuwbouwwoningen is door Fakton/Smartagent onderzocht. De eerste 5 jaar gaan we uit van 
de onderstaande programmatische verdeling. Uitgangspunt is vooralsnog een laag economisch scenario. Dit leggen 
we jaarlijks vast in regionale woningbouwafspraken in het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO).

In alle marktsegmenten wordt nog een vraag naar nieuwbouwwoningen verwacht. Hoe beter het met de economie 
gaat, des te groter is de vraag. We zien ook dat een betere economie leidt tot meer vraag naar koopwoningen en 
naar duurdere woningen. Het grootste deel vinden we echter steeds terug in het middelduur marktsegment.

Marktvraag woningen Jaarlijks 2015 - 2020 Laag Hoog

Huur eengezins tot 200 Woz waarde 12 20

Huur eengezins 200 - 300 12 20

Huur eengezins 300+ 2 7

Huur meergezins tot 200 Woz waarde 49 42

Huur meergezins 200 – 300 17 25

Huur meergezins 300+ 3 7

95 121

Koop eengezins tot 200 Woz waarde 25 19

Koop eengezins 200 - 300 35 62

Koop eengezins 300+ 30 112

Koop meergezins tot 200 Woz waarde 24 24

Koop meergezins 200 - 300 11 36

Koop meergezins 300+ 12 31

137 284

232 405

We ≠ Gemeente: de gemeente in het 
lokaal participatieproces

Veel zinnen in deze Woonagenda beginnen met “we”. 
Een goed woon- en leefklimaat in Roosendaal wordt 
gemaakt door de Roosendaalse samenleving. De be-
volking, de wijkplatforms, het verenigingsleven en de 
marktpartijen van de woningmarkt leveren daaraan een 
groot en belangrijk aandeel. De Woonagenda 2015 biedt 

hen de ruimte om een eigen bijdrage te leveren aan de 
doelstellingen van de Woonagenda. Niet voor niks is 
in de Woontafels samen met de marktpartijen gezocht 
naar de problematiek en de oplossingen voor de wo-
ningmarkt. De Woonagenda is het vertrekpunt van een 
proces van participatie van gemeente en haar partners.

ontwikkeling 
woningvoorraad 
2014 - 2030

38.000

37.000

36.000

35.000

34.000

33.000

32.000

31.000

2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030



ACTIEPLAN

Op dit moment is het voor veel mensen moeilijk om een huis te kopen of te huren. De wens is er wél, maar 
het geld is er niet. Dat heeft te maken met strengere hypotheekregels, baan-onzekerheid en heel vaak de 
moeilijkheid om de eigen woning eerst te kunnen verkopen. 
In de huursector zijn er problemen met doorstroming waardoor de goedkope voorraad niet vrijkomt. 

1. We ondernemen actie tegen 
het probleem van de betaal-
baarheid van woningen

De betaalbaarheid en financierbaarheid van wo-
ningen  kan lokaal worden aangepakt door krach-
ten te bundelen en effectieve stimuleringsmaatre-
gelen aan te bieden.

• We zullen op voor de zomer de mogelijkheden van 
garantstelling voor projecten vergroten. Voorwaar-
den daarbij zijn een beperkt risico van het project, 
een juist project in de juiste context en er moet spra-

ke zijn van een tijdelijke stimulering van een vastzit-
tend onderdeel in de woningmarkt.

• In ons grondbeleid wordt erfpacht aangeboden
• We onderzoeken een lokale variant van Ik Bouw Be-

taalbaar Roosendaal
• In de marktketen zoeken we naar aantrekkelijke ar-

rangementen die het de consument aantrekkelijker 
maakt om te investeren.

sociaal wonen
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• We werken samen met lokale marktpartijen in de 
aankoop – verkoop – keten om de consumenten-
wensen goed in beeld te krijgen en de consument 
daar optimaal te bedienen.

• We willen meer ruimte voor particuliere huur.
• Scheefheid en doorstroming dragen ook bij aan het 

vrijspelen van de goedkope voorraad. Die markt 
wordt bediend waar mogelijk.

• We stellen periodiek onze grondprijzen bij.

2. We staan tijdelijk een toe-
name van de 

 goedkope voorraad toe

• Op basis van onderzoek is er geen noodzaak aan 
de uitbreiding van goedkope woningen. De financi-
eel-economische realiteit van nu leidt echter tot een 
actueel gebrek aan goedkope woningen. Daarom 
wordt hiervoor programma beschikbaar gesteld

• Bij de realisatie van grondgebonden goedkope wo-
ningen is het noodzakelijk dat de plattegronden flexi-
bel en uitbreidbaar zijn; 

3. We geven extra aandacht aan 
de zwakste doelgroepen

• De zwakste doelgroepen zijn momenteel het kind 
van de rekening. Het past Roosendaal om daar iets 
aan te doen. Een extra inspanning is noodzakelijk. 

• Voor de doelgroep jongeren gaan we marktpartijen 
en/of de corporaties uitdagen en inspireren om wo-
ningen tot 500 huur te realiseren. De voorkeur gaat 
sterk uit naar een binnenstedelijke locatie Voor de 
doelgroep jongeren worden goedkope starterswo-
ningen (huur en /of koop) aangeboden op de ge-
meentelijke ontwikkelingslocaties

• Voor de huisvesting van arbeidsmigranten gaan wij 
samen met marktpartijen, grondeigenaren en uit-

zendbureaus voor minimaal 420 personen extra wo-
ningen realiseren. De voorkeur gaat uit naar mid-stay  
in bestaand (leegstaand) vastgoed. De voorkeur gaat 
uit naar meerdere locaties verspreid over de stad.

• De vraag naar statushouders vertoont pieken en 
dalen. De pieken drukken zwaar op de reguliere 
goedkope woningvoorraad. Daarom zal er voor de 
statushouders een flexibele oplossing in bestaand, 
leegstand vastgoed worden gezocht.

• In het voormalig douanekantoor wordt een project in 
het betaalbare segment gerealiseerd.



4. We gaan een nieuwe woning-
bouwprogrammering opstellen

De nieuwe woningbouwprogrammering zal in 
principe flexibel en vraaggericht zijn. De bestaan-
de voorraad en het huidige leegstaande vastgoed 
spelen echter meer dan voorheen ook een rol in 
het bepalen van de woningbouwprogrammering.

We hanteren de volgende beleidsuitgangspunten:

• Voor de zomer 2015 wordt een nieuwe woning-
bouwprogrammering aan de gemeenteraad aange-
boden. We zoeken een goede balans tussen innova-
tie, vraaggericht aanbod en overaanbod.

• Met een afnemende groei van de woningvoorraad in 
het verschiet zal het resterend nieuwbouwprogram-
ma strategisch moeten worden ingezet, met sturing 
vanuit de toekomstige voorraad. Dit proces vraagt 
om een goede afstemming met marktpartijen

• We zullen vraag- en voorraadontwikkelingen nauw-
gezet volgen om zodoende met actuele ontwikke-
lingen in de woningmarkt te kunnen sturen op de 
toekomstige woningvoorraad.

• Nieuwbouwproducten moeten waarde toevoegen 
aan hun omgeving, de identiteit van het dorp of stad  
versterken en waar mogelijk moet de cultuurhistorie 
van de omgeving gebruikt worden.

• Appartementen worden veelal in de bestaande voor-
raad, of bestaand leegstaand vastgoed gerealiseerd, 
we zijn terughoudend met nieuwbouwappartementen

• In het bestaand bebouwd gebied is relatief weinig 
grond beschikbaar voor grondgebonden woningen 
en vrije sector kavels. Waar mogelijk krijgen deze 
marktsegmenten voorrang.

• We komen op korte termijn met plannen voor het 
Kadegebied, ’t Zand en Wouwse Plantage.

ruimtelijk kwaliteit
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5. We stimuleren een snelle-
re doorloop in projecten

Doordat er teveel projecten op de markt worden 
aangeboden duurt het langer voordat ze in aan-
bouw worden genomen. De gemeente wil dit ver-
snellen.

• Projecten worden in kleinere tranches op de markt 
gebracht.

• Rendabelheid is een belangrijk criterium in de selec-
tie van de woningbouwprogrammering

• Bij gemeentelijke projecten en in gemeentelijke sa-
menwerkingsovereenkomsten wordt de 70% norm 
niet meer geaccepteerd. Een zo snel mogelijke reali-
satietermijn is het uitgangspunt.

• Intentieovereenkomsten, samenwerkingsovereen-
komsten en Omgevingsvergunningen worden in tijd 
gelimiteerd

• Samenwerking in de keten van marktpartijen moet 
ertoe leiden dat woningen sneller worden verkocht.

• Samen met partners in de lokale woningmarkt ma-
ken we één woonportal Roosendaal. 

• Samen met de lokale makelaars maken we elk half 
jaar een Roosendaals Woonbericht.

6. Focus op de Binnenstad

Het zwaartepunt van het Roosendaalse beleid 
ligt bij de binnenstad. Dat geldt niet alleen voor 
commerciële functies en cultuur, maar ook voor 
wonen. 

• De binnenstad ontwikkelt zich sterker als een hoog-
waardig woonmilieu.

• In de binnenstad wordt in de woningbouwprogram-
mering geprioriteerd op meergezins woningen, met 
name in de vraagontwikkeling naar grotere en duur-
dere woningen. Zowel koop als huur.  

• Er moet meer rekening worden gehouden met het 
specifieke consumentenprofiel van de binnenstads-
bewoners. 

• Daarnaast is er ruimte nodig voor de doelgroep jon-
geren.

leefbaarheid
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wonen met zorg
7. Vitale wijken en dorpen

Vitaliteit, veiligheid en wonen gaan hand in hand. 
Dit is een centraal thema bij het uitwerken van het 
plan van aanpak voor de leefbaarheid.

• Wonen wordt een onderdeel in het programma Vitale 
wijken en dorpen.

• We gaan op basis van demografische en maat-
schappelijke kennis van onze wijken en dorpen sa-
men met Wijkplatforms pro-actiever de woonomge-
ving benaderen. Het DNA van de samenleving is de 
basis. 

• We weten uit het Fakton/Smartagenonderzoek hoe 
de consumentvoorkeuren is de wijken/dorpen lig-
gen. Deze vormen de basis voor nieuwe woonpro-
ducten in de wijken/dorpen en de inrichting van de 
openbare ruimte

• In 2015 verwerken we het DNA van de wijken en 
dorpen in een visie op de hoofdstructuren van de 
stad. Een visie op onze parken maakt hier onderdeel 
vanuit. Ook de problematiek van leegstand vastgoed 
maakt hier onderdeel vanuit.

8. De kracht van de dorpen is 
het excellent woonmilieu

Goed wonen in de dorpen is zoveel meer dan een 
passend nieuwbouwprogramma. Veel meer gaat 
het om leefbaarheidsaspecten als het behoud van 
sociale cohesie en maatschappelijke betrokken-
heid. 

• In de dorpen wordt op ontwikkelingslocaties het 
aanbod van starters- en jongerenwoningen vergroot

• In de dorpen wordt tevens meer focus gelegd op de 
ontwikkeling van woningen voor de doelgroep oude-
ren.

• In het dorp Wouwse Plantage werken we mee aan 
een initiatief om aan de Plantagebaan 117 starters-
woningen te realiseren. Het gaat om het omzetten 
van 4 dure woningen naar 8 goedkope woningen. 
Een verschil in opbrenst kan in dit specifieke geval 
worden gedekt uit de Bestemmingsreserve Majeure 
Opgaven voor vitale wijken en dorpen.
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duurzaamheid
9. Roosendaal Zorgstad ver-

bindt  wonen en zorg

Het rijksbeleid ten aanzien van zorg leidt ertoe 
dat er meer zorg aan huis geleverd gaat worden 
en dat er meer woon-zorgconcepten worden ont-
wikkeld.

• We geven ruimte aan nieuwe woon-zorgconcepten.
• gemeentelijke middelen voor zorg moeten bijdragen 

aan een betere match tussen wonen en zorg. Samen 
met zorgpartijen en corporaties wordt gekeken hoe 
gemeentelijke middelen het beste kunnen samen-
gaan met investeringen van zorgpartijen en huisves-
ters.

• Ouderen en zorgbehoevende moeten beter worden 
ondersteund in hun zoektocht op de woningmarkt. 
Dit wordt onderdeel van het woonportaal (zie elders)

• We faciliteren onze lokale zorgaanbieders in nieuwe 
woon-zorgproducten, zoals het Zorgeloos Wonen 
van Groenhuijsen. 

• Naast grootschalige zorgconcepten streven we naar 
kleinschaliger concepten in de dorpen en wijken.

• We zoeken naar juiste beleggers en financiers voor 
zorgprojecten op maat.

10. We maken  duurzaam gebruik 
van de bestaande woningvoor-
raad en leegstaand vastgoed

De ontwikkelingen in de vraag zijn onmogelijk ge-
heel op te vangen met nieuwbouw. Een deel van 
de oplossingen moet in de bestaande voorraad 
worden gezocht. En bovendien ligt in de bestaan-
de voorraad een grote opgave om woningen ener-
getisch en levensloop geschikt te maken. Ook in 
de Duurzaamheidsagenda wordt hier aandacht 
aan besteed.

• Het woningbouwprogramma is een belangrijke eco-
nomische invulling voor leegstand vastgoed. 

• Appartementen zijn vooral in beeld voor bestaand en 
leegstand vastgoed. Om regie op zowel de kwaliteit 
als de kwantiteit te houden worden maatregelen ge-
nomen om woningsplitsing beter te reguleren 

• Uit oogpunt van duurzaamheid én uit oogpunt van 
woonlasten streven we naar een energielabel B in de 
bestaande woningvoorraad. Nieuwbouwwoningen 
moeten aan het hoogte energielabel A voldoen.

• Duurzaam wonen is een pijler van de duurzaam-
heidsagenda

du
ur

za
am

-
he

id



economie
11. We zetten samen met lokale markt-

partijen een consortium op om 
programma’s voor energie, le-
vensloopgeschiktheid en wonen 
met zorg aan te kunnen bieden

• We faciliteren marktinitiatieven voor een dergelijk con-
sortium.

• We zoeken partners om mee te investeren in het ver-
duurzamen van de woningvoorraad en het opstarten 
van het consortium.

De bouwsector heeft harde klappen gehad in de 
crisis. Dit dreigt momenteel ook in de woon-zorg-
sector. Wij denken dat lokale bedrijven als beste 
antwoorden op lokale problemen kunnen vinden. 
Die kans willen we ze geven.

 12. Empower de lokale economie

• We intensiveren de samenwerking van lokale partijen 
op alle onderdelen van deze woonagenda. Participatie 
biedt alle ruimte voor het excelleren van de partners op 
de woningmarkt.

• Wonen is onderdeel van de economische agenda. Er 
is meer werkgelegenheid in de bouwsector gewenst.

• De verbinding van lokale partijen moet leiden maat-
werk dat beter aansluit bij de Roosendaalse consu-
mentenwensen 

• Dring leegstand terug met behulp van een econo-
misch rendabel woningprogramma. 

• We bieden ruimte voor innovatie en experimenten 
die het Roosendaals DNA versterken.

• Projecten worden in behapbare branches op de 
markt aangeboden zodat ze toegankelijker worden 
voor lokale partijen.

• We stimuleren de inzet van werkervaringsplaatsen 
en leggen verband met het onderwijs.

• De Taskforce Woningbouw wordt voortgezet
• We faciliteren innovatie van lokale bedrijven in wo-

nen, zorg en duurzaamheid.
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Het succes van de woonagenda is de samenwerking met de vele Roosendaalse marktpartijen. De vele actiepunten 
en beleidsstandpunten  in de woonagenda zijn nog maar het begin van een ontwikkelingsproces. We werken aan een 
continue proces van verbetering van het woon- en leefklimaat.  We zullen hierbij steeds dicht op de woonwensen van 
de woonconsument blijven.  Dit ontwikkelingsproces zet in op samenwerking en ontwikkelkracht in het lokale woond-
omein. En de samenwerking in Roosendaal is de basis voor verdere resultaten.

De resultaten zullen op zowel als op korte als op lange termijn te 
zien zijn. Direct na het vaststellen van de woonagenda zullen de 
gemeente en haar partners beginnen met de actiepunten zoals 
die zijn beschreven.
We willen regelmatig de voortgang op het woondossier met 
onze samenleving bespreken. Daarom willen we, in elke geval 
de eerste 5 jaar, jaarlijks een wooncongres organiseren. Met het 
eerste Roosendaals Wooncongres willen we niet tot 2016 wach-
ten. Daarom zal er in het najaar van 2015 een Wooncongres 
worden georganiseerd waarin de lokale partijen en de gemeente 
de voortgang van deze woonagenda zullen presenteren. 

SAMENWERKING 
EN VERVOLG

WOON 
AGENDA 3-D’S

ECONOMISCHE
AGENDA

DUURZAAMHEIDS
AGENDA



Actieplan per primair initiatiefnemerCorporaties

De corporaties zijn een belangrijke partij voor ons. Nu 
en in de toekomst. De rol van corporaties wordt anders 
als gevolg van rijksbeleid

• We maken nieuwe prestatieafspraken met de corporaties. 
Daarin staan het aanbieden en beheren van huisvesting van 
de doelgroep minder kapitaalkrachtigen in Roosendaal cen-
traal. 

• Daarnaast werken we samen met de corporaties aan het 
beheren van de openbare ruimte en de leefbaarheid. We zul-
len de middelen voor onderhoud en beheer afstemmen met 
de investeringen van de corporaties.

• Samen met de corporaties zorgen we voor het beheersbaar 
maken/houden van de woonlasten.

• De corporaties zijn met bijna 1/3 van de woningvoorraad 
de belangrijkste partner om de woningvoorraad duurzaam 
energetisch te verbeteren.

Korte termijn (3 maanden) Gemeente Partners Markt/
Maatschappij

Plannen Kadegbied, ’t Zand, Wouwse Plantage x

Voorstel Garantstellingen projecten x

Voostel Ketensamenwerking x

Grondprijzenbeleid

Middellange termijn (3 tot 12 maanden) Gemeente Partners Markt/
Maatschappij

Nieuwe Woningbouwprogramma x

Voorstel Ik Bouw Betaalbaar Roosendaal x

Voorstel Stimuleringsleningen x

Energielabel A nieuwbouw x

Consortium aanpak bestaande voorraad x

Voorstel locatie doelgroep jongeren x

Voorstellen  huisvesting doelgroep arbeidsmigranten x

Voorstel huisvesting urgent woningzoekenden x

Voorstel huisvesting  statushouder x

Voorstel Woonportaal x

Voorstel Woonbericht x

Nieuwe woon-zorg concepten x

Voorstel match woon – zorg investeringen x

Visie Hoofdstructuren x

Nieuwe prestatieafspraken corporaties x x



Actieplan per primair initiatiefnemer (vervolg)

Lange termijn (langer dan 12 maanden) Gemeente Partners Markt/
Maatschappij

Energielabel B bestaande voorraad x x

Verbinding Leefbaarheid - Wonen x

Optimaliseren woon-werkklimaat x x





	  
	  
	  
	  
	  

Woonconvenant	  Roosendaal	  	  
2016	  tot	  en	  met	  2019	  

	  
Gemeente	  Roosendaal	  

AlleeWonen	  
Stadlander	  

Stichting	  WSG	  
Huurdersadviesraad	  Roosendaal	  (AlleeWonen)	  

Huurdersvereniging	  Geertruidenberg	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
28	  januari	  2016	  

	  



Woonconvenant	  Roosendaal	  2016	  tot	  en	  met	  2019	   28	  januari	  2016	  

	  
	  

1	  

Inhoudsopgave	  
	  
Préambule:	  Woonconvenant	  Roosendaal	  2016	  tot	  en	  met	  2019	   2	  
	  
1	   Organisatie	  en	  samenwerking	   6	  

1.1	   Overlegstructuur	  en	  achtervang	  WSW	   6	  
1.2	   Werkwijze	  jaarschijven	   7	  
1.3	   Samenwerking	  bij	  onderzoek	  en	  beleid	   8	  
1.4	   Communicatie	   8	  
1.5	   Looptijd	  en	  evaluatie	  van	  de	  afspraken	   8	  
1.6	   Bijzondere	  omstandigheden	  /	  geschillen	   8	  

	  
2	   Wonen	   10	  

2.1	   Woningmarktonderzoek	   10	  
2.2	   Beschikbaarheid	  en	  betaalbaarheid	   11	  
2.3	   Huisvesting	  van	  specifieke	  doelgroepen	   14	  
2.4	   Ontwikkeling	  woningvoorraad	   15	  
2.5	   Duurzaamheid	   16	  

	  
3	   Vitale	  wijken,	  buurten	  en	  dorpen	   18	  
	  
4	   Wonen	  en	  zorg	   20	  
	  
	  
Bijlage	  1	   Begrippen	  en	  definities	   23	  
	  
Bijlage	  2	   Huurinkomentabel	   24	  
	  
Jaarschijf	  2016	   25	  

	  



Woonconvenant	  Roosendaal	  2016	  tot	  en	  met	  2019	   28	  januari	  2016	  

	  
	  

2	  

Préambule:	  Woonconvenant	  Roosendaal	  2016	  tot	  en	  met	  2019	  
	  
In	  dit	  document,	  Woonconvenant	  Roosendaal	  2016	  tot	  en	  met	  2019,	  zijn	  de	  afspraken	  vastgelegd	  die	  
de	  gemeente	  Roosendaal,	  de	  woningcorporaties	  AlleeWonen,	  WSG	  en	  Stadlander	  en	  de	  
huurdersverenigingen	  van	  AlleeWonen	  (Huurders	  Adviesraad	  AlleeWonen)	  en	  van	  WSG	  
(Huurdersvereniging	  Geertruidenberg)	  met	  elkaar	  hebben	  gemaakt.	  De	  afspraken	  gelden	  per	  1	  
januari	  2016.	  Dit	  document	  vervangt	  daarmee	  het	  Woonconvenant	  voor	  de	  periode	  2010	  tot	  en	  met	  
2014.	  
	  
Thema’s	  en	  opzet	  van	  het	  Woonconvenant	  
Dit	  Woonconvenant	  2016	  tot	  en	  met	  2019	  bevat	  de	  tussen	  partijen	  gemaakte	  prestatieafspraken.	  In	  
deze	  prestatieafspraken	  worden,	  aansluitend	  bij	  het	  Woonconvenant	  2010	  tot	  en	  met	  2014,	  de	  
volgende	  thema’s	  onderscheiden:	  
1 Organisatie	  en	  samenwerking	  
2 Wonen	  
3 Vitale	  wijken,	  buurten	  en	  dorpen	  
4 Wonen	  en	  Zorg	  
Binnen	  het	  thema	  ‘Wonen’	  gaat	  de	  aandacht	  met	  name	  uit	  naar	  de	  betaalbaarheid	  van	  het	  wonen.	  	  
	  
Deze	  thema’s	  zijn	  door	  de	  gemeente,	  de	  corporaties	  en	  de	  huurdersverenigingen	  nader	  uitgewerkt	  in	  
prestatieafspraken	  geldend	  voor	  de	  komende	  periode.	  Er	  is	  voor	  gekozen	  om	  te	  werken	  met	  
Kaderafspraken,	  geldend	  voor	  vier	  jaar	  (voor	  de	  periode	  2016	  tot	  en	  met	  2019)	  en	  Jaarschijven,	  
geldend	  voor	  één	  jaar.	  Jaarlijks	  wordt	  een	  jaarschijf	  voor	  het	  volgende	  jaar	  opgesteld,	  waarin	  
afspraken	  over	  concrete	  werkzaamheden	  en	  activiteiten	  plaatsvindend	  in	  het	  betreffende	  jaar	  zijn	  
opgenomen,	  aansluitend	  bij	  de	  werkwijze	  zoals	  is	  vastgelegd	  in	  de	  Woningwet	  2015.	  De	  jaarschijven	  
maken	  onderdeel	  uit	  van	  deze	  prestatieafspraken.	  
	  
Voor	  een	  overzicht	  van	  begrippen	  en	  definities	  wordt	  verwezen	  naar	  bijlage	  1.	  
	  
De	  positie	  van	  en	  ontwikkelingen	  bij	  de	  partijen	  	  
	  
Gemeente	  Roosendaal	  
De	  gemeente	  Roosendaal	  kent	  76.870	  inwoners	  (per	  31	  maart	  2015,	  CBS)	  en	  ligt	  in	  het	  zuidwesten	  
van	  de	  provincie	  tussen	  Breda	  en	  Bergen	  op	  Zoom	  aan	  de	  A58.	  Naast	  de	  hoofdkern	  Roosendaal	  
bestaat	  de	  gemeente	  uit	  de	  kleinere	  kernen	  Wouw	  (4.680	  inwoners),	  Heerle	  (1.312	  inwoners),	  
Nispen	  (1.227	  inwoners),	  Wouwse	  Plantage	  (558	  inwoners	  in	  de	  kern)	  en	  Moerstraten	  (402	  
inwoners)	  (Bron:	  Wijkatlas	  gemeente	  Roosendaal	  2014).	  	  
	  
De	  gemeente	  heeft	  haar	  visie	  op	  het	  wonen	  vastgelegd	  in	  de	  ‘Woonagenda	  Roosendaal	  2015’.	  Deze	  
Woonagenda	  vormt	  een	  belangrijke	  onderlegger	  voor	  dit	  Woonconvenant.	  Bij	  het	  opstellen	  van	  de	  
Woonagenda	  zijn	  de	  corporaties	  en	  de	  huurdersverenigingen	  betrokken.	  In	  de	  Woonagenda	  zijn	  
actiepunten	  bij	  de	  volgende	  thema’s	  opgenomen:	  Sociaal	  Wonen,	  Ruimtelijke	  kwaliteit,	  
Leefbaarheid,	  Wonen	  met	  zorg,	  Duurzaamheid	  en	  Economie.	  Met	  name	  de	  drie	  acties	  onder	  het	  
‘Sociaal	  wonen’	  zijn	  voor	  het	  Woonconvenant	  van	  belang:	  
-‐	  We	  ondernemen	  actie	  tegen	  het	  probleem	  van	  de	  betaalbaarheid	  van	  woningen	  
-‐	  We	  staan	  tijdelijk	  een	  toename	  van	  de	  goedkope	  voorraad	  toe	  
-‐	  We	  geven	  extra	  aandacht	  aan	  de	  zwakste	  doelgroepen	  
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Andere	  belangrijke	  beleidsdocumenten	  van	  de	  gemeente	  Roosendaal	  die	  tevens	  als	  onderlegger	  
hebben	  gediend	  bij	  het	  opstellen	  van	  dit	  Woonconvenant,	  zijn:	  	  
• Programma	  Vitale	  Wijken	  en	  Dorpen	  (raadsvoorstel	  22	  april	  2015).	  Dit	  programma	  gaat	  over	  de	  

inzet	  van	  de	  gemeente,	  de	  bewoners	  en	  andere	  partijen	  -‐zoals	  de	  corporaties-‐in	  wijken,	  buurten	  
en	  dorpen	  op	  het	  terrein	  van	  leefbaarheid.	  Belangrijke	  uitgangspunten	  in	  het	  programma	  zijn	  
‘participatief’	  (samen	  met	  bewoners	  en	  andere	  partijen	  in	  de	  wijken	  en	  dorpen)	  en	  ‘maatwerk’	  
(inzet	  verschilt	  per	  dorp/buurt/wijk	  want	  deze	  is	  op	  maat)	  gehanteerd;	  

• Gebundelde	  kracht	  -‐	  VeranderAgenda	  Transformatie	  Sociaal	  Domein	  Roosendaal	  (20	  juni	  2015);	  
In	  de	  VeranderAgenda	  Sociaal	  Domein	  maakt	  de	  gemeente	  haar	  ambities	  kenbaar	  over	  de	  
richting	  waarin	  het	  sociaal	  domein	  zich	  gaat	  ontwikkelen.	  De	  inhoudelijke	  ambitie	  daarbij	  is	  dat	  
mensen	  zo	  lang	  mogelijk	  op	  eigen	  kracht	  en	  naar	  eigen	  tevredenheid	  kunnen	  deelnemen	  aan	  de	  
samenleving,	  onder	  meer	  door	  de	  hierbij	  behorende	  zorg	  en	  ondersteuning	  zo	  dicht	  mogelijk	  bij	  
de	  mensen,	  op	  wijkniveau,	  te	  organiseren;	  

• Regionaal	  Kompas	  2015-‐2020.	  Het	  Regionaal	  Kompas	  is	  de	  overkoepelende	  naam	  van	  het	  plan	  
van	  aanpak	  van	  gemeenten	  om	  de	  aantallen	  dakloze	  mensen	  te	  verminderen,	  hen	  te	  laten	  
doorstromen	  naar	  een	  zo	  zelfstandig	  mogelijk	  bestaan,	  hun	  kwaliteit	  van	  leven	  te	  verbeteren	  en	  
de	  met	  dakloosheid	  gepaard	  gaande	  overlast	  te	  verminderen.	  

	  
De	  corporaties	  	  
De	  drie	  corporaties	  AlleeWonen,	  Stadlander	  en	  WSG	  hebben	  vanwege	  de	  omvang	  en	  locatie	  van	  hun	  
bezit	  verschillende	  posities	  en	  daarmee	  samenhangende	  rollen	  in	  Roosendaal:	  
	  

AlleeWonen	  is	  een	  corporatie	  met	  ongeveer	  17.500	  woningen	  in	  bezit	  in	  de	  gemeenten	  
Roosendaal	  en	  Breda.	  In	  de	  gemeente	  Roosendaal	  bezit	  AlleeWonen	  8.987	  woningen.	  
AlleeWonen	  is	  met	  name	  actief	  in	  de	  wijken	  van	  Roosendaal,	  in	  mindere	  mate	  in	  de	  dorpen.	  
In	  de	  stad	  Roosendaal	  bezit	  AlleeWonen	  8.805	  woningen,	  in	  de	  dorpen	  182	  woningen.	  
AlleeWonen	  vervult	  een	  brede	  maatschappelijke	  rol	  in	  de	  stad	  Roosendaal.	  
	  
Stadlander	  is	  een	  corporatie	  met	  bijna	  15.000	  woningen	  in	  bezit,	  vooral	  in	  de	  gemeenten	  
Bergen	  op	  Zoom,	  Steenbergen,	  Woensdrecht,	  Roosendaal	  en	  het	  eiland	  Tholen.	  Het	  
hoofdkantoor	  van	  de	  corporatie	  is	  gevestigd	  in	  Bergen	  op	  Zoom.	  De	  ongeveer	  400	  woningen	  
van	  Stadlander	  in	  de	  gemeente	  Roosendaal	  zijn	  te	  vinden	  in	  de	  dorpen.	  In	  het	  dorp	  Nispen	  
heeft	  Stadlander	  geen	  bezit.	  	  
Vanwege	  haar	  positie	  in	  de	  gemeente	  Roosendaal	  is	  de	  rol	  van	  Stadlander	  minder	  omvangrijk	  
in	  de	  gemeente	  dan	  de	  rol	  van	  AlleeWonen.	  Stadlander	  neemt	  haar	  verantwoordelijkheid	  in	  
de	  dorpen,	  naar	  evenredigheid	  van	  de	  omvang	  van	  haar	  bezit.	  	  
	  
Stichting	  WSG	  heeft	  haar	  hoofdkantoor	  in	  Geertruidenberg	  en	  heeft	  West-‐Brabant	  als	  
werkgebied.	  In	  dit	  gebied	  bezit	  WSG	  ongeveer	  4.000	  woningen	  (deels	  zorgeenheden).	  De	  
komende	  jaren	  zal	  steeds	  meer	  een	  focus	  worden	  aangebracht	  qua	  activiteiten	  op	  de	  
gemeenten	  Geertruidenberg.	  WSG	  verhuurt	  in	  de	  gemeente	  Roosendaal	  ruim	  400	  reguliere	  
sociale	  huurwoningen	  en	  145	  woningen	  via	  zorginstellingen,	  in	  de	  Roosendaalse	  wijken	  
Centrum,	  Groot	  Kroeven	  en	  Oost	  en	  in	  de	  dorpen	  Wouw	  (Gebouw	  ‘Markant’,	  
zorggerelateerd)	  en	  Nispen.	  WSG	  is	  gebonden	  aan	  het	  Saneringsplan	  en	  de	  afspraken	  die	  
hierin	  zijn	  vastgelegd	  met	  de	  financiële	  en	  volkshuisvestelijke	  toezichthouder	  (de	  Autoriteit	  
Woningcorporaties	  vallend	  onder	  het	  Ministerie	  van	  BZK)	  en	  het	  Waarborgfonds	  Sociale	  
Woningbouw	  (WSW).	  Dit	  betekent	  dat	  WSG	  tot	  2020	  geen	  ruimte	  heeft	  voor	  investeringen.	  	  

	  
Wat	  betreft	  het	  beleid	  en	  de	  investeringsruimte	  bij	  corporaties	  is	  er	  veel	  gewijzigd	  ten	  opzichte	  van	  
het	  vorige	  woonconvenant.	  Corporaties	  in	  Nederland	  moeten	  voldoen	  aan	  strengere	  regelgeving	  
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rondom	  financiering,	  investeringen	  en	  woningtoewijzing.	  Daarnaast	  is	  het	  toezicht	  op	  corporaties	  
flink	  verstevigd	  en	  is	  de	  investeringsruimte	  van	  corporaties	  afgenomen	  door	  heffingen	  (zoals	  de	  
verhuurderheffing	  vanuit	  het	  Rijk).	  Nieuwe	  regelgeving	  geldend	  voor	  corporaties	  is	  opgenomen	  in	  de	  
Herzieningswet	  Toegelaten	  Instellingen	  (Woningwet)	  die	  per	  1	  juli	  2015	  in	  werking	  is	  getreden.	  Een	  
belangrijk	  gevolg	  van	  deze	  Woningwet	  is	  dat	  corporaties	  aanzienlijk	  minder	  ruimte	  hebben	  om	  te	  
investeren	  in	  ‘niet-‐DAEB1’	  activiteiten	  en	  dat	  corporaties	  zich	  meer	  moeten	  en	  zullen	  richten	  op	  de	  
doelgroep	  van	  beleid.	  	  
	  
De	  corporaties	  zijn	  in	  staat	  om	  binnen	  de	  financiële	  kaders	  ten	  behoeve	  van	  de	  continuïteit	  van	  de	  
bedrijfsvoering	  en	  rekening	  houdend	  met	  de	  toekomstige	  woonbehoeften	  maatschappelijke	  
prestaties	  te	  leveren.	  De	  corporaties	  zijn	  hierbij	  gebonden	  aan	  de	  eisen	  van	  de	  Woonautoriteit	  (de	  
volkshuisvestelijke	  en	  financiële	  toezichthouder)	  en	  het	  WSW.	  De	  corporaties	  leveren	  een	  bijdrage	  
aan	  de	  thema’s	  van	  deze	  prestatieafspraken	  die	  recht	  doet	  aan	  hun	  positie	  in	  Roosendaal	  en	  hun	  
financiële	  mogelijkheden.	  De	  corporaties	  kunnen	  motiveren	  dat	  met	  de	  bijdrage	  een	  maximale	  
inspanning	  wordt	  geleverd.	  
	  
De	  huurdersverenigingen	  
De	  Huurdersadviesraad	  van	  AlleeWonen	  (HAR)	  en	  de	  Huurdersvereniging	  van	  WSG	  
(Huurdersvereniging	  Geertruidenberg)	  hebben	  ervoor	  gekozen	  om	  een	  rol	  in	  te	  nemen	  als	  
volwaardige	  partner	  van	  de	  gemeente	  en	  corporaties	  bij	  dit	  Woonconvenant.	  
	  
De	  Huurdersadviesraad	  Roosendaal	  (AlleeWonen)	  behartigt	  de	  belangen	  van	  huurders	  en	  
woningzoekenden	  in	  Roosendaal.	  Zij	  biedt	  hulp	  en	  advies	  bij	  individuele	  problemen	  op	  huurgebied	  
en	  ondersteunt	  bewonersinitiatieven.	  Bewonerscommissies	  kunnen	  bij	  de	  Huudersadviesraad	  
terecht	  voor	  begeleiding	  en	  advies.	  In	  het	  overleg	  met	  AlleeWonen	  vertegenwoordigt	  de	  
Huurdersadviesraad	  de	  Roosendaalse	  huurders	  van	  AlleeWonen.	  De	  Huurdersvereniging	  
Geertruidenberg	  is	  een	  onafhankelijke	  zelfstandige	  vereniging	  die	  als	  doelstelling	  heeft	  de	  belangen	  
te	  behartigen	  van	  personen	  die	  een	  woning	  huren	  van	  WSG.	  
	  
Wet-‐	  en	  regelgeving	  
In	  de	  Woningwet	  2015	  (Herzieningswet	  Toegelaten	  Instellingen)	  ligt	  een	  aantal	  regels	  vast	  waar	  door	  
de	  gemeente	  en	  de	  corporaties	  aan	  moet	  worden	  voldaan.	  Omdat	  dit	  wettelijke	  verplichtingen	  zijn,	  
is	  ervoor	  gekozen	  om	  hierover	  geen	  extra	  prestatieafspraken	  vast	  te	  leggen.	  Het	  gaat	  om	  de	  
volgende	  wettelijke	  verplichtingen:	  
• Alle	  corporaties	  in	  Nederland	  zijn	  verplicht	  om	  eens	  per	  vier	  jaar	  een	  visitatie	  uit	  te	  voeren,	  

waarbij	  de	  gemeente	  wordt	  betrokken.	  Het	  visitatierapport	  moet	  voorzien	  van	  een	  reactie	  van	  
Raad	  van	  Toezicht	  van	  de	  corporatie	  aan	  alle	  belanghebbenden	  worden	  toegezonden.	  

• Per	  1	  juli	  2016	  moeten	  gemeenten	  en	  huurdersorganisaties	  hun	  zienswijze	  geven	  op	  de	  
voorgenomen	  administratieve	  scheiding	  of	  juridische	  splitsing	  van	  DAEB	  en	  niet-‐DAEB	  
activiteiten	  door	  corporaties.	  De	  corporaties	  zijn	  verplicht	  alle	  informatie	  te	  verstrekken	  die	  kan	  
bijdragen	  aan	  het	  vormen	  van	  de	  zienswijzen	  (BTIV	  art.	  73).	  

• Gemeenten	  kunnen	  de	  minister	  een	  voorstel	  doen	  voor	  het	  regionale	  werkgebied	  van	  
woningcorporaties.	  Vanaf	  1	  januari	  2016	  hebben	  gemeenten	  de	  gelegenheid	  om	  in	  onderling	  
overleg	  en	  in	  samenspraak	  met	  corporaties	  tot	  een	  voorstel	  voor	  een	  woningmarktregio	  te	  
komen.	  Voor	  gemeenten	  die	  één	  jaar	  na	  inwerkingtreding	  nog	  geen	  voorstel	  tot	  regiovorming	  
hebben	  ingediend,	  zal	  de	  minister	  dit	  bij	  AMvB	  doen	  (Woningwet	  art.	  41,	  BTIV	  art.	  35-‐37).	  

• Jaarlijks	  uiterlijk	  op	  15	  december	  dienen	  de	  corporaties	  hun	  dPi-‐gegevens	  (prospectieve	  
informatie)	  aan	  te	  leveren	  bij	  de	  Autoriteit	  Woningcorporaties.	  Jaarlijks	  per	  1	  juli	  dienen	  de	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 DAEB: Diensten van Algemeen Economisch Belang 
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corporaties	  hun	  dVi-‐gegevens	  (verantwoordingsinformatie)	  aan	  te	  leveren	  bij	  de	  Autoriteit	  
Woningcorporaties.	  	  

	  
Alle	  corporaties	  in	  Nederland	  zijn	  verplicht	  om	  eens	  per	  jaar,	  voor	  1	  juli,	  een	  schema	  van	  
voorgenomen	  activiteiten	  voor	  de	  komende	  vijf	  jaren	  naar	  het	  college	  van	  B&W	  van	  de	  gemeente	  te	  
zenden.	  In	  dit	  Woonconvenant	  is	  ervoor	  gekozen	  om	  gezamenlijk	  jaarlijks	  de	  activiteiten	  en	  
werkzaamheden	  met	  elkaar	  af	  te	  stemmen	  en	  voor	  het	  komende	  jaar	  vast	  te	  leggen.	  Afspraken	  over	  
deze	  werkwijze	  zijn	  opgenomen	  in	  paragraaf	  1.2.	  	  
	  
Belangrijke	  nieuwe	  regelgeving	  met	  naar	  verwachting	  grote	  gevolgen,	  vastgelegd	  in	  de	  Woningwet	  
2015,	  betreft	  het	  passend	  toewijzen.	  Deze	  regeling	  bepaalt	  dat	  woningcorporaties	  alle	  woningen	  met	  
een	  huurprijs	  tot	  aan	  de	  aftoppingsgrenzen	  (€	  586,68	  voor	  één-‐	  en	  tweepersoonshuishoudens	  en	  
€	  628,76	  voor	  drie-‐	  en	  meerpersoonshuishoudens,	  prijspeil	  2016)	  per	  2016	  voor	  95%	  moeten	  
toewijzen	  aan	  huishoudens	  met	  een	  inkomen	  tot	  aan	  de	  huurtoeslaggrenzen.	  Hierover	  zijn	  in	  
hoofdstuk	  2	  afspraken	  vastgelegd.	  	  
	  
Bestaande	  convenanten	  	  
Een	  aantal	  afspraken	  ligt	  vast	  in	  eerder	  ondertekende	  convenanten,	  waar	  soms	  ook	  andere	  partijen	  
bij	  betrokken	  zijn.	  In	  dit	  Woonconvenant	  wordt	  op	  een	  aantal	  punten	  naar	  deze	  convenanten	  
verwezen.	  Het	  gaat	  om	  de	  volgende	  convenanten	  en	  reeds	  bestaande	  afspraken	  of	  procedures:	  . Convenant	  onrechtmatige	  woonsituaties	  Roosendaal	  (2014,	  Gemeente	  Roosendaal	  –	  

AlleeWonen	  –	  Stadlander)	  . ‘Convenant	  Meldpunt	  Schuldhulpverlening	  Roosendaal’	  (2006,	  (Gemeente	  Roosendaal	  –	  
AlleeWonen	  –	  Traverse	  –	  Gemeentelijke	  Kredietbank)	  . ‘Samenwerkingsovereenkomst	  starterslening’	  (2009,	  herzien	  2014,	  (Gemeente	  Roosendaal	  –	  
AlleeWonen)	  . ‘Samenwerkingsovereenkomst	  wijkgericht	  werken’	  (wijkteams,	  1	  juli	  2013	  –	  30	  juni	  2016,	  
Gemeente	  Roosendaal	  –	  AlleeWonen	  –	  Traverse)	  . ‘Regionale	  voorrangsregeling	  extramuralisering’,	  een	  afspraak	  behorend	  tot	  het	  Regionaal	  
Kompas,	  afgesloten	  tussen	  een	  aantal	  gemeenten	  die	  zijn	  aangesloten	  bij	  het	  Regionaal	  Kompas	  
waaronder	  Roosendaal	  en	  een	  aantal	  regionale	  corporaties	  waaronder	  AlleeWonen,	  Stichting	  
WSG	  en	  Stadlander.	  
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1	   Organisatie	  en	  samenwerking	  
	  

	  

1.1 Overlegstructuur	  en	  achtervang	  WSW	  

1.1.1 Twee	  maal	  per	  jaar,	  in	  het	  voorjaar	  en	  in	  het	  najaar,	  vindt	  er	  bestuurlijk	  overleg	  plaats	  tussen	  
de	  gemeente,	  de	  drie	  corporaties	  en	  de	  huurdersverenigingen	  over	  de	  (uitvoering	  van)	  dit	  
Woonconvenant.	  Er	  wordt	  stilgestaan	  bij	  de	  uitvoering	  van	  de	  afspraken	  en	  er	  wordt	  
bijgestuurd	  indien	  nodig.	  Het	  bestuurlijk	  overleg	  wordt	  ook	  benut	  om	  elkaar	  op	  een	  gezonde,	  
zakelijke	  manier	  aan	  te	  spreken	  als	  een	  afspraak	  niet	  is	  nagekomen,	  maar	  ook	  om	  
gezamenlijk	  de	  successen	  te	  ‘vieren’	  die	  wel	  zijn	  geboekt.	  	  

1.1.2 Om	  de	  uitvoering	  van	  de	  prestatieafspraken	  te	  borgen,	  is	  een	  ambtelijke	  kerngroep	  
geformeerd,	  die	  bestaat	  uit	  vertegenwoordigers	  van	  de	  gemeente,	  de	  corporaties	  en	  de	  
huurdersverenigingen.	  De	  kerngroep	  komt	  iedere	  drie	  maanden	  bij	  elkaar	  om	  de	  volgende	  
taken	  uit	  te	  voeren:	  
a) Ervoor	  zorgen	  dat	  de	  prestatieafspraken	  worden	  uitgevoerd,	  door	  trekkers	  aan	  te	  wijzen	  

en	  indien	  nodig	  werkgroepen	  te	  formeren;	  
b) Het	  opstellen	  van	  de	  jaarschijven	  (zie	  voor	  de	  werkwijze	  paragraaf	  1.2);	  

AMBITIE/DOEL	  
De	  gemeente,	  AlleeWonen,	  Stadlander,	  WSG	  en	  de	  huurdersverenigingen	  willen	  met	  elkaar	  
samenwerken	  in	  een	  partnerschap.	  De	  partijen	  hebben	  als	  gezamenlijk	  streven	  dat	  het	  goed	  
wonen	  is	  in	  Roosendaal	  voor	  huishoudens	  met	  lagere	  inkomens.	  Het	  samenwerken	  in	  een	  
partnerschap	  heeft	  tot	  doel	  om	  gezamenlijk,	  in	  een	  veranderende	  context	  waarin	  sprake	  is	  van	  
afgenomen	  middelen,	  hierbij	  het	  maximale	  te	  bereiken.	  Iedere	  partij	  geeft	  hier	  binnen	  de	  eigen	  
verantwoordelijkheden	  en	  mogelijkheden	  richting	  aan.	  
	  
Bij	  een	  partnerschap	  is	  er	  sprake	  van	  wederzijdse	  inspanning,	  vertrouwen	  en	  aanspreekbaarheid.	  
Dat	  houdt	  ook	  in	  dat	  partijen	  zich	  kwetsbaar	  willen	  opstellen	  en	  bepaalde	  marges	  van	  
onzekerheid	  aanvaarden.	  Het	  samenwerken	  in	  een	  partnerschap	  betekent	  concreet	  dat	  de	  
partijen:	  
a) transparant	  en	  open	  zijn	  naar	  elkaar	  toe,	  ook	  over	  ieders	  mogelijkheden	  qua	  menskracht	  en	  

financiële	  middelen;	  
b) het	  gemeenschappelijke	  doel	  in	  het	  oog	  houden	  en	  binnen	  de	  kaders	  van	  de	  eigen	  

organisatie	  toewerken	  naar	  het	  bereiken	  van	  dit	  gemeenschappelijke	  doel;	  
c) elkaars	  positie	  en	  elkaars	  inbreng	  in	  het	  partnerschap	  respecteren;	  
d) in	  een	  vroegtijdig	  stadium	  informatie	  met	  elkaar	  delen	  die	  betrekking	  heeft	  op	  de	  

onderwerpen	  in	  dit	  Woonconvenant;	  
e) onderzoek	  dat	  betrekking	  heeft	  op	  de	  onderwerpen	  in	  dit	  woonconvenant,	  zoveel	  mogelijk	  

gezamenlijk	  uitvoeren;	  
f) elkaar	  op	  de	  hoogte	  brengen	  van	  besluiten	  die	  (financieel)	  relevant	  (in	  het	  kader	  van	  deze	  

prestatieafspraken)	  zijn	  voor	  de	  andere	  partij(en),	  en	  elkaar	  vooraf	  gelegenheid	  geven	  om	  
daarover	  een	  standpunt	  kenbaar	  te	  maken;	  

g) elkaar	  aanspreken	  op	  het	  moment	  dat	  er	  knelpunten	  in	  de	  uitvoering	  van	  deze	  
prestatieafspraken	  of	  in	  de	  samenwerking	  optreden;	  

h) elkaar	  aanspreken	  op	  het	  niet	  nakomen	  van	  gemaakte	  afspraken.	  	  
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c) Het	  organiseren	  van	  de	  monitoring	  van	  de	  prestatieafspraken.	  De	  kerngroep	  houdt	  bij	  of	  
afspraken	  worden	  nagekomen,	  en	  of	  de	  wijze	  van	  uitvoering	  van	  de	  afspraken	  de	  
gewenste	  wijze	  is;	  

d) Het	  organiseren	  van	  de	  bestuurlijke	  voor-‐	  en	  najaarsoverleggen	  inclusief	  het	  
voorbereiden	  van	  de	  agenda	  hiervoor;	  

e) Het	  bewaken	  van	  de	  afspraken	  die	  bestuurlijk	  worden	  gemaakt;	  
f) Het	  organiseren	  van	  de	  gezamenlijke	  communicatie;	  
g) Het	  organiseren	  van	  evaluaties	  (bijvoorbeeld	  per	  thema),	  inclusief	  medio	  2019	  een	  

evaluatie	  van	  dit	  Woonconvenant	  zoals	  is	  vastgelegd	  in	  afspraak	  1.5.1.	  
Partijen	  benoemen	  medewerkers/leden	  die	  zitting	  hebben	  in	  de	  ambtelijke	  kerngroep.	  De	  
medewerkers	  van	  gemeente	  en	  corporaties	  hebben	  ook	  een	  interne	  coördinatiefunctie,	  wat	  
betekent	  dat	  zij	  intern	  toegang	  moeten	  hebben	  tot	  diegenen	  die	  bij	  de	  uitvoering	  van	  de	  
afspraken	  betrokken	  zijn	  of	  worden.	  	  

1.1.3 De	  afspraken	  voor	  het	  bestuurlijk	  overleg	  en	  de	  ambtelijke	  kerngroep	  worden	  aan	  het	  begin	  
van	  het	  jaar	  voor	  het	  gehele	  jaar	  gepland.	  Het	  voorzitterschap	  en	  de	  verslaglegging	  van	  zowel	  
het	  bestuurlijk	  overleg	  als	  de	  ambtelijke	  kerngroep	  rouleert.	  Aan	  het	  begin	  van	  het	  jaar	  
wordt	  bepaald	  welke	  partij	  bij	  welk	  overleg	  het	  voorzitterschap	  en	  welke	  partij	  bij	  welk	  
overleg	  de	  verslaglegging	  op	  zich	  neemt.	  	  

1.1.4 Eenmaal	  per	  jaar,	  in	  het	  najaar,	  organiseren	  de	  gemeente,	  de	  corporaties	  en	  de	  
huurdersverenigingen	  een	  thema-‐avond	  ‘Wonen’	  over	  (de	  voortgang	  van)	  de	  uitvoering	  van	  
het	  Woonconvenant	  en	  actuele	  thema’s	  die	  raken	  aan	  de	  prestatieafspraken.	  Voor	  de	  
thema-‐avond	  worden	  raadsleden	  en	  geïnteresseerde	  huurders	  uitgenodigd.	  De	  gemeente	  
neemt	  het	  initiatief	  bij	  de	  organisatie	  van	  de	  thema-‐avond.	  

1.1.5 De	  gemeente	  hanteert	  een	  generieke	  achtervangconstructie	  (ongelimiteerde	  achtervang)	  
voor	  de	  drie	  corporaties	  bij	  borgstelling	  van	  leningen	  door	  het	  Waarborgfonds	  Sociale	  
Woningbouw.	  Deze	  generieke	  achtervangconstructie	  wordt	  gedurende	  de	  looptijd	  van	  dit	  
Woonconvenant	  voortgezet.	  	  

	  

1.2 Werkwijze	  jaarschijven	  

1.2.1 Jaarlijks	  worden	  in	  een	  jaarschijf	  voor	  het	  volgende	  jaar	  concrete	  activiteiten	  en	  
werkzaamheden	  opgenomen	  waar	  de	  partijen	  in	  dat	  jaar,	  waarop	  de	  jaarschijf	  betrekking	  
heeft,	  (gezamenlijk)	  aan	  zullen	  werken.	  De	  corporaties,	  de	  gemeente	  en	  de	  
huurdersverenigingen	  houden	  vervolgens	  in	  hun	  begroting	  voor	  het	  betreffende	  jaar	  qua	  
budget	  en	  capaciteit	  rekening	  met	  de	  activiteiten	  genoemd	  in	  de	  jaarschijf.	  	  

1.2.2 In	  het	  bestuurlijk	  overleg	  dat	  plaatsvindt	  in	  het	  voorjaar	  wordt	  de	  uitvoering	  van	  de	  jaarschijf	  
van	  het	  voorgaande	  jaar	  gemonitord	  en	  wordt	  gestuurd	  op	  een	  goede	  uitvoering	  van	  de	  
jaarschijf	  van	  het	  betreffende	  jaar.	  In	  de	  periode	  juni	  tot	  en	  met	  september	  wordt	  door	  de	  
ambtelijke	  kerngroep	  gewerkt	  aan	  het	  opstellen	  van	  de	  concept-‐jaarschijf	  voor	  het	  volgende	  
jaar.	  Deze	  jaarschijf	  voor	  het	  volgende	  jaar	  wordt	  in	  het	  najaar	  in	  het	  bestuurlijk	  overleg	  
vastgesteld.	  
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1.2.3 Om	  een	  gezamenlijke	  jaarschijf	  op	  te	  stellen	  waarbij	  de	  activiteiten	  van	  zowel	  de	  gemeente	  
als	  de	  corporaties	  goed	  op	  elkaar	  afgestemd	  zijn,	  wordt	  ervoor	  gekozen	  om	  niet	  te	  voldoen	  
aan	  de	  datum	  van	  1	  juli	  waarop	  corporaties	  volgens	  de	  Woningwet	  2015	  jaarlijks	  hun	  
overzicht	  van	  voorgenomen	  activiteiten	  moeten	  aanleveren	  bij	  de	  gemeente.	  De	  partijen	  
benutten	  de	  periode	  juni	  tot	  en	  met	  september	  om	  gezamenlijk	  de	  concept-‐jaarschijf	  voor	  
het	  volgende	  jaar	  uit	  te	  werken	  zoals	  is	  vastgelegd	  in	  afspraak	  1.2.2.	  	  

	  

1.3 Samenwerking	  bij	  onderzoek	  en	  beleid	  

1.3.1 Partijen	  geven	  elkaar	  voorafgaand	  aan	  opdrachtverstrekking	  voor	  onderzoek	  dat	  betrekking	  
heeft	  op	  de	  onderwerpen	  in	  dit	  Woonconvenant,	  de	  gelegenheid	  om	  gezamenlijk	  de	  
opdracht	  te	  formuleren	  en	  te	  verstrekken	  en	  de	  kosten	  te	  delen.	  

1.3.2 Partijen	  betrekken	  elkaar	  bij	  beleidsontwikkeling	  waar	  dat	  betrekking	  heeft	  op	  de	  
onderwerpen	  in	  dit	  Woonconvenant.	  

1.3.3 Partijen	  delen	  met	  elkaar	  relevante	  (landelijke	  of	  regionale)	  onderzoeken,	  artikelen	  en	  
dergelijke	  waar	  deze	  betrekking	  hebben	  op	  de	  onderwerpen	  van	  dit	  Woonconvenant.	  	  

	  

1.4 Communicatie	  

1.4.1 Communicatie	  over	  de	  uitvoering	  van	  de	  afspraken	  vastgelegd	  in	  dit	  Woonconvenant	  vindt	  
voornamelijk	  plaats	  tijdens	  en	  rondom	  de	  jaarlijkse	  thema-‐avond	  die	  in	  het	  najaar	  wordt	  
georganiseerd	  door	  de	  convenantspartijen,	  zoals	  is	  vastgelegd	  in	  afspraak	  1.1.4.	  

1.4.2 Communicatie	  over	  (de	  uitvoering	  van	  de	  afspraken	  vastgelegd	  in)	  dit	  Woonconvenant	  naar	  
de	  media	  komt	  in	  onderling	  overleg	  tussen	  alle	  convenantspartijen	  tot	  stand.	  

	  

1.5 Looptijd	  en	  evaluatie	  van	  de	  afspraken	  

1.5.1 Deze	  overeenkomst	  geldt	  vanaf	  1	  januari	  2016	  en	  wordt	  medio	  2019	  geëvalueerd.	  Op	  basis	  
van	  deze	  evaluatie	  worden	  in	  het	  najaar	  van	  2019	  nieuwe	  afspraken	  opgesteld	  voor	  de	  
periode	  per	  1	  januari	  2020.	  Deze	  overeenkomst	  loopt	  door	  tot	  het	  moment	  dat	  een	  nieuwe	  
overeenkomst	  is	  vastgesteld.	  

1.5.2 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 Bijzondere	  omstandigheden	  /	  geschillen	  

1.6.1 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.	  
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1.6.2 Uitgangspunt	  bij	  deze	  afspraken	  is	  redelijkheid	  en	  billijkheid	  jegens	  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	  in	  
redelijkheid	  en	  billijkheid	  niet	  aan	  deze	  werkafspraken	  kunnen	  houden.	  

1.6.3 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	  
huurdersverenigingen.	  Op	  het	  moment	  dat	  ook	  bestuurlijk	  geen	  overeenstemming	  kan	  
worden	  gevonden,	  zal	  een	  traject	  van	  mediation	  worden	  gestart.	  	  

	  
	   	  



Woonconvenant	  Roosendaal	  2016	  tot	  en	  met	  2019	   28	  januari	  2016	  

	  
	  

10	  

2 Wonen	  
	  

2.1 Woningmarktonderzoek	  
	  

	  

2.1.1 De	  gemeente	  stelt	  eens	  per	  twee	  jaar	  een	  Wijkatlas	  op.	  Deze	  Wijkatlas	  wordt	  opgesteld	  op	  
basis	  van	  demografische	  gegevens,	  de	  resultaten	  van	  een	  bewonersenquête	  en	  gegevens	  die	  
de	  corporaties	  verstrekken	  over	  onder	  andere	  woningaantallen	  en	  huurprijzen.	  	  

2.1.2 De	  gemeente	  stelt	  eens	  per	  twee	  jaar	  Vitaliteitskaarten	  op,	  behorend	  tot	  het	  ‘Programma	  
Vitale	  wijken	  en	  dorpen’.	  De	  Wijkatlas	  zoals	  benoemd	  in	  afspraak	  2.1.1	  vormt	  een	  
onderlegger	  voor	  de	  Vitaliteitskaarten.	  

2.1.3 De	  gemeente	  voert	  eens	  per	  twee	  jaar	  een	  woningmarktonderzoek	  uit.	  

2.1.4 In	  2016	  en	  2018	  herijken	  de	  gemeente,	  de	  corporaties	  en	  de	  huurdersverenigingen	  het	  
Woonlasten-‐	  en	  doelgroepenonderzoek.	  Dit	  onderzoek	  geeft	  richting	  aan	  het	  beleid	  van	  de	  
corporaties	  ten	  aanzien	  van	  beschikbaarheid	  en	  betaalbaarheid.	  Uitgangspunt	  is	  dat	  de	  
resultaten	  van	  de	  onderzoeken	  vergelijkbaar	  zijn	  met	  voorgaande	  jaren.	  Indien	  wordt	  
gekozen	  voor	  een	  regionaal	  onderzoek,	  dienen	  de	  resultaten	  van	  het	  onderzoek	  voldoende	  
inzicht	  te	  bieden	  in	  de	  situatie	  in	  Roosendaal.	  De	  gemeente	  en	  de	  corporaties	  dragen	  samen	  
de	  kosten	  voor	  uitvoering	  van	  het	  onderzoek,	  waarbij	  geldt	  dat	  de	  gemeente	  de	  helft	  van	  de	  
kosten	  bijdraagt	  en	  de	  corporaties	  gezamenlijk	  de	  andere	  helft.	  	  

2.1.5 De	  gemeente	  voert	  met	  regelmaat	  klantenpanels	  uit	  via	  internet,	  naar	  thema’s	  breder	  dan	  
alleen	  het	  wonen.	  Indien	  het	  onderwerpen	  betreft	  die	  raken	  aan	  dit	  woonconvenant	  en/of	  
waar	  naar	  de	  mening	  van	  huurders	  wordt	  gevraagd,	  kan	  ervoor	  gekozen	  worden	  dat	  de	  
corporaties	  en	  de	  huurdersorganisaties	  aansluiten	  bij	  het	  klantenpanel.	  	  

2.1.6 Jaarlijks	  vindt	  jaarverslaglegging	  plaats	  van	  het	  woonruimteverdelingssysteem.	  De	  
corporaties	  in	  Roosendaal	  zorgen	  voor	  een	  extra	  verdiepende	  rapportage	  waarin	  gegevens	  
(over	  bijvoorbeeld	  slaagkansen	  van	  verschillende	  doelgroepen)	  voor	  de	  gemeente	  
Roosendaal	  zijn	  opgenomen.	  

2.1.7 De	  corporaties	  voeren	  met	  regelmaat	  klanttevredenheidsonderzoeken	  uit	  (via	  bijvoorbeeld	  
KWH	  of	  USP).	  De	  gemeente	  en	  de	  huurdersverenigingen	  worden	  op	  de	  hoogte	  gesteld	  van	  
de	  resultaten	  van	  deze	  klanttevredenheidsonderzoeken.	  	  

	  
	  
	  

AMBITIE/DOEL	  
De	  gemeente,	  de	  corporaties	  en	  de	  huurdersverenigingen	  hechten	  belang	  aan	  het	  uitvoeren	  van	  
woningmarktonderzoek.	  Zij	  achten	  woningmarktonderzoek	  noodzakelijk	  om	  ervoor	  te	  kunnen	  
zorgen	  dat	  het	  woningaanbod	  in	  Roosendaal	  wordt	  afgestemd	  op	  de	  vraag	  van	  de	  
woonconsumenten	  en	  om	  aannames	  met	  betrekking	  tot	  de	  ontwikkelingen	  op	  de	  woningmarkt	  
met	  feiten	  te	  kunnen	  onderbouwen.	  De	  partijen	  stellen	  hun	  beleid	  bij	  als	  de	  resultaten	  van	  het	  
onderzoek	  hier	  aanleiding	  toe	  geven.	  	  
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2.2 Beschikbaarheid	  en	  betaalbaarheid	  
	  

	  
Doelstelling	  1:	  behouden	  van	  voldoende	  betaalbare	  woningvoorraad	  

2.2.1 De	  voorraad	  betaalbare	  woningen	  in	  Roosendaal	  in	  bezit	  van	  de	  drie	  corporaties	  dient	  in	  
2020	  minimaal	  7.260	  woningen	  te	  zijn,	  waarvan	  1.770	  goedkope	  woningen	  met	  een	  huurprijs	  
tot	  €	  409,92	  (prijspeil	  2016),	  conform	  het	  ‘Woonlasten-‐	  en	  doelgroepenonderzoek	  
Roosendaal	  2014’.	  Op	  het	  moment	  dat	  de	  resultaten	  van	  het	  Woonlasten-‐	  en	  
doelgroepenonderzoek	  2016	  en	  2018	  bekend	  zijn	  (zie	  afspraak	  2.1.4),	  bepalen	  de	  gemeente,	  
de	  corporaties	  en	  de	  huurdersverenigingen	  gezamenlijk	  of	  dit	  cijfer	  en	  daarmee	  deze	  
afspraak	  moet	  worden	  bijgesteld.	  

2.2.2 Om	  het	  aantal	  betaalbare	  woningen	  zoals	  is	  benoemd	  in	  afspraak	  2.2.1	  te	  behouden,	  
investeren	  de	  corporaties	  in	  het	  betaalbaar	  houden	  van	  de	  sociale	  huurvoorraad	  door	  het	  
‘aftoppen’	  van	  huurprijzen	  zodat	  deze	  beneden	  de	  aftoppingsgrens	  blijven.	  	  
Daarbij	  streeft	  AlleeWonen	  naar:	  
	  	  	  a)	  	  Minimaal	  1.490	  zelfstandige	  woningen	  met	  een	  maximale	  huurprijs	  van	  €	  409,92	  	  
	  	  	  b)	  	  Minimaal	  8.480	  zelfstandige	  woningen	  met	  een	  maximale	  huurprijs	  van	  €	  710,68	  
Daarbij	  streeft	  WSG	  naar:	  
	  	  	  c)	  	  Minimaal	  380	  zelfstandige	  woningen	  met	  een	  maximale	  huurprijs	  van	  €	  710,68	  
Daarbij	  streeft	  Stadlander	  naar:	  
	  	  	  d)	  	  Minimaal	  10	  zelfstandige	  woningen	  met	  een	  maximale	  huurprijs	  van	  €	  409,92	  

AMBITIE/DOEL	  
Het	  aanbieden	  van	  voldoende	  betaalbare	  huurwoningen	  voor	  mensen	  met	  lage	  inkomens	  vormt	  
de	  belangrijkste	  pijler	  van	  het	  sociale	  huurbeleid.	  De	  gemeente	  Roosendaal,	  de	  drie	  corporaties	  
en	  de	  huurdersverenigingen	  vinden	  het	  van	  belang	  dat:	  
• de	  voorraad	  betaalbare	  huurwoningen	  voldoende	  groot	  is	  om	  de	  huishoudens	  met	  een	  laag	  

inkomen,	  waarbij	  onderscheid	  wordt	  gemaakt	  tussen	  de	  primaire	  doelgroep	  en	  de	  
secundaire	  doelgroep,	  te	  kunnen	  huisvesten.	  Iedere	  twee	  jaar	  wordt	  gezamenlijk	  bepaald	  
wat	  ‘voldoende’	  exact	  inhoudt,	  aan	  de	  hand	  van	  de	  resultaten	  van	  het	  Woonlasten-‐	  en	  
doelgroepenonderzoek;	  

• de	  goedkope	  voorraad	  wordt	  behouden	  in	  de	  periode	  tot	  en	  met	  2019,	  conform	  de	  
Woonagenda	  Roosendaal	  2015.	  Er	  wordt	  naar	  gestreefd	  deze	  goedkope	  voorraad	  (tijdelijk)	  
te	  vergroten;	  

• de	  goedkope	  en	  betaalbare	  woningen	  verspreid	  zijn	  over	  de	  wijken	  en	  dorpen.	  Hierbij	  geldt	  
dat	  de	  corporaties	  gebonden	  zijn	  aan	  de	  locatie	  van	  hun	  huidige	  bezit	  en	  de	  kwaliteit	  van	  dit	  
bezit;	  

• betaalbaarheid	  in	  de	  periode	  tot	  en	  met	  2019	  prioriteit	  krijgt	  boven	  duurzaamheid,	  tenzij	  
duurzaamheid	  bijdraagt	  aan	  lagere	  woonlasten.	  	  

	  
De	  gemeente	  en	  de	  corporaties	  hebben	  met	  elkaar	  in	  2014	  de	  volgende	  vier	  doelstellingen	  voor	  
betaalbaarheid	  geformuleerd:	  	  

Doelstelling	  1:	  behouden	  van	  voldoende	  betaalbare	  woningvoorraad	  
Doelstelling	  2:	  een	  gerichter	  toewijzingsbeleid	  
Doelstelling	  3:	  beperken	  van	  de	  woonlasten	  
Doelstelling	  4:	  preventief	  beleid	  

Deze	  vier	  doelstellingen	  zijn	  in	  dit	  Woonconvenant	  nader	  uitgewerkt	  in	  concrete	  
prestatieafspraken.	  Een	  deel	  van	  doelstelling	  4	  is	  uitgewerkt	  in	  hoofdstuk	  4.	  



Woonconvenant	  Roosendaal	  2016	  tot	  en	  met	  2019	   28	  januari	  2016	  

	  
	  

12	  

	  	  	  e)	  	  Minimaal	  360	  zelfstandige	  woningen	  met	  een	  maximale	  huurprijs	  van	  €	  710,68	  
Met	  het	  huidige/nieuwe	  streefhuurbeleid	  worden	  deze	  aantallen	  bereikt.	  De	  totale	  voorraad	  
huurwoningen	  in	  de	  sociale	  sector	  en	  de	  voorraad	  betaalbare	  huurwoningen	  in	  de	  gemeente	  
Roosendaal	  is	  hiermee	  ruim	  voldoende	  voor	  de	  vraag	  van	  de	  doelgroep.	  De	  streefcijfers	  
leiden	  tot	  een	  kleine	  discrepantie	  in	  de	  omvang	  van	  de	  voorraad	  goedkope	  huurwoningen	  
(met	  een	  maximale	  huurprijs	  van	  €	  409,92)	  in	  bezit	  van	  de	  corporaties.	  Dit	  verschil	  tussen	  de	  
vraag	  van	  de	  doelgroep	  en	  het	  aanbod	  van	  de	  drie	  corporaties	  in	  deze	  huurprijsklasse	  wordt	  
echter	  deels	  opgelost	  in	  de	  particuliere	  woningvoorraad	  (genoemde	  huurprijzen:	  prijspeil	  
2016).	  	  

2.2.3 De	  corporaties	  onttrekken	  per	  saldo	  in	  de	  periode	  2016	  tot	  en	  met	  2019	  geen	  goedkope	  
huurwoningen	  in	  de	  gemeente	  Roosendaal	  door	  verkoop	  of	  sloop.	  

2.2.4 Om	  te	  kunnen	  sturen	  op	  een	  goede	  spreiding	  van	  goedkope	  en	  betaalbare	  woningen	  over	  de	  
wijken	  en	  kernen	  van	  de	  gemeente	  Roosendaal,	  stellen	  de	  corporaties	  voor	  medio	  2016	  
kaartmateriaal	  op	  waarop	  het	  huidige	  bezit	  per	  corporatie	  per	  huurprijsklasse	  inzichtelijk	  is	  
gemaakt.	  

2.2.5 Om	  de	  doorstroming	  te	  bevorderen	  hanteren	  de	  corporaties	  voor	  huishoudens	  met	  een	  
hoger	  inkomen	  de	  maximale	  huurverhoging	  zolang	  dit	  wettelijk	  mogelijk	  is.	  

2.2.6 Om	  de	  doorstroming	  te	  bevorderen	  heeft	  Stadlander	  een	  doorstroommakelaar	  aangesteld.	  
Op	  basis	  van	  de	  ervaringen	  die	  Stadlander	  hiermee	  opdoet,	  en	  de	  ervaring	  die	  in	  Breda	  
wordt	  opgedaan	  met	  een	  seniorenmakelaar,	  beziet	  AlleeWonen	  voor	  31	  december	  2016	  of	  
AlleeWonen	  voor	  Roosendaal	  een	  doorstoommakelaar	  (of	  seniorenmakelaar)	  kan	  en	  wil	  
aanstellen.	  

2.2.7 De	  gemeente	  stimuleert	  het	  bevorderen	  van	  betaalbaarheid	  in	  de	  particuliere	  huursector	  in	  
Roosendaal.	  	  

2.2.8 De	  gemeente	  en	  de	  corporaties	  monitoren	  de	  volgende	  gegevens:	  

a) Totale	  omvang	  en	  indeling	  naar	  streefhuurcategorieën	  én	  naar	  netto	  huurprijzen	  van	  de	  
huurvoorraad	  in	  de	  sociale	  sector	  in	  bezit	  van	  de	  corporaties	  per	  1	  januari	  van	  ieder	  jaar;	  

b) Ontwikkeling	  (nieuwbouw,	  sloop,	  verkoop,	  liberalisatie)	  van	  de	  totale	  huurvoorraad	  in	  de	  
sociale	  sector	  in	  bezit	  van	  de	  corporaties	  in	  Roosendaal	  in	  het	  afgelopen	  jaar.	  

	  
Doelstelling	  2:	  een	  gerichter	  toewijzingsbeleid	  

2.2.9 De	  corporaties	  in	  Roosendaal	  voldoen	  aan	  de	  wettelijke	  norm	  voor	  het	  passend	  toewijzen	  
zoals	  is	  vastgelegd	  in	  de	  Woningwet	  2015.	  Deze	  regeling	  bepaalt	  dat	  woningcorporaties	  alle	  
woningen	  met	  een	  huurprijs	  tot	  aan	  de	  aftoppingsgrenzen	  (€	  586,68	  voor	  één-‐	  en	  
tweepersoonshuishoudens	  en	  €	  628,76	  voor	  drie-‐	  en	  meerpersoonshuishoudens,	  prijspeil	  
2016)	  voor	  95%	  moeten	  toewijzen	  aan	  huishoudens	  met	  een	  inkomen	  tot	  aan	  de	  
huurtoeslaggrenzen.	  Om	  te	  kunnen	  voldoen	  aan	  deze	  regeling	  hanteren	  de	  corporaties	  in	  
Roosendaal	  binnen	  het	  woonruimteverdelingssysteem	  een	  huurinkomentabel	  die	  de	  
leidraad	  zal	  vormen	  voor	  nieuwe	  woningtoewijzingen	  per	  1	  januari	  2016.	  De	  
huurinkomentabel	  is	  opgenomen	  in	  bijlage	  2	  en	  zal	  in	  het	  geval	  van	  wijziging	  worden	  
opgenomen	  in	  de	  eerstvolgende	  jaarschijf	  behorende	  bij	  deze	  prestatieafspraken.	  
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2.2.10 Om	  de	  effecten	  van	  het	  passend	  toewijzen	  in	  beeld	  te	  krijgen,	  monitoren	  de	  corporaties	  
minimaal	  eenmaal	  per	  jaar	  het	  totaal	  aantal	  toegewezen	  huurwoningen	  en	  de	  verdeling	  
daarvan	  naar	  huurprijscategorieën	  en	  inkomensgroepen.	  	  

	  
Doelstelling	  3:	  beperken	  van	  de	  woonlasten	  

2.2.11 Het	  beleid	  dat	  de	  corporaties	  voeren	  als	  het	  gaat	  om	  de	  jaarlijkse	  huurverhogingen	  kan	  per	  
corporatie	  verschillen.	  Dit	  beleid	  wordt	  per	  corporatie,	  na	  afstemming	  met	  de	  eigen	  
huurdersorganisatie,	  jaarlijks	  opgenomen	  in	  de	  jaarschijf	  voor	  het	  volgende	  jaar.	  De	  
corporaties	  maken	  hierbij	  de	  achtergrond	  en	  argumentatie	  inzichtelijk.	  

2.2.12 De	  corporaties	  onderzoeken	  de	  haalbaarheid	  om	  per	  1	  januari	  2017	  gezamenlijk	  energie	  in	  te	  
kopen	  om	  zo	  te	  kunnen	  besparen	  op	  servicekosten.	  

2.2.13 De	  corporaties	  bepalen	  voor	  eind	  2016	  op	  welke	  onderdelen	  (andere	  dan	  energie)	  
gezamenlijke	  inkoop	  kan	  plaatsvinden,	  met	  het	  doel	  te	  besparen	  op	  servicekosten	  van	  
bewoners.	  

2.2.14 Jaarlijks	  stelt	  AlleeWonen	  samen	  met	  de	  huurdersvereniging	  en	  de	  betreffende	  
bewonerscommissie(s)	  voor	  1	  tot	  2	  complexen	  in	  de	  gemeente	  Roosendaal	  een	  plan	  op	  om	  
te	  besparen	  op	  servicekosten	  in	  het	  betreffende	  complex,	  waarbij	  zelfwerkzaamheid	  een	  
onderwerp	  van	  gesprek	  is.	  In	  overleg	  met	  de	  huurdersvereniging	  wordt	  bepaald	  welk(e)	  
complex(en)	  gekozen	  wordt(/worden).	  Een	  voorwaarde	  hierbij	  is	  dat	  de	  huurders	  in	  het	  
complex	  meewerken.	  Hiertoe	  blijven	  de	  corporaties	  en	  de	  huurdersverenigingen	  met	  de	  
betreffende	  bewonerscommissies	  in	  gesprek	  om	  tot	  een	  maximaal	  effect	  te	  komen.	  

2.2.15 De	  gemeente	  hanteert	  diverse	  ‘minima-‐regelingen’	  gericht	  op	  het	  bieden	  van	  (financiële)	  
ondersteuning	  van	  huishoudens	  een	  minimuminkomen,	  te	  weten:	  

a) Kwijtscheldingsbeleid	  van	  gemeentelijke	  heffingen	  (rioolheffing	  en	  afvalstoffenheffing)	  
voor	  huishoudens	  met	  een	  inkomen	  tot	  110%	  van	  het	  bijstandsinkomen;	  

b) Collectieve	  zorgverzekering	  (premiekorting);	  

c) Bijzondere	  bijstand;	  

d) Noodfonds;	  

e) Schuldhulpverlening	  (curatief	  en	  preventief).	  	  

2.2.16 De	  huurdersverenigingen	  spannen	  zich	  in	  om	  een	  bijdrage	  te	  leveren	  aan	  de	  bewustwording	  
van	  huurders	  over	  de	  bestaande	  minima-‐regelingen	  van	  de	  gemeente	  en	  verstrekken	  
hierover	  informatie	  aan	  huurders,	  onder	  andere	  via	  de	  website	  van	  de	  
huurdersverenigingen.	  	  

	  
Doelstelling	  4:	  preventief	  beleid	  

2.2.17 De	  gemeente	  heeft	  per	  1	  januari	  2016	  een	  ‘steunfonds	  huisuitzetting’	  opgericht	  met	  als	  doel	  
het	  voorkomen	  van	  huisuitzetting	  bij	  huurachterstand.	  Het	  fonds	  biedt	  tijdelijke	  financiële	  
ondersteuning.	  De	  uitvoering	  van	  het	  fonds	  wordt	  belegd	  bij	  Traverse.	  	  

	  
NB:	  afspraken	  over	  het	  voorkómen	  van	  huisuitzettingen	  en	  de	  samenwerking	  bij	  preventief	  beleid	  zijn	  
opgenomen	  in	  hoofdstuk	  4.	  	  
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2.3 Huisvesting	  van	  specifieke	  doelgroepen	  
	  

	  
Vergunninghouders	  
Iedere	  gemeente	  in	  Nederland	  krijgt,	  op	  grond	  van	  art.	  28	  van	  de	  Huisvestingswet,	  vanuit	  het	  Rijk	  
halfjaarlijks	  een	  taakstelling	  opgelegd	  in	  het	  huisvesten	  van	  vergunninghouders.	  Hierin	  werken	  de	  
gemeenten	  samen	  met	  woningcorporaties.	  De	  corporaties	  voeren	  de	  taakstelling	  van	  de	  gemeente	  
Roosendaal	  uit.	  De	  gemeente	  is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  communicatie	  over	  (de	  uitvoering	  van)	  
deze	  taakstelling,	  het	  via	  de	  Stichting	  Vluchtelingenwerk	  verzorgen	  van	  adequate	  begeleiding	  bij	  
huisvesting	  van	  vergunninghouders	  en	  het	  bevorderen	  van	  de	  integratie	  van	  vergunninghouders.	  	  
De	  gemeente,	  de	  corporaties	  en	  de	  huurdersorganisaties	  bemerken	  dat	  door	  de	  toegenomen	  
toestroom	  van	  vergunninghouders	  in	  het	  afgelopen	  jaar	  de	  druk	  op	  de	  voorraad	  woningen	  in	  de	  
sociale	  huursector,	  en	  met	  name	  de	  druk	  op	  de	  goedkope	  voorraad,	  aanzienlijk	  is	  toegenomen	  en	  
verwachten	  dat	  deze	  druk	  nog	  verder	  zal	  toenemen.	  De	  partijen	  hebben	  zorgen	  over	  het	  effect	  van	  
de	  toegenomen	  taakstelling	  op	  de	  wachttijden	  voor	  regulier	  woningzoekenden,	  met	  name	  als	  het	  
gaat	  om	  de	  goedkope	  woningvoorraad,	  en	  een	  afnemend	  draagvlak	  bij	  bewoners	  van	  de	  gemeente	  
Roosendaal	  (in	  hoofdstuk	  2	  zijn	  afspraken	  opgenomen	  over	  het	  behouden	  en	  zo	  mogelijk	  vergroten	  
van	  de	  goedkope	  woningvoorraad).	  

2.3.1 De	  gemeente	  en	  de	  corporaties	  spannen	  zich	  gezamenlijk	  in	  om	  te	  voldoen	  aan	  de	  
halfjaarlijks	  vastgestelde	  verplichting	  tot	  het	  huisvesten	  van	  vergunninghouders	  en	  streven	  
hierbij	  naar	  zo	  optimaal	  mogelijke	  huisvesting	  voor	  vergunninghouders,	  zowel	  voor	  de	  
vergunninghouders	  als	  voor	  regulier	  woningzoekenden.	  	  

2.3.2 Om	  te	  kunnen	  voldoen	  aan	  de	  taakstelling	  voor	  de	  huisvesting	  van	  vergunninghouders,	  en	  
hierbij	  het	  draagvlak	  onder	  de	  bevolking	  niet	  te	  laten	  afnemen,	  heeft	  de	  gemeente	  
Roosendaal	  een	  Taskforce	  voor	  de	  huisvesting	  van	  vergunninghouders	  geformeerd.	  
AlleeWonen	  neemt	  deel	  aan	  de	  Taskforce	  namens	  de	  corporaties.	  Belangrijkste	  taken	  van	  
deze	  Taskforce	  zijn:	  

a) Het	  realiseren	  van	  alternatieve	  vormen	  van	  huisvesting	  voor	  vergunninghouders,	  met	  
name	  eenpersoonshuishoudens.	  Het	  gaat	  bijvoorbeeld	  om	  huisvesting	  van	  
vergunninghouders	  in	  de	  particuliere	  sector	  en	  om	  realisatie	  van	  tijdelijke	  woningen	  
en/of	  woonruimte,	  bijvoorbeeld	  in	  leegstaande	  panden.	  

b) Het	  in	  samenwerking	  met	  Stichting	  Vluchtelingenwerk	  zorgen	  voor	  communicatie	  om	  
inwoners	  van	  de	  gemeente	  te	  informeren	  over	  de	  toegenomen	  taakstelling	  voor	  de	  
huisvesting	  van	  vergunninghouders.	  	  

	  
Regionale	  voorrangsregeling	  extramuralisering	  

AMBITIE/DOEL	  
De	  gemeente,	  de	  corporaties	  en	  de	  huurdersorganisaties	  willen	  dat	  alle	  bewoners	  van	  
Roosendaal	  goed	  wonen	  en	  goed	  kunnen	  blijven	  wonen,	  ook	  kwetsbare	  bewoners.	  Mede	  door	  
de	  drie	  decentralisaties	  in	  de	  zorg,	  de	  economische	  crisis	  en	  een	  toegenomen	  toestroom	  van	  
vergunninghouders	  zien	  partijen	  een	  toenemende	  opgave	  in	  de	  huisvesting	  van	  specifieke	  
doelgroepen.	  	  
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Met	  een	  aantal	  zorgpartijen	  die	  deelnemen	  aan	  het	  Regionaal	  Kompas	  hebben	  de	  gemeente	  die	  
deelnemen	  aan	  het	  Regionaal	  Kompas	  waaronder	  Roosendaal	  en	  een	  aantal	  regionale	  corporaties	  
waaronder	  AlleeWonen,	  WSG	  en	  Stadlander	  een	  voorrangsregeling	  bij	  extramuralisering	  
afgesproken.	  Dit	  betekent	  dat	  cliënten	  uit	  zorginstellingen	  onder	  voorwaarden	  met	  voorrang	  een	  
passende	  woning	  krijgen	  toegewezen,	  waarbij	  de	  belangrijkste	  voorwaarde	  is	  dat	  woonbegeleiding	  
wordt	  geboden	  door	  zorgpartijen.	  Medio	  2015	  is	  besloten	  deze	  voorrangsregeling	  voort	  te	  zetten.	  

2.3.3 AlleeWonen,	  WSG	  en	  Stadlander	  zetten	  de	  Regionale	  voorrangsregeling	  extramuralisering	  
voort	  gedurende	  de	  looptijd	  van	  dit	  Woonconvenant,	  mits	  de	  zorgpartijen	  blijven	  voldoen	  
aan	  de	  gestelde	  voorwaarden.	  	  

	  
Sociaal	  urgenten	  
Binnen	  de	  gemeente	  Roosendaal	  hanteren	  de	  corporaties	  een	  urgentieregeling	  waarin	  is	  geregeld	  
dat	  huishoudens	  urgentie	  kunnen	  verkrijgen	  wanneer	  er	  sprake	  is	  van	  bijvoorbeeld	  calamiteiten	  
(‘niet	  door	  jezelf	  veroorzaakte	  urgentie’).	  In	  de	  praktijk	  blijkt	  dat	  de	  groep	  ‘sociaal	  urgenten’,	  die	  
geen	  aanspraak	  kan	  maken	  op	  de	  urgentieregeling	  maar	  wel	  met	  spoed	  op	  zoek	  is	  naar	  een	  woning	  
vanwege	  bijvoorbeeld	  een	  scheiding	  of	  financiële	  problematiek,	  is	  toegenomen	  in	  de	  afgelopen	  
jaren.	  De	  gemeente,	  de	  corporaties	  en	  de	  huurdersorganisaties	  beschouwen	  deze	  ‘sociaal	  urgenten’	  
als	  een	  kwetsbare	  groep	  en	  willen	  zich	  inspannen	  om	  voor	  deze	  groep	  een	  passende	  oplossing	  te	  
zoeken.	  	  

2.3.4 De	  gemeente,	  de	  corporaties	  en	  de	  huurdersorganisaties	  onderzoeken/evalueren	  voor	  
medio	  2016	  of	  de	  reeds	  bestaande	  ‘spoedzoekmodule’	  binnen	  het	  
woonruimteverdelingssysteem	  voldoende	  gericht	  is	  op	  het	  helpen	  van	  de	  doelgroep	  ‘sociaal	  
urgenten’.	  

	  
Arbeidsmigranten	  
Wat	  betreft	  de	  huisvesting	  van	  arbeidsmigranten	  in	  de	  regio	  West-‐Brabant	  wordt	  onderscheid	  
gemaakt	  tussen:	  
• ‘short-‐stay’:	  werkgevers	  zorgen	  voor	  huisvesting;	  
• ‘mid-‐stay’:	  huisvesting	  is	  de	  verantwoordelijkheid	  van	  particuliere	  partijen;	  
• en	  ‘long-‐stay’:	  huisvesting	  via	  het	  reguliere	  woonruimteverdelingssysteem.	  Arbeidsmigranten	  die	  

een	  huurwoning	  zoeken	  in	  de	  gemeente	  Roosendaal	  worden	  behandeld	  als	  regulier	  
woningzoekende	  en	  kunnen	  zich	  via	  het	  woonruimteverdelingssysteem	  inschrijven	  voor	  een	  
woning	  in	  de	  gemeente.	  	  

Er	  worden	  geen	  nadere	  afspraken	  gemaakt	  tussen	  de	  gemeente	  en	  de	  corporaties	  over	  het	  
huisvesten	  van	  arbeidsmigranten.	  	  
	  

2.4 Ontwikkeling	  woningvoorraad	  
	  

AMBITIE/DOEL	  
De	  gemeente	  hanteert	  een	  dynamisch	  woningbouwprogramma,	  dat	  met	  de	  gemeenten	  in	  de	  
regio	  wordt	  afgestemd.	  De	  nieuwe	  woningbouwprogrammering	  zal	  in	  principe	  flexibel	  en	  
vraaggericht	  zijn.	  Met	  een	  afnemende	  groei	  van	  de	  woningvoorraad	  in	  het	  verschiet	  zal	  het	  
resterend	  nieuwbouwprogramma	  strategisch	  moeten	  worden	  ingezet,	  met	  sturing	  vanuit	  de	  
toekomstige	  voorraad.	  Vraag-‐	  en	  voorraadontwikkelingen	  worden	  nauwgezet	  gevolgd	  om	  
zodoende	  met	  actuele	  ontwikkelingen	  in	  de	  woningmarkt	  te	  kunnen	  sturen	  op	  de	  toekomstige	  
woningvoorraad.	  
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2.4.1 Jaarlijks	  wordt	  de	  dynamische	  woningbouwprogrammering	  van	  de	  gemeente	  besproken	  in	  
het	  bestuurlijk	  overleg.	  Hierbij	  wordt	  tevens	  gesproken	  over	  de	  grondposities	  en	  leegstand	  
vastgoed	  van	  de	  corporaties	  en	  de	  gemeente	  in	  Roosendaal	  en	  de	  wijze	  waarop	  hiermee	  
wordt	  omgegaan.	  	  

2.4.2 De	  gemeente	  beschouwt	  AlleeWonen,	  Stadlander	  en	  WSG	  als	  primaire	  partners	  als	  het	  gaat	  
om	  nieuwbouw	  van	  huurwoningen	  in	  de	  sociale	  sector	  in	  de	  gemeente	  Roosendaal.	  Indien	  
de	  gemeente	  op	  een	  bepaalde	  locatie	  de	  ontwikkeling	  van	  (een	  deel)	  huurwoningen	  in	  de	  
sociale	  sector	  wenselijk	  vindt,	  benadert	  de	  gemeente	  hiervoor	  allereerst	  de	  genoemde	  
corporaties.	  Op	  het	  moment	  dat	  de	  corporaties	  allen	  aangeven	  niet	  in	  staat	  te	  zijn	  tot	  
nieuwbouw	  van	  huurwoningen	  in	  de	  sociale	  sector	  op	  een	  bepaalde	  locatie	  over	  te	  gaan,	  
staat	  het	  de	  gemeente	  vrij	  om	  andere	  partijen	  hiervoor	  te	  benaderen.	  

2.4.3 Bij	  de	  nieuwbouw	  van	  huurwoningen	  door	  de	  corporaties	  worden	  (potentiele)	  huurders	  door	  
de	  corporaties	  in	  de	  initiatieffase	  betrokken	  bij	  de	  planvorming.	  

	  

2.5 Duurzaamheid	  
	  

	  
Duurzaam	  nieuwbouwen	  
In	  het	  Bouwbesluit	  zijn	  eisen	  vastgelegd	  voor	  energetische	  duurzaamheid	  en	  voor	  
levensloopgeschiktheid	  van	  nieuw	  te	  bouwen	  woningen.	  Momenteel	  is	  de	  EPC-‐norm	  zoals	  vastgelegd	  
in	  het	  Bouwbesluit	  0,4.	  Per	  31	  december	  2020	  geldt	  naar	  verwachting	  een	  EPC-‐norm	  (of	  het	  
equivalent	  van	  de	  EPC-‐norm)	  van	  0,2	  voor	  woongebouwen.	  Ook	  is	  in	  het	  Bouwbesluit	  vastgelegd	  dat	  
iedere	  nieuw	  te	  bouwen	  woning	  voldoet	  aan	  de	  eisen	  van	  levensloopgeschiktheid.	  	  

2.5.1 Bij	  nieuwbouw	  van	  woningen	  door	  de	  corporaties	  voldoen	  de	  corporaties	  vanzelfsprekend	  
aan	  de	  eisen	  van	  energetische	  duurzaamheid	  en	  levensloopgeschiktheid	  zoals	  worden	  
gesteld	  in	  het	  vigerende	  Bouwbesluit.	  

	  

AMBITIE/DOEL	  
De	  gemeente,	  de	  corporaties	  en	  de	  huurdersorganisaties	  willen	  als	  het	  gaat	  om	  het	  thema	  
'wonen'	  een	  zo	  duurzaam	  mogelijke	  woningvoorraad.	  Prestatieafspraken	  zijn	  vastgelegd	  over:	  
• Duurzaam	  nieuwbouwen.	  Het	  gaat	  hierbij	  zowel	  om	  energetische	  duurzaamheid	  als	  om	  

levensloopgeschiktheid	  van	  de	  woningen;	  
• Duurzaam	  exploiteren	  van	  bestaande	  woningen.	  De	  inzet	  is	  gericht	  op	  het	  energetisch	  

verbeteren	  van	  de	  bestaande	  woningen	  en	  waar	  mogelijk,	  deels	  op	  langere	  termijn,	  het	  
levensloopgeschikt	  maken	  van	  de	  bestaande	  woningvoorraad.	  	  

	  
De	  partijen	  streven	  naar	  een	  woningvoorraad	  die	  op	  termijn	  CO2-‐neutraal	  is.	  De	  energie-‐ambitie	  
wat	  betreft	  de	  bestaande	  voorraad	  huurwoningen	  in	  bezit	  van	  de	  drie	  corporaties	  in	  Roosendaal	  
is	  het	  behalen	  van	  een	  gemiddelde	  Energie-‐index	  van	  1,35	  /	  label	  B	  eind	  2020,	  aansluitend	  bij	  het	  
landelijke	  ‘Convenant	  Energiebesparing	  Huursector’	  (afgesloten	  tussen	  o.a.	  Aedes,	  BZK	  en	  de	  
Woonbond	  in	  2012)	  en	  bij	  de	  Woonagenda	  van	  de	  gemeente	  Roosendaal.	  Vanwege	  het	  oogpunt	  
van	  betaalbaarheid	  van	  de	  woning	  -‐het	  voorkomen	  van	  de	  te	  hoge	  woonlasten	  van	  bewoners-‐	  
wordt	  per	  energieverbeteringsproject	  gestuurd	  op	  het	  gelijk	  blijven	  of	  verlagen	  van	  de	  totale	  
woonlasten.	  Extra	  aandacht	  gaat	  uit	  naar	  het	  verhogen	  van	  het	  energiebewustzijn	  van	  bewoners.	  	  
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Duurzaam	  exploiteren	  van	  bestaande	  woningen	  

2.5.2 De	  gemeente,	  de	  corporaties	  en	  de	  huurdersverenigingen	  streven	  naar	  een	  
levensloopgeschikte	  woningvoorraad	  en	  woonomgeving	  op	  de	  langere	  termijn.	  Voor	  eind	  
2017	  onderzoeken	  de	  partijen	  hoe	  hier	  naar	  toe	  gewerkt	  kan	  worden.	  	  

2.5.3 De	  corporaties	  streven	  naar	  een	  woningvoorraad	  die	  op	  termijn	  CO2-‐neutraal	  is.	  Er	  wordt	  
aangesloten	  bij	  de	  ambitie	  uit	  het	  ‘Convenant	  Energiebesparing	  Huursector	  2012’	  en	  de	  
Woonagenda	  van	  de	  gemeente	  Roosendaal	  om	  als	  tussendoel	  een	  gemiddelde	  energie-‐index	  
(EI)	  van	  1,35/label	  B	  (uitgaande	  van	  de	  systematiek	  geldend	  per	  1	  januari	  2015)	  te	  realiseren	  
eind	  2020	  wat	  betreft	  de	  woningen	  in	  de	  sociale	  huursector	  in	  bezit	  van	  de	  corporaties	  in	  
Roosendaal.	  	  

2.5.4 Bij	  het	  verbeteren	  van	  de	  energieprestatie	  van	  bestaande	  woningen	  door	  de	  corporaties	  
wordt	  gericht	  op	  het	  behalen	  van	  een	  lagere	  of	  even	  hoge	  woonlast	  na	  renovatie,	  ten	  
opzichte	  van	  de	  totale	  woonlast	  voor	  renovatie.	  

2.5.5 De	  gemeente	  stimuleert	  de	  verbetering	  van	  de	  energieprestatie	  van	  de	  particuliere	  
woningvoorraad	  en	  energiebewustwording	  van	  particuliere	  woningeigenaren.	  Hiertoe	  wordt	  
onder	  andere	  een	  consortium	  opgericht,	  waar	  de	  corporaties	  met	  hun	  kennis	  en	  ervaringen	  
een	  bijdrage	  aan	  leveren.	  	  

2.5.6 De	  gemeente,	  corporaties	  en	  huurdersorganisaties	  geven	  structureel	  aandacht	  aan	  energie	  
en	  energiebesparing	  in	  de	  communicatie	  met	  huurders/gebruikers.	  Extra	  aandacht	  wordt	  
door	  de	  corporaties	  gegeven	  bij	  en	  na	  plaatsing	  van	  ‘slimme	  meters’.	  Specifieke	  voorlichting	  
wordt	  gegeven	  aan	  bewoners	  van	  renovatie-‐complexen	  ten	  aanzien	  van	  het	  gedrag	  op	  het	  
energiegebruik,	  mede	  door	  monitoring	  van	  energiegebruik	  voor	  en	  na	  renovatie.	  

2.5.7 In	  het	  woonruimteverdelingssysteem	  is	  per	  woning	  een	  indicatie	  opgenomen	  van	  de	  totale	  
woonlast	  van	  de	  woning	  (‘Energie	  in	  beeld’	  /	  ‘Woonlasten	  in	  beeld’).	  	  

2.5.8 Jaarlijks	  wordt	  in	  de	  jaarschijf	  voor	  het	  volgende	  jaar	  per	  corporatie	  opgenomen	  welke	  
energieverbeteringsprojecten	  in	  het	  betreffende	  jaar	  zullen	  worden	  uitgevoerd	  door	  de	  
corporatie	  en	  op	  welke	  wijze	  aandacht	  wordt	  besteed	  aan	  het	  bevorderen	  van	  
energiebewustzijn	  van	  de	  betreffende	  huurders.	  

2.5.9 Jaarlijks	  in	  februari	  rapporteren	  de	  corporaties	  aan	  de	  gemeente	  en	  de	  huurdersorganisaties	  
over	  de	  energetische	  kwaliteit	  van	  de	  woningen	  in	  hun	  bezit	  in	  de	  gemeente	  Roosendaal,	  per	  
kern	  en	  per	  wijk.	  	  
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3 Vitale	  wijken,	  buurten	  en	  dorpen	  

	  
In	  maart	  2015	  is	  de	  gemeente	  Roosendaal	  gestart	  met	  het	  programma	  ‘Vitale	  wijken	  en	  dorpen’.	  
Uitgangspunten	  bij	  de	  inzet	  in	  wijken,	  buurten	  en	  dorpen	  zijn	  de	  volgende:	  
• Participatief:	  inzet	  in	  wijken,	  buurten	  en	  dorpen	  vindt	  plaats	  samen	  met	  en	  in	  overleg	  met	  

bewoners	  en	  de	  organisaties	  die	  actief	  zijn	  in	  de	  wijken	  en	  dorpen;	  
• Op	  maat:	  per	  wijk,	  buurt	  en	  dorp	  wordt	  bepaald	  wat	  nodig	  is	  in	  de	  wijk,	  buurt	  of	  het	  dorp.	  
Een	  belangrijk	  onderdeel	  van	  het	  programma	  Vitale	  wijken	  en	  dorpen	  vormt	  het	  opstellen	  van	  
vitaliteitskaarten	  per	  wijk	  en	  dorp.	  Deze	  vitaliteitskaarten	  vormen	  samen	  met	  de	  geactualiseerde	  
wijk-‐	  en	  dorpsperspectieven	  de	  onderlegger	  voor	  het	  voeren	  van	  ‘dialoogsessies’	  met	  bewoners	  en	  
vrijwilligers	  van	  wijken	  en	  dorpen	  en	  allerlei	  organisaties	  die	  in	  deze	  wijken	  en	  dorpen	  actief	  zijn,	  
zoals	  de	  drie	  corporaties.	  De	  vitaliteitskaart	  en	  het	  geactualiseerd	  perspectief	  helpt	  om	  gezamenlijk	  
in	  deze	  dialoogsessies	  te	  komen	  tot	  de	  juiste	  afwegingen	  voor	  het	  maatwerk	  per	  wijk/dorp.	  Per	  
wijk/dorp	  wordt	  op	  basis	  van	  de	  	  uitkomsten	  dialoogsessies	  een	  gericht	  investeringsprogramma	  
opgesteld.	  De	  vitaliteitskaarten	  worden	  iedere	  twee	  jaar	  geactualiseerd,	  onder	  andere	  op	  basis	  van	  
de	  uitkomsten	  van	  de	  tweejaarlijks	  uit	  te	  voeren	  Bewonersenquête.	  
	  
De	  corporaties	  sluiten	  gedurende	  de	  looptijd	  van	  deze	  prestatieafspraken	  aan	  bij	  het	  programma	  
Vitale	  wijken	  en	  dorpen	  en	  de	  werkwijze	  die	  hierbij	  wordt	  gehanteerd	  om	  te	  komen	  tot	  jaarlijkse	  
afspraken	  over	  de	  investeringen	  die	  de	  corporaties	  doen	  per	  wijk/buurt/dorp	  op	  het	  vlak	  van	  
leefbaarheid.	  

3.1.1 Gedurende	  de	  looptijd	  van	  deze	  prestatieafspraken	  hanteert	  de	  gemeente	  het	  ‘Programma	  
Vitale	  wijken	  en	  dorpen’.	  Binnen	  dit	  programma	  wordt	  jaarlijks	  gezamenlijk	  bepaald	  welke	  
investeringen	  de	  corporaties	  doen	  op	  het	  vlak	  van	  leefbaarheid.	  Van	  belang	  hierbij	  zijn	  de	  
uitgangspunten	  ‘Participatief’	  en	  ‘Op	  maat’.	  De	  gemeente,	  de	  corporaties	  en	  de	  
huurdersorganisaties	  binden	  zich	  gedurende	  de	  looptijd	  van	  deze	  prestatieafspraken	  aan	  het	  
Programma	  Vitale	  wijken	  en	  dorpen	  en	  de	  bijbehorende	  werkwijze.	  

3.1.2 Voor	  de	  inzet	  van	  de	  corporaties	  op	  het	  terrein	  van	  leefbaarheid	  geldt	  als	  kader	  de	  
Woningwet	  2015.	  Dit	  betekent	  onder	  andere	  dat	  de	  corporaties	  niet	  meer	  dan	  €125,-‐	  per	  
sociale	  verhuureenheid	  per	  jaar	  mogen	  besteden	  aan	  leefbaarheid,	  en	  dat	  zij	  hun	  
investeringen	  en	  werkzaamheden	  op	  het	  vlak	  van	  leefbaarheid	  koppelen	  aan	  hun	  bezit	  waar	  
nuttig	  en	  nodig.	  	  

3.1.3 Jaarlijks	  wordt	  binnen	  het	  programma	  Vitale	  wijken	  en	  dorpen	  de	  inzet	  per	  corporatie	  en	  
huurdersvereniging	  in	  de	  wijken,	  buurten	  en	  dorpen	  op	  het	  vlak	  van	  leefbaarheid	  vastgelegd	  
in	  de	  jaarschijf	  voor	  het	  volgende	  jaar.	  De	  periode	  juni	  tot	  en	  met	  september	  wordt	  benut	  
om	  gezamenlijk	  de	  concept-‐jaarschijf	  voor	  het	  volgende	  jaar	  op	  te	  stellen	  voor	  het	  onderdeel	  
‘Vitale	  wijken	  en	  dorpen’,	  aansluitend	  bij	  de	  afspraken	  vastgelegd	  in	  paragraaf	  1.2.	  	  

	  

AMBITIE/DOEL	  
De	  gemeente	  en	  de	  corporaties	  willen	  meer	  focus	  aanbrengen	  in	  de	  investeringen	  die	  zij	  doen	  in	  
wijken,	  buurten	  en	  dorpen	  op	  het	  terrein	  van	  leefbaarheid.	  Hierbij	  worden	  de	  uitgangspunten	  
‘participatief’	  (samen	  met	  bewoners	  en	  andere	  partijen	  in	  de	  wijken	  en	  dorpen)	  en	  ‘maatwerk’	  
(inzet	  verschilt	  per	  dorp/buurt/wijk	  want	  deze	  is	  op	  maat)	  gehanteerd.	  Hiertoe	  sluiten	  de	  
corporaties	  gedurende	  de	  looptijd	  van	  deze	  prestatieafspraken	  aan	  bij	  het	  programma	  ‘Vitale	  
wijken	  en	  dorpen’	  van	  de	  gemeente	  Roosendaal.	  	  
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3.1.4 Met	  het	  aansluiten	  bij	  het	  Programma	  Vitale	  wijken	  en	  dorpen	  komt	  de	  
‘Samenwerkingsovereenkomst	  Wijkgericht	  Werken’	  geldend	  voor	  de	  vier	  wijken	  Langdonk,	  
Kroeven,	  Kalsdonk	  en	  Westrand,	  die	  loopt	  tot	  1	  juli	  2016,	  per	  die	  datum	  te	  vervallen.	  	  

3.1.5 AlleeWonen	  is	  voornemens	  om	  een	  experiment	  te	  starten	  met	  zelfbeheer	  door	  huurders	  van	  
hun	  woning	  en	  woonomgeving.	  
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4 Wonen	  en	  zorg	  

	  
In	  Roosendaal	  werken	  de	  gemeente,	  de	  corporaties	  en	  een	  groot	  aantal	  zorgpartijen	  (zoals	  TWB,	  
SDW,	  Groenhuysen,	  GGZ,	  Amarant,	  Juzt,	  Traverse,	  MEE)	  samen	  in	  de	  ‘Roosendaalse	  Transitie	  
Agenda’	  (de	  RTA)	  met	  als	  doel	  de	  verandering	  in	  de	  zorg	  gezamenlijk	  op	  te	  pakken,	  zodat	  deze	  niet	  
ten	  koste	  gaat	  van	  de	  inwoners.	  Hierbij	  richten	  deze	  partijen	  zich	  op	  het	  volgende:	  

1)	  Nieuwe	  vormen	  van	  lichte	  begeleiding	  en	  dagbesteding	  voor	  mensen	  met	  een	  beperking.	  
2)	  Het	  verbeteren	  van	  de	  mantelzorgondersteuning	  
3)	  Terugdringen	  van	  vervoerskosten	  gemoeid	  met	  dagbesteding	  of	  onderwijs	  voor	  mensen	  
met	  een	  beperking	  	  
4)	  Het	  beter	  benutten	  van	  (maatschappelijk)	  vastgoed	  voor	  zorg	  
5)	  Preventie	  
6)	  Terugdringen	  van	  administratieve	  lasten	  	  
7)	  Doorontwikkeling	  van	  de	  toegang	  tot	  zorg	  
8)	  Cultuuromslag	  bij	  professionals	  en	  samenleving	  

	  
De	  corporaties	  hebben	  vooral	  belang	  bij	  het	  beter	  benutten	  van	  (maatschappelijk)	  vastgoed	  voor	  
zorg	  (4)	  en	  de	  doorontwikkeling	  van	  de	  toegang	  tot	  zorg	  (7).	  De	  opdrachten	  hiervoor	  luiden	  als	  volgt:	  
	  
Opdracht	  ‘Het	  beter	  benutten	  van	  (maatschappelijk)	  vastgoed	  voor	  zorg’	  
Breng	  en	  houd	  de	  consequenties	  van	  de	  veranderingen	  in	  de	  zorg	  voor	  vastgoed	  in	  beeld,	  met	  name	  als	  het	  
gaat	  om	  consequenties	  die	  voortvloeien	  uit	  ‘Nieuwe	  vormen	  van	  lichte	  begeleiding	  en	  dagbesteding	  voor	  
mensen	  met	  een	  beperking’	  (1).	  
Faciliteer	  optimaal	  gebruik	  van	  maatschappelijk	  vastgoed2	  voor	  dienstverlening	  op	  het	  gebied	  van	  
(jeugd)zorg	  en	  welzijn.	  Als	  gevolg	  van	  de	  veranderingen	  in	  de	  zorg	  zal	  er	  een	  verschuiving	  optreden	  in	  het	  
gebruik	  van	  vastgoed	  dat	  wordt	  ingezet	  bij	  diverse	  vormen	  van	  zorg	  en	  ondersteuning.	  Het	  beter	  benutten	  
van	  (maatschappelijk)	  vastgoed	  voor	  zorg	  faciliteert	  deze	  beweging;	  er	  wordt	  gezocht	  naar	  mogelijkheden	  
om	  bestaand	  maatschappelijk	  vastgoed	  optimaal	  te	  benutten	  en	  passende	  bestemmingen	  te	  vinden	  voor	  
vrijkomende	  panden.	  	  
Speel	  een	  verbindende	  rol	  tussen	  alle	  spelers	  op	  dit	  speelveld	  met	  als	  doel	  het	  stimuleren	  van	  nieuwe	  
initiatieven	  op	  het	  gebied	  van	  wonen	  en	  zorg.	  Als	  gevolg	  van	  de	  extramuralisering	  komt	  er	  een	  toenemende	  
vraag	  naar	  voor	  zorg	  geschikte	  woningen	  en	  woonvormen.	  Het	  gaat	  hierbij	  om	  diverse	  doelgroepen;	  niet	  
alleen	  ouderen	  die	  langer	  zelfstandig	  (willen)	  blijven	  wonen,	  maar	  ook	  om	  mensen	  die	  uitstromen	  uit	  
bijvoorbeeld	  beschermd	  wonen.	  Daarnaast	  is	  er	  in	  toenemende	  mate	  sprake	  van	  mensen	  die	  hierbij	  zelf	  het	  
initiatief	  willen	  nemen	  en	  nieuwe	  woonvormen	  voor	  zichzelf	  of	  verwanten	  willen	  creëren.	  Het	  beter	  
benutten	  van	  (maatschappelijk)	  vastgoed	  voor	  zorg	  faciliteert	  deze	  beweging	  door	  het	  inbrengen	  van	  de	  
bestaande	  voorraad	  van	  voor	  zorg	  geschikte	  woningen	  en	  het	  verbinden	  van	  alle	  spelers	  op	  dit	  speelveld.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Onder	  maatschappelijk	  vastgoed	  wordt	  verstaan:	  vastgoed	  met	  woonfuncties,	  zorgfuncties,	  verblijfsfuncties,	  dagbestedingsfuncties	  en	  

ontmoetingsfuncties	  of	  een	  combinatie	  van	  twee	  of	  meer	  functies.  

AMBITIE/DOEL	  
De	  gemeente	  en	  de	  corporaties	  delen	  met	  elkaar	  de	  zorg	  voor	  de	  inwoners	  van	  de	  gemeente	  
Roosendaal.	  Gemeente,	  corporaties	  en	  zorginstellingen	  hebben	  een	  gezamenlijk	  belang	  bij	  het	  in	  
goede	  banen	  leiden	  van	  alle	  veranderingen	  in	  de	  zorg	  binnen	  Roosendaal	  en	  samen	  goed	  in	  te	  
spelen	  op	  de	  behoeften/vragen	  van	  en	  ondersteuning	  van	  kwetsbare	  bewoners.	  	  
	  
Doelstelling	  voor	  de	  periode	  2016	  tot	  en	  met	  2019	  is	  ook	  het	  voorkómen	  van	  huisuitzettingen.	  
Alle	  inzet	  is	  er	  op	  gericht	  om	  preventief	  te	  handelen	  om	  het	  aantal	  huisuitzettingen	  tot	  een	  
minimum	  te	  beperken.	  We	  streven	  ernaar	  dat	  huisuitzetting	  alleen	  aan	  de	  orde	  kan	  zijn	  als	  er	  
sprake	  is	  geweest	  van	  het	  overtreden	  van	  de	  wet	  door	  de	  betreffende	  huurder.	  	  
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Opdracht	  ‘Doorontwikkeling	  van	  de	  toegang	  tot	  zorg’	  
De	  inwoners	  van	  de	  gemeente	  Roosendaal	  één	  organisatie/loket	  bieden	  (genaamd	  ‘Toegang’)	  waar	  zij	  
terecht	  kunnen	  voor	  al	  hun	  (advies)vragen	  op	  het	  gebied	  van	  jeugd,	  wonen,	  werk,	  inkomen,	  welzijn	  en	  zorg	  
en	  waar	  zij	  onafhankelijk	  en	  integraal	  advies	  en	  ondersteuning	  krijgen.	  
	  
De	  corporaties	  hebben	  behoefte	  aan	  een	  goede	  relatie	  en	  samenwerking	  met	  het	  loket	  ‘Toegang’	  en	  
aan	  een	  snelle	  en	  transparante	  opvolging	  van	  signalen	  die	  door	  de	  corporaties	  worden	  doorgegeven	  
aan	  ‘Toegang’.	  In	  2016	  wordt	  het	  huidige	  loket	  voor	  wonen,	  zorg	  en	  welzijn	  (‘Het	  Punt’)	  opgenomen	  
in	  het	  loket	  ‘Toegang’.	  	  
	  
De	  gemeente,	  corporaties	  en	  de	  huurdersorganisaties	  hebben	  er	  voor	  gekozen	  om	  in	  dit	  
Woonconvenant	  aan	  te	  sluiten	  bij	  de	  RTA.	  	  

4.1.1 De	  corporaties	  hebben	  een	  zetel	  in	  de	  Roosendaalse	  Transitie	  Agenda	  en	  helpen	  mee	  aan	  de	  
opdracht	  ‘het	  beter	  benutten	  van	  (maatschappelijk)	  vastgoed	  voor	  zorg’.	  De	  gemeente	  
Roosendaal	  vormt	  de	  koppeling	  met	  de	  kerngroep	  voor	  dit	  woonconvenant	  en	  zorgt	  voor	  
monitoring/bewaking	  van	  de	  voortgang	  van	  de	  opdrachten	  van	  de	  RTA.	  	  

4.1.2 De	  gemeente,	  de	  corporaties	  en	  eventuele	  in	  ‘Toegang’	  betrokken	  partijen	  maken	  voor	  
medio	  2016	  sluitende	  werkafspraken	  over	  vroegsignalering,	  preventie	  en	  interventie	  met	  als	  
doel	  het	  snel	  en	  efficiënt	  kunnen	  bieden	  van	  hulp	  aan	  kwetsbare	  bewoners	  of	  bij	  
probleemsituaties	  (zoals	  bij	  (aankomende)	  huurachterstand,	  bij	  woonoverlast,	  bij	  
zorgmijding,	  bij	  aankomende	  zorgvragers	  zoals	  dementerende	  ouderen,	  et	  cetera).	  Alle	  
partijen	  zijn	  zich	  bewust	  van	  het	  belang	  van	  goede	  werkafspraken,	  spannen	  zich	  tot	  het	  
uiterste	  in	  om	  snel	  tot	  nieuwe	  werkafspraken	  te	  komen	  en	  zijn	  bereid	  om	  gegevens	  te	  delen	  
met	  de	  andere	  partijen	  om	  snel	  en	  effectief	  te	  kunnen	  handelen.	  	  

4.1.3 Als	  huurdersorganisaties	  merken	  dat	  een	  huishouden	  hulp	  of	  ondersteuning	  nodig	  heeft	  
(zoals	  bij	  (aankomende)	  huurachterstand,	  bij	  woonoverlast,	  bij	  aankomende	  zorgvragers	  
zoals	  dementerende	  ouderen,	  maar	  ook	  als	  er	  hulp	  nodig	  is	  en	  de	  persoon	  in	  kwestie	  deze	  
hulp	  niet	  wil	  accepteren),	  dan	  geven	  de	  huurdersorganisaties	  dit	  signaal	  door	  aan	  de	  
betreffende	  corporatie.	  

4.1.4 Zodra	  het	  loket	  ‘Toegang’	  opgezet	  is,	  herbevestigen	  de	  gemeente	  en	  de	  corporaties	  de	  
onderling	  gemaakte	  (werk)afspraken	  over	  de	  huisvesting	  van	  kwetsbare	  doelgroepen.	  Hierbij	  
worden	  indien	  nodig	  (nieuwe)	  afspraken	  vastgelegd	  over	  de	  wijze	  waarop	  in	  de	  toekomst	  
wordt	  samengewerkt	  als	  het	  gaat	  om	  het	  huisvesten	  van	  kwetsbare	  doelgroepen.	  	  

4.1.5 De	  gemeente	  en	  de	  corporaties	  willen	  meer	  duidelijkheid	  creëren	  over	  de	  
verantwoordelijkheden	  bij	  woningaanpassingen.	  In	  2016	  inventariseren	  de	  gemeente	  en	  de	  
corporaties	  in	  afstemming	  met	  de	  huurdersorganisaties	  welke	  soorten	  woningaanpassingen	  
in	  het	  kader	  van	  de	  Wmo	  voorkomen	  in	  Roosendaal,	  waarna	  gezamenlijk	  wordt	  bepaald	  wie	  
(gemeente,	  corporatie,	  huurder	  of	  zorgorganisatie)	  voor	  welke	  woningaanpassing	  
verantwoordelijk	  is.	  

4.1.6 Medisch	  urgenten	  (op	  basis	  van	  een	  Wmo-‐beschikking)	  hebben	  voorrang	  binnen	  de	  
woonruimteverdeling	  voor	  die	  woningen	  die	  gelabeld	  worden	  als	  bestemd	  (en	  geschikt)	  voor	  
medisch	  urgenten.	  	  
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Aldus	  overeengekomen	  te	  Roosendaal	  op	  ………………………….	  2016	  

	  
	  

	  

	  

Namens	  het	  College	  van	  Burgemeester	  en	  
Wethouders	  van	  de	  gemeente	  Roosendaal	  
De	  heer	  T.	  Theunis,	  wethouder	  Wonen	  

	  
	  
	  
	  
	  

	   Namens	  AlleeWonen	  
Mevrouw	  A.J.	  van	  de	  Ven,	  directeur-‐bestuurder	  

	  
	  
	  
	  
	  

	   Namens	  Huurdersadviesraad	  AlleeWonen	  
De	  heer	  C.	  Uytdewilligen,	  voorzitter	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  

Namens	  Stichting	  WSG	  
Mevrouw	  E.J.J.	  van	  Beek-‐Bouw,	  directeur-‐

bestuurder	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

Namens	  Huurdersvereniging	  Geertruidenberg	  
De	  heer	  H.C.	  van	  Ham,	  voorzitter	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  

Namens	  Stadlander	  
De	  heer	  A.B.	  Ringersma,	  directeur-‐bestuurder	  
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Bijlage	  1	   Begrippen	  en	  definities	  
	  
	  
Begrip	  /	  definitie*	   	  
Prijsgrens	  huurwoning	  in	  
de	  sociale	  sector	  /	  
liberalisatiegrens	  

€	  710,68	  

Aftoppingsgrens	  hoog	   €	  628,76	  
Aftoppingsgrens	  laag	   €	  586,68	  
Kwaliteitskortingsgrens	   €	  409,92	  
Dure	  huur	   Woningen	  met	  een	  huurprijs	  boven	  de	  liberalisatiegrens	  van	  €	  710,68	  
Bereikbare	  huur	   Woningen	  met	  een	  huurprijs	  tussen	  de	  aftoppingsgrens	  hoog	  van	  €	  628,76	  en	  de	  

liberalisatiegrens	  van	  €	  710,68	  
Betaalbare	  huur	   Woningen	  met	  een	  huurprijs	  tussen	  de	  kwaliteitskortingsgrens	  €	  409,92	  en	  de	  

aftoppingsgrens	  hoog	  van	  €	  628,76	  
Goedkope	  huur	   Woningen	  met	  een	  huurprijs	  tot	  aan	  de	  kwaliteitskortingsgrens	  van	  €	  409,92	  
Primaire	  doelgroep	   Huishoudens	  met	  een	  belastbaar	  jaarinkomen	  en	  vermogen	  onder	  de	  grens	  waarop	  men	  in	  

aanmerking	  komt	  voor	  huurtoeslag.	  De	  inkomensgrenzen	  zijn	  als	  volgt:	  	  
 Inkomensgrenzen 
Eenpersoonshuishouden < 65 jaar € 22.100 
Eenpersoonshuishouden ≥  65 jaar € 22.100 

Meerpersoonshuishouden < 65 jaar € 30.000 
Meerpersoonshuishouden ≥  65 jaar € 30.050 

	  	  
Secundaire	  doelgroep	   Huishoudens	  die	  niet	  tot	  de	  primaire	  doelgroep	  behoren	  en	  een	  belastbaar	  jaarinkomen	  

hebben	  tot	  €	  35.739	  	  
Doelgroep	  van	  beleid	   De	  primaire	  doelgroep	  plus	  de	  secundaire	  doelgroep.	  
Middeninkomens	   Huishoudens	  met	  een	  belastbaar	  jaarinkomen	  tussen	  €	  35.739	  en	  €	  43.000	  
Hogere	  inkomens	   Huishoudens	  met	  een	  belastbaar	  jaarinkomen	  boven	  €	  43.000	  

Maatschappelijk	  vastgoed	   Vastgoed	  met	  woonfuncties,	  zorgfuncties,	  verblijfsfuncties,	  dagbestedingsfuncties	  en	  
ontmoetingsfuncties	  of	  een	  combinatie	  van	  twee	  of	  meer	  functies.	  	  

*BRON	  /	  ontleend	  aan:	  Ministerie	  van	  BZK.	  Prijsgrenzen	  geldend	  van	  1	  januari	  2016	  tot	  en	  met	  31	  december	  2016.	  
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Bijlage	  2	   Huurinkomentabel	  
	  
In	  afspraak	  2.2.9	  wordt	  verwezen	  naar	  onderstaande	  huurinkomentabel:	  
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Jaarschijf	  2016	  
	  
De	  Jaarschijf	  2016	  bevat	  concrete	  werkzaamheden	  en	  activiteiten	  die	  plaatsvinden	  in	  2016.	  Afspraken	  die	  jaarlijks	  terugkeren	  zoals	  zijn	  opgenomen	  in	  het	  Woonconvenant,	  zijn	  niet	  opnieuw	  benoemd	  in	  deze	  
jaarschijf.	  

	  
Préambule	  en	  Hoofdstuk	  1:	  Organisatie	  en	  samenwerking	  

Gemeente	  

Roosendaal	  
• Préambule:	  procedure	  voorstel	  woningmarktregio	  

AlleeWonen	  
• Préambule:	  scheiding	  DAEB-‐	  en	  niet-‐DAEB;	  aan	  gemeente	  en	  huurdersorganisatie	  wordt	  een	  zienswijze	  op	  de	  scheiding	  gevraagd	  voor	  1	  juli	  2016	  

• Préambule:	  resultaten	  van	  de	  visitatie	  van	  AlleeWonen	  in	  2015	  worden	  in	  2016	  gedeeld	  met	  woonconvenantpartners.	  

Stadlander	  
• Préambule:	  scheiding	  DAEB-‐	  en	  niet-‐DAEB;	  aan	  gemeente	  en	  huurdersorganisatie	  wordt	  een	  zienswijze	  op	  de	  scheiding	  gevraagd	  voor	  1	  juli	  2016	  

• Préambule:	  visitatie	  van	  Stadlander	  vindt	  plaats	  medio	  2016.	  

WSG	   • Préambule:	  scheiding	  DAEB-‐	  en	  niet-‐DAEB;	  aan	  gemeente	  en	  huurdersorganisatie	  wordt	  een	  zienswijze	  op	  de	  scheiding	  gevraagd	  voor	  1	  juli	  2016	  

• Préambule:	  visitatie	  van	  WSG	  vindt	  plaats	  in	  2016.	  

	  
Hoofdstuk	  2:	  Wonen	  

Alle	  partijen	  

• 2.1.4	  –	  Herijken	  Woonlasten-‐	  en	  doelgroepenonderzoek.	  Totale	  kosten:	  €	  22.000,-‐	  excl.	  BTW	  (prijspeil	  2013).	  Kostenverdeling:	  gemeente	  50%,	  corporaties	  gezamenlijk	  50%.	  	  

• 2.3.4	  –	  Voor	  medio	  2016	  onderzoeken/evalueren	  of	  de	  reeds	  bestaande	  ‘spoedzoekmodule’	  binnen	  het	  woonruimteverdelingssysteem	  voldoende	  gericht	  is	  op	  het	  helpen	  van	  de	  doelgroep	  

‘sociaal	  urgenten’.	  

• Onderzoek	  naar	  de	  (on)mogelijkheden	  van	  tijdelijke	  huurcontracten	  en	  de	  huursombenadering	  in	  het	  huurbeleid.	  

• Nader	  onderzoeken	  van	  de	  mogelijkheden	  van	  tijdelijke	  huurcontracten	  (indien	  deze	  in	  2016	  door	  de	  Rijksoverheid	  worden	  toegestaan)	  en	  bepalen	  wat	  effecten	  hiervan	  zijn	  voor	  woningmarkt	  

en	  slaagkansen	  van	  doelgroepen.	  

Gemeente	  
Roosendaal	  

• 2.1.1	  -‐	  Opstellen	  wijkatlas	  in	  2016	  	  

• 2.1.2	  –	  Op	  basis	  van	  bewonersenquête	  aanpassen	  van	  de	  Vitaliteitskaarten	  in	  2016	  

• 2.1.5	  –	  	  Indien	  gewenst	  kan	  worden	  aangesloten	  bij	  klantenpanels	  via	  internet	  in	  2016	  

• 2.2.15	  –De	  bestaande	  minima-‐regelingen	  blijven	  van	  kracht:	  Collectieve	  zorgverzekering	  (premiekorting);	  Bijzondere	  bijstand;	  Noodfonds;	  schuldhulpverlening	  (curatief	  en	  preventief).	  Voor	  de	  

besteding	  van	  de	  zogenaamde	  Klijnsmamiddelen	  is	  een	  adviesnota	  opgesteld	  welke	  op	  15	  december	  2015	  in	  het	  college	  van	  B&W	  wordt	  behandeld.	  Hierbij	  zijn	  de	  volgende	  doelen	  benoemd:	  

o de	  uitbreiding	  van	  een	  inloopspreekuur	  voor	  financiële	  zaken	  bij	  Traverse,	  gericht	  op	  financiële	  problemen,	  wat	  bijdraagt	  aan	  vroegsignalering;	  

o de	  inzet	  van	  een	  financieel	  spreekuur	  van	  Kredietbank	  West-‐Brabant	  bij	  de	  front	  office	  van	  het	  werkplein	  in	  de	  Dunantstraat,	  welke	  zorgt	  voor	  vroegsignalering	  bij	  een	  doelgroep	  met	  

een	  verhoogd	  risico;	  

o de	  opzet	  van	  een	  inloopspreekuur	  bij	  het	  ROC	  uitgevoerd	  door	  studenten	  maatschappelijk	  werk	  en	  begeleid	  door	  Kredietbank	  West-‐Brabant	  aan	  het	  ROC	  eveneens	  gericht	  op	  een	  

doelgroep	  met	  een	  verhoogd	  risico;	  
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o tenslotte	  is	  er	  het	  streven	  om	  binnen	  het	  lokale	  (vervolg)onderwijs	  meer	  aandacht	  te	  krijgen	  voor	  omgaan	  met	  geld.	  

• 2.2.17	  –	  In	  werking	  treding	  Steunfonds	  huisuitzetting	  per	  1	  januari	  2016.	  De	  uitvoering	  van	  dit	  fonds	  komt	  te	  liggen	  bij	  Traverse.	  

• 2.3.1	  –	  De	  taakstelling	  voor	  de	  huisvesting	  van	  vergunninghouders	  in	  de	  1e	  helft	  van	  2016	  betreft	  91	  personen,	  in	  de	  2e	  helft	  is	  een	  prognose	  van	  105	  personen	  opgegeven.	  

• 2.3.2	  –	  De	  Taskforce	  huisvesting	  vergunninghouders	  zal	  in	  2016	  uitvoering	  geven	  aan	  de	  in	  november	  2015	  aangenomen	  motie	  vluchtelingen/statushouders.	  

• 2.5.6	  –	  Consortium	  verbetering	  energieprestatie	  particuliere	  woningvoorraad:	  uitvoeren	  pilotproject,	  afronding	  in	  derde	  kwartaal	  2016.	  	  

AlleeWonen	  

• 2.1.7	  –	  Resultaten	  van	  de	  KWH-‐meting	  (kwaliteitslabel	  woningcorporaties)	  worden	  gedeeld	  met	  woonconvenantpartners.	  

• 2.2.2	  –	  Beleid/inzet	  behoud	  betaalbare	  woningen:	  AlleeWonen	  introduceert	  het	  nieuwe	  huurbeleid,	  waarbij	  de	  volgende	  doelstellingen	  zijn	  geformuleerd:	  minimaal	  1.490	  woningen	  hebben	  een	  

huurprijs	  lager	  dan	  €	  409,92;	  minimaal	  8.480	  woningen	  hebben	  een	  huurprijs	  lager	  dan	  €	  710,-‐.	  Om	  deze	  doelstellingen	  te	  behalen	  is	  de	  volgende	  methodiek	  vastgesteld:	  	  

1. Alle	  woningen	  hebben	  één	  streefhuurpercentage	  van	  77%;	  

2. Alle	  woningen	  onder	  de	  kwaliteitskortingsgrens	  krijgen	  een	  eenheidsprijs	  van	  €	  409,92	  subsidiabele	  huur;	  

3. Om	  te	  komen	  tot	  de	  gewenste	  aantallen	  woningen	  tot	  de	  kwaliteitskortingsgrens	  en	  de	  huurtoeslaggrens	  worden	  woningen	  afgetopt	  op	  deze	  grenzen;	  

4. Desgewenst	  verschuiven	  woningen	  van	  huursegment	  (kwaliteitskortingsgrens	  en	  huurtoeslaggrens)	  conform	  een	  inschatting	  van	  de	  woningmarkt.	  

• 2.2.4	  –	  Voor	  medio	  2016	  opstellen	  kaartmateriaal	  waarop	  huidige	  bezit	  per	  huurprijsklasse	  inzichtelijk	  is	  gemaakt.	  

• 2.2.6	  –AlleeWonen	  zet	  vanaf	  1-‐1-‐2016	  in	  Breda	  een	  seniorenmakelaar	  in,	  de	  ervaringen	  hiermee	  zijn	  richtinggevend	  voor	  de	  inzet	  van	  een	  seniorenmakelaar	  in	  Roosendaal.	  	  

• 2.2	  –	  AlleeWonen	  zet	  naar	  gelang	  noodzaak	  koopwoningen	  om	  naar	  huurwoningen	  voor	  vergunninghouders.	  Verwacht	  aantal	  te	  verkopen	  woningen	  in	  2016	  (geen	  goedkope	  woningen):	  25	  

woningen,	  waarvan	  12	  terugkopen	  Koopgarant.	  

• 2.2.11	  –Jaarlijkse	  huurverhoging	  2016:	  AlleeWonen	  hanteert	  inflatievolgende	  huurverhogingen	  voor	  woningen	  (0,7%	  is	  de	  inschatting	  bij	  opstellen	  begroting;	  feitelijk	  cijfer	  volgt	  nog).	  

AlleeWonen	  bepaalt	  nader	  of	  hogere	  inkomensgroepen	  een	  extra	  huurverhoging	  krijgen	  op	  basis	  van	  de	  ruimte	  die	  de	  minister	  biedt.	  

• 2.2.12	  –	  Onderzoeken	  haalbaarheid	  om	  per	  1	  januari	  2017	  gezamenlijk	  met	  andere	  corporaties	  energie	  in	  te	  kopen.	  

• 2.2.13	  –	  Voor	  eind	  2016	  bepalen	  op	  welke	  onderdelen	  (andere	  dan	  energie)	  gezamenlijk	  met	  de	  andere	  corporaties	  inkoop	  kan	  plaatsvinden	  met	  het	  doel	  te	  besparen	  op	  servicekosten.	  

• 2.2.14	  –	  In	  2016	  plan	  opstellen	  samen	  met	  huurdersvereniging	  en	  betreffende	  bewonerscommissie	  om	  te	  besparen	  op	  servicekosten	  in	  een	  nader	  te	  bepalen	  complex.	  

• 2.3.2	  –	  Namens	  de	  drie	  corporaties	  deelname	  aan	  Taskforce	  huisvesting	  vergunninghouders.	  	  

• 2.4	  –	  AlleeWonen	  realiseert	  in	  2016	  geen	  nieuwbouw	  in	  Roosendaal.	  	  

• 2.4	  –	  Groot	  onderhoud/renovatieplannen:	  

o In	  2016	  wordt	  het	  groot	  onderhoud	  aan	  de	  Jan	  Vermeerlaan	  85	  t/m	  111	  (56	  portieketagewoningen	  Westrand)	  afgerond.	  Hierbij	  worden	  de	  kozijnen	  vervangen,	  dubbel	  glas	  geplaatst	  

en	  wordt	  de	  beplating	  van	  de	  balkondaken	  en	  dakranden	  vervangen.	  	  

• 2.5.9	  –	  Energieverbeteringsprojecten	  in	  2016:	  	  

o Het	  groot	  onderhoud	  aan	  de	  Jan	  Vermeerlaan	  85	  t/m	  111	  (56	  portieketagewoningen	  Westrand)	  heeft	  een	  positief	  energetisch	  effect	  door	  kozijnvervanging	  en	  plaatsen	  van	  HR++	  glas,	  

hetgeen	  een	  positief	  effect	  heeft	  op	  de	  woonlasten	  van	  de	  bewoners.	  Er	  vindt	  geen	  labelverbetering	  plaats	  door	  het	  groot	  onderhoud.	  

o Verder	  vindt	  bij	  191	  woningen	  (Dokter	  Heijptstraat,	  Antonie	  van	  Dijkckstraat/Memlincstraat/Paulus	  Potterstraat,	  Ambrozijnberg/Angelusberg,	  Amberberg/Bergrand)	  de	  vervanging	  

van	  glas	  door	  HR++	  glas	  plaats.	  

o Bij	  de	  Beneluxflat	  (88	  etagewoningen)	  wordt	  LED-‐verlichting	  aangebracht	  	  

Stadlander	  
• 2.1.7	  –	  Twee	  keer	  per	  jaar	  houdt	  Stadlander	  klantonderzoek	  (Stadlander-‐breed).	  	  

• 2.2.2	  –	  Beleid/inzet	  behoud	  betaalbare	  woningen:	  Stadlander	  monitort	  of	  haar	  sociale	  huurvoorraad	  huurtoeslag-‐toegankelijk	  blijft	  en	  topt	  af	  indien	  dit	  nodig	  is	  om	  dit	  te	  bereiken.	  Ook	  topt	  
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Stadlander	  in	  specifieke	  complexen,	  die	  goed	  geschikt	  zijn	  voor	  jongeren,	  af	  om	  ze	  voor	  de	  doelgroep	  tot	  23	  jaar	  huurtoeslag-‐toegankelijk	  te	  maken.	  

• 2.2.4	  –	  Voor	  medio	  2016	  opstellen	  kaartmateriaal	  waarop	  huidige	  bezit	  per	  huurprijsklasse	  inzichtelijk	  is	  gemaakt.	  

• 2.2.6	  –	  Eind	  2016	  zijn	  de	  eerste	  effecten	  van	  de	  inzet	  van	  de	  doorstroommakelaar	  in	  beeld.	  

• 2.2	  –	  Verkoopprogramma	  in	  Roosendaal	  (geen	  goedkope	  woningen):	  een	  groot	  deel	  (300	  woningen)	  is	  aangemeld	  voor	  mogelijke	  verkoop,	  de	  verwachte	  verkoop	  bedraagt	  maximaal	  5	  woningen	  

in	  2016.	  

• 2.2.11	  –	  Voor	  wat	  betreft	  het	  beleid	  jaarlijkse	  huurverhogingen	  geldt	  dat	  Stadlander	  de	  maximaal	  toegestane	  ruimte	  benut	  (moet	  benutten)	  binnen	  geldende	  regelgeving.	  Stadlander	  monitort	  

de	  effecten	  en	  past	  maatwerk	  toe	  daar	  waar	  aantoonbaar	  nodig.	  

• 2.2.12	  –	  Onderzoeken	  haalbaarheid	  om	  per	  1	  januari	  2017	  gezamenlijk	  met	  andere	  corporaties	  energie	  in	  te	  kopen.	  	  

• 2.2.13	  –	  Voor	  eind	  2016	  bepalen	  op	  welke	  onderdelen	  (andere	  dan	  energie)	  gezamenlijk	  met	  de	  andere	  corporaties	  inkoop	  kan	  plaatsvinden	  met	  het	  doel	  te	  besparen	  op	  servicekosten.	  

• 2.4	  –	  Stadlander	  realiseert	  in	  2016	  geen	  nieuwbouw	  in	  Roosendaal.	  	  

• 2.5.9	  –	  Energieverbeteringsprojecten	  in	  2016:	  de	  pilot	  met	  Stroomversnellingproject	  (nul	  op	  de	  meter)	  en	  de	  Reimarkt	  wordt	  geëvalueerd	  en	  beoordeeld	  of	  dit	  uitgerold	  kan	  worden	  in	  de	  

dorpen	  van	  Roosendaal.	  

WSG	  

• 2.1.7	  –	  WSG	  meet	  continu	  de	  Klanttevredenheid	  van	  nieuwe	  huurders,	  vertrokken	  huurders	  en	  huurders	  die	  een	  reparatieverzoek	  hebben	  gehad.	  De	  gemiddeld	  gewenste	  waardering	  is	  7,5.	  

• 2.2.2	  –	  Beleid/inzet	  behoud	  betaalbare	  woningen:	  van	  de	  409	  woningen	  blijft	  94%	  beschikbaar	  voor	  mensen	  met	  een	  inkomen	  onder	  de	  €	  34.911.	  Er	  blijven	  242	  woningen	  beschikbaar	  voor	  de	  

primaire	  doelgroep	  (<	  586,68).	  

• 2.2.4	  –	  Voor	  medio	  2016	  opstellen	  kaartmateriaal	  waarop	  huidige	  bezit	  per	  huurprijsklasse	  inzichtelijk	  is	  gemaakt:	  WSG	  levert	  hier	  gegevens	  voor	  aan	  

• 2.2	  –	  WSG	  heeft	  voor	  2016	  geen	  verkopen	  in	  Roosendaal	  gepland	  

• 2.2.11	  –	  WSG	  voert	  het	  huurverhogingsbeleid	  in	  2016	  	  uit	  conform	  de	  huursombenadering.	  Dit	  betekent	  een	  gemiddelde	  huurverhoging	  die	  inflatievolgend	  is,	  met	  daar	  bovenop	  een	  gemiddelde	  

verhoging	  van	  1%.	  Als	  woningen	  hierdoor	  boven	  de	  maximaal	  toegestane	  huur	  komen	  of	  boven	  de	  €	  710,68,	  dan	  wordt	  de	  huur	  afgetopt.	  Bij	  mutatie	  wordt	  de	  huur	  gewijzigd	  in	  de	  vastgestelde	  

streefhuur.	  Dit	  ligt	  in	  Roosendaal	  onder	  de	  maximale	  huurgrens.	  

• 2.2.12	  –	  Onderzoeken	  haalbaarheid	  om	  per	  1	  januari	  2017	  gezamenlijk	  met	  andere	  corporaties	  energie	  in	  te	  kopen.	  

• 2.2.13	  –	  Voor	  eind	  2016	  bepalen	  op	  welke	  onderdelen	  (andere	  dan	  energie)	  gezamenlijk	  met	  de	  andere	  corporaties	  inkoop	  kan	  plaatsvinden	  met	  het	  doel	  te	  besparen	  op	  servicekosten.	  

• 2.4	  –	  WSG	  realiseert	  in	  2016	  geen	  nieuwbouw	  in	  Roosendaal.	  

• 2.5.9	  –	  Energieverbeteringsprojecten	  in	  2016:	  WSG	  heeft	  in	  Roosendaal	  geen	  specifieke	  energieprojecten.	  Wel	  wordt	  bij	  ketelvervanging	  een	  labelstap	  gemaakt.	  

• Planmatig	  onderhoud	  in	  2016:	  

o Clematis,	  Kamperfoelie,	  Mimosa	  (complex	  602):	  verbetering	  verankering	  kopgevels	  in	  combinatie	  met	  gevelvoegwerk	  en	  kitwerk	  

o Hoge	  brug	  (complex	  604):	  Binnenschilderwerk	  /	  overlagen	  bitumineuze	  dakbedekking	  /	  groot	  onderhoud	  lift	  /	  vervanging	  lichtkoepel	  /	  voegwerk	  partieel	  

o Ludwighove	  (complex	  605):	  vervanging	  dilatatiekitvoegen	  /	  vervanging	  vloerbedekking	  alg.	  ruimten	  /	  partieel	  herstel	  loodwerk	  en	  voegwerk	  en	  stalen	  buitentrap	  

o Vugtstraat	  (complex	  618):	  onderhoud	  lift	  

o Wildenborch	  (complex	  601):	  reinigen	  gevelbekleding	  kunststof	  /	  binnenschilderwerk	  partieel	  

o Patrijsstraat	  Nispen	  (complex	  607):	  reinigen	  aluminium	  kozijnen	  

HAR	  AlleeWonen	   • 2.2.14	  –	  In	  2016	  plan	  opstellen	  samen	  met	  AlleeWonen	  en	  betreffende	  bewonerscommissie	  om	  te	  besparen	  op	  servicekosten	  in	  een	  nader	  te	  bepalen	  complex.	  

• 2.2.16	  –	  Informatie	  verstrekken	  aan	  huurders	  omtrent	  bestaande	  minima-‐regelingen	  binnen	  de	  gemeente	  
Huurdersvereniging	  
Geertruidenberg	   • 2.2.16	  –	  Informatie	  verstrekken	  aan	  huurders	  omtrent	  bestaande	  minima-‐regelingen	  binnen	  de	  gemeente	  
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Hoofdstuk	  3:	  Vitale	  wijken	  en	  dorpen	  

Gemeente	  
Roosendaal	  

• 3.1.1	  –	  Programma	  Vitale	  wijken	  en	  dorpen:	  de	  ambitie	  van	  het	  programma	  Vitale	  wijken	  en	  dorpen	  is	  op	  maat	  de	  vitaliteit	  en	  kracht	  van	  de	  Roosendaalse	  wijken	  en	  dorpen	  versterken.	  Om	  bij	  te	  

kunnen	  dragen	  aan	  de	  vitaliteit	  van	  wijken	  en	  dorpen	  is	  een	  essentiële	  voorwaarde	  dat	  inwoners,	  maatschappelijk	  middenveld	  en	  andere	  betrokkenen	  samen	  een	  beeld	  vormen	  van	  wat	  die	  

vitaliteit	  dan	  is.	  Hiervoor	  is	  een	  vitaliteitskaart	  ontwikkeld	  waarin	  we	  in	  één	  oogopslag	  een	  beeld	  hebben	  over	  de	  feitelijke	  én	  door	  bewoners	  beleefde	  situatie	  in	  een	  bepaalde	  wijk	  of	  dorp.	  Het	  

thema	  wonen	  in	  de	  vitaliteitskaart	  is	  onderverdeeld	  in	  de	  subthema’s	  fysieke	  en	  sociale	  leefomgeving.	  Bij	  dit	  thema	  hebben	  twee	  onderwerpen	  in	  de	  dialoogsessies	  nadrukkelijk	  prioriteit	  

gekregen.	  Het	  verbeteren	  van	  de	  kwaliteit	  van	  de	  openbare	  ruimte	  is	  daarvan	  de	  voornaamste.	  Tijdens	  bijna	  alle	  dialoogsessies	  is	  aandacht	  gevraagd	  voor	  het	  onderhoud	  van	  grijs	  en	  groen.	  Uit	  

de	  dialoogsessies	  bleek	  overigens	  ook	  dat	  onze	  inwoners	  graag	  hun	  steentje	  willen	  bijdragen	  aan	  verbeteringen	  op	  dat	  onderdeel.	  Ook	  aan	  wonen	  en	  woningbouw	  wordt	  belang	  gehecht.	  De	  

genoemde	  prioriteiten	  verschillen	  daarbij	  wel	  per	  wijk	  of	  dorp,	  het	  varieert	  van	  woningen	  voor	  starters,	  woningen	  voor	  jonge	  gezinnen,	  betaalbare	  woningen	  en	  levensloopbestendige	  woningen.	  

De	  prioriteiten	  krijgen	  een	  vertaling	  in	  vitaliteitsacties.	  In	  2016	  zullen	  de	  eerste	  concrete	  acties	  van	  start	  gaan.	  In	  diverse	  tranches	  zullen	  gedurende	  het	  jaar	  meerdere	  acties	  volgen	  waarbij	  ook	  

de	  corporaties	  een	  rol	  kunnen	  hebben.	  Hierover	  blijven	  we	  in	  overleg	  om	  zo	  de	  gemeentelijke	  inzet	  en	  die	  van	  de	  corporatie	  steeds	  te	  koppelen	  voor	  een	  zo	  effectief	  mogelijke	  besteding	  van	  

middelen.	  

• 3.1.3	  –	  Inzet	  in	  de	  wijken	  en	  dorpen	  in	  2016	  op	  het	  vlak	  van	  leefbaarheid:	  eerste	  vitaliteitsacties	  waar	  de	  inzet	  van	  AlleeWonen	  al	  concreet	  benoemd	  is	  betreffen	  (op	  het	  moment	  van	  

ondertekenen):	  

o Portiekambassadeurs	  in	  Westrand	  

o Openbaar	  groen	  en	  grijs	  in	  Kortendijk	  

Verder	  heeft	  de	  samenwerking	  met	  AlleeWonen	  de	  laatste	  jaren	  in	  de	  wijkteams	  concreet	  vorm	  gekregen.	  Gedurende	  de	  resterende	  looptijd	  van	  de	  samenwerkingsovereenkomst	  die	  hieraan	  

ten	  grondslag	  ligt	  onderzoeken	  we	  gezamenlijk	  hoe	  deze	  teams	  zich	  kunnen	  doorontwikkelen:	  	  

o passend	  in	  de	  netwerksamenwerking	  die	  we	  voorstaan	  	  

o gebruik	  makend	  van	  de	  best	  practices	  en	  methodieken	  die	  er	  zijn	  ontwikkeld	  (breder	  inzetten	  waar	  nodig	  aan	  de	  hand	  van	  vitaliteitskaart/prioriteiten)	  en	  

o in	  afstemming	  met	  de	  ontwikkelingen	  binnen	  De	  Toegang:	  duidelijke	  taakverdeling	  tussen	  wijkgericht	  (sociologisch)	  werken	  en	  gezins-‐/persoonsgericht	  (psychologisch)	  werken)	  

AlleeWonen	  

3.1.3	  -‐	  Inzet	  in	  de	  wijken	  in	  2016	  op	  het	  vlak	  van	  leefbaarheid:	  Tot	  juli	  2016	  zijn	  de	  afspraken	  rond	  de	  aandachtswijken	  Kalsdonk,	  Kroeven,	  Langdonk	  en	  Westrand	  vigerend,	  na	  juli	  2016	  zijn	  de	  

vitaliteitskaarten	  en	  de	  prioriteiten	  die	  bewoners	  aangeven	  leidend	  voor	  inzet	  in	  de	  wijken	  en	  buurten.	  Belangrijke	  thema’s	  uit	  de	  vitaliteitskaarten	  die	  in	  2016	  door	  de	  Wijkteams	  opgepakt	  dienen	  te	  

worden	  zijn:	  

Kalsdonk:	  	  

-‐ Stimuleren/doorverwijzen	  van	  kwetsbare	  huurders	  naar	  bestaande	  projecten	  STA-‐team,	  wijksportvereniging	  etc.	  

-‐ Verminderen	  aantal	  overlastklachten,	  specifiek	  jongerenoverlast	  

-‐ Stimuleren	  van	  minimaal	  5	  bewonersinitiatieven	  op	  wijk/straat	  of	  complexniveau.	  

-‐ Stimuleren	  ontwikkeling	  moestuin	  Marconistraat.	  

-‐ Stimuleren	  deelname	  bewegingsactiviteiten	  bij	  bewoners	  

Westrand:	  	  

-‐ 	  invloed	  en	  zeggenschap	  bewoners	  begeleiden	  bij	  (voorbereiding	  van)	  groot	  onderhoud	  

-‐ Stimuleren	  actieve	  rol	  van	  bewoners	  bij	  overlast	  

-‐ Stimuleren	  van	  minimaal	  2	  opruimacties	  
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-‐ Uitbreiden	  van	  buurtpreventieteams	  met	  minimaal	  2	  

-‐ laagdrempelige	  aanwezigheid	  voor	  kwetsbare	  huurders	  via	  o.a.	  wekelijks	  inloopspreekuur	  

Kroeven	  en	  Langdonk:	  

-‐ continueren	  pleintjesaanpak:	  100	  huis-‐aan-‐huis	  bezoeken	  per	  wijk	  op	  basis	  waarvan	  analyse	  van	  de	  wijk	  plaatsvindt	  en	  bewoners	  worden	  gestimuleerd	  om	  mee	  te	  doen	  

-‐ stimuleren	  leefbaarheidsactiviteiten,	  waarbij	  minimaal	  3	  bewoners	  betrokken	  zijn	  

-‐ uitbreiden	  sociaal	  netwerk	  o.a.	  door	  gebruik	  van	  social	  media	  en	  de	  Kroevenkrant	  

3.1.5	  –	  Starten	  met	  experiment	  met	  zelfbeheer	  in	  2016.	  In	  het	  eerste	  kwartaal	  van	  2016	  wordt	  de	  onderzoeksfase	  naar	  zelfbeheer	  op	  het	  complex	  Covelijndijk	  afgerond,	  op	  basis	  waarvan	  besloten	  

wordt	  al	  dan	  niet	  met	  de	  uitvoering	  van	  start	  te	  gaan.	  
Stadlander	   3.1.3	  -‐	  In	  2016	  onderzoekt	  Stadlander	  welke	  bewonersinitiatieven	  ondersteund	  kunnen	  worden	  vanuit	  leefbaarheid	  

WSG	  

3.1.3	  -‐	  WSG	  zet	  leefbaarheidsgeld	  in	  op	  diverse	  fronten,	  namelijk:	  

• Bijdrage	  aan	  instandhouden	  recreatieruimtes	  Hoge	  Brug,	  Ludwighove	  en	  Kamperfoelie/Clematisflat	  

• Scootmobiel	  oplaadpunten	  realiseren	  in	  seniorenflat	  

• Bijdragen	  aan	  activiteiten	  bewonerscommissies	  

• Tuinonderhoud,	  niet	  zijnde	  servicekosten	  

	  
Hoofdstuk	  4:	  Wonen	  en	  zorg	  

Gemeente	  
Roosendaal	  

• 4.1.2	  –	  Voor	  medio	  2016	  samen	  met	  corporaties	  en	  eventuele	  in	  ‘Toegang’	  betrokken	  partijen	  komen	  tot	  sluitende	  werkafspraken	  over	  vroegsignalering,	  preventie	  en	  interventie	  

• 4.1.4	  –	  Zodra	  loket	  ‘Toegang’	  opgezet	  is:	  herbevestigen	  onderling	  gemaakte	  (werk)afspraken	  over	  huisvesting	  kwetsbare	  doelgroepen	  met	  corporaties.	  Indien	  nodig	  (nieuwe)	  afspraken	  

vastleggen	  over	  de	  samenwerking	  hierbij	  

• 4.1.5	  –	  Inventariseren	  met	  de	  corporaties	  in	  afstemming	  met	  de	  huurdersverenigingen	  welke	  soorten	  woningaanpassingen	  in	  het	  kader	  van	  de	  Wmo	  voorkomen	  in	  Roosendaal,	  waarna	  

gezamenlijk	  bepaald	  wordt	  wie	  voor	  welke	  aanpassing	  verantwoordelijk	  is	  

Alle	  corporaties	  

• 4.1.2	  –	  Voor	  medio	  2016	  samen	  met	  gemeente	  en	  eventuele	  in	  ‘Toegang’	  betrokken	  partijen	  komen	  tot	  sluitende	  werkafspraken	  over	  vroegsignalering,	  preventie	  en	  interventie	  

• 4.1.4	  –	  Zodra	  loket	  ‘Toegang’	  opgezet	  is:	  herbevestigen	  onderling	  gemaakte	  (werk)afspraken	  over	  huisvesting	  kwetsbare	  doelgroepen	  met	  gemeente.	  Indien	  nodig	  (nieuwe)	  afspraken	  vastleggen	  

over	  de	  samenwerking	  hierbij	  

• 4.1.5	  –	  Inventariseren	  met	  de	  gemeente	  in	  afstemming	  met	  de	  huurdersverenigingen	  welke	  soorten	  woningaanpassingen	  in	  het	  kader	  van	  de	  Wmo	  voorkomen	  in	  Roosendaal,	  waarna	  

gezamenlijk	  bepaald	  wordt	  wie	  voor	  welke	  aanpassing	  verantwoordelijk	  is	  

HAR	  AlleeWonen	  
4.1.5	  –	  Inventariseren	  met	  de	  gemeente	  en	  corporaties	  welke	  soorten	  woningaanpassingen	  in	  het	  kader	  van	  de	  Wmo	  voorkomen	  in	  Roosendaal,	  waarna	  gezamenlijk	  bepaald	  wordt	  wie	  voor	  welke	  

aanpassing	  verantwoordelijk	  is	  

Huurdersvereniging	  
Geertruidenberg	  

4.1.5	  –	  Inventariseren	  met	  de	  gemeente	  en	  corporaties	  welke	  soorten	  woningaanpassingen	  in	  het	  kader	  van	  de	  Wmo	  voorkomen	  in	  Roosendaal,	  waarna	  gezamenlijk	  bepaald	  wordt	  wie	  voor	  welke	  

aanpassing	  verantwoordelijk	  is	  
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                               Jaarschijf 2017 
 

De Jaarschijf 2017 bevat concrete werkzaamheden en activiteiten die plaatsvinden in 2017. Afspraken die jaarlijks terugkeren zoals zijn opgenomen in het Woonconvenant, zijn niet opnieuw benoemd in deze jaarschijf. 

 
Préambule en Hoofdstuk 1: Organisatie en samenwerking Stand van zaken 18 september 2017 

Gemeente Roosendaal    

AlleeWonen 

 AW bereidt een fusie voor met Woningstichting Etten-Leur (WEL) per 1 januari 2018. 

 

 

 

 

 

 AW onderzoekt de overname van de deelportefeuille Roosendaal van WSG (554 vhe’s) 

 De huurdersorganisaties van Roosendaal (HAR), 

Breda (CHAB) en Etten-Leur (HBV) hebben 

ingestemd met de fusie. De drie gemeenten hebben 

een positieve zienswijze afgegeven. De ACM is 

akkoord en ook het WSW stemt in. Op 8 september 

heeft de minister/Aw ingestemd met de fusie. 

 Zie WSG 

Stadlander 

 SL onderzoekt de overname van de deelportefeuille Steenbergen van WSG (circa 100 vhe’s)  Zie WSG 

 SL voert 150 stakeholdergesprekken n.a.v. de visitatie 

in 2016. 

WSG 

 WSG is een saneringscorporatie. Er is gekozen voor het opknippen van de portefeuille in 9 delen waarmee overdracht naar 9 

corporaties in de regio mogelijk wordt. De volkshuisvestelijke prestatie wordt daarmee naar die corporaties verlegd. Het gehele 

traject is voorzien in 2017; streefdatum van overgang activa is  1 januari 2018. 

 

 

 

 

 

 Visitatie  

 Het ‘puzzelmodel’ waarbij 9 corporaties een deel van 

de portefeuille van WSG overnemen is door het WSW 

(saneerder) als beste alternatief bestempeld na 

indienen van de biedingen. In september en oktober 

vindt de interne besluitvorming bij de 9 corporaties 

over de finale biedingen plaats. WSG kan daarna een 

saneringsaanvraag doen.  WSG houdt naar 

verwachting op 31 januari 2018 op te bestaan. 

 Stakeholdersonderzoek heeft in januari 2017 

plaatsgevonden; namens Convenantpartners heeft de 

huurdersorganisatie en de gemeente Roosendaal 

deelgenomen. Rapport komt op de website te staan. 

 
Hoofdstuk 2: Wonen  

Alle partijen 

 2.1.4 –Woonlasten- en doelgroepenonderzoek  

 

 

 

 2.1.6 – Jaarverslag woonruimtebemiddeling 2016 verschijnt voor 1 mei 2017 (corporaties). In 2017 vindt de uitrol plaats van de 

vernieuwde website van Klik voor Wonen. Klik voor Wonen gaat op in een stichting ivm professionalisering organisatie. 

 De resultaten van het Woonlasten- en 

doelgroepenonderzoek zijn in de portefeuillestrategie 

van AW vertaald; bij WSG en Stadlander zijn geen 

wijzigingen in portefeuillestrategie doorgevoerd. 

 Rapportage woonruimtebemiddeling Roosendaal 

2016 is gereed; vernieuwde Klik voor Wonen gaat is 
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 2.2.3 – Geen verkoop / sloop van goedkope huurwoningen in de gemeente Roosendaal door de corporaties. 

 2.2.8 – Monitoren ontwikkeling omvang streefhuurcategorieën en netto huurprijzen van de woningvoorraad in de sociale 

huursector in bezit van de corporaties per 1 januari 2017. 

 2.2.10 – Monitoren effecten passend toewijzen 2016 voor 1 februari 2017. 

 

 

 

 

 

 2.2.15 – 24 uur van de Woonlasten in Roosendaal met als doel een ketenaanpak op armoedebestrijding te bewerkstelligen (vgl. 

Bossche Aanpak).  

 

 

 

 

 

 

 2.3.1 – De taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders in de 1e helft van 2017 betreft 59  personen, voor de 2e helft 

is dit 45 personen. Gemeente is verantwoordelijk; corporaties spannen zich tot het uiterste in voor de realisatie van de 

taakstelling. 

 

 

 

 

 

 

 2.3.2 – De Taskforce huisvesting vergunninghouders zal ook in 2017 uitvoering geven aan de in november 2015 aangenomen 

motie vluchtelingen/statushouders. AlleeWonen neemt namens de drie corporaties deel aan de Taskforce huisvesting 

vergunninghouders 

 

 

 2.3.3 – Voortzetting Regionale Voorrangsregeling extramuralisering door de corporaties (Regionaal Kompas; zorgpartijen 

voldoen aan de voorwaarden). 

 

 

medio maart live gegaan; De Autoriteit Wonen heeft 

goedkeuring verleend voor oprichten Stichting Klik 

voor Wonen. 

 Staand beleid 

 Er hoeft niet te worden bijgestuurd. 

 

 Vanuit Rapportage 2016 Klik voor Wonen: 

 De beschikbaarheid en betaalbaarheid zijn voor de 

primaire doelgroep sterk toegenomen; voor de 

secundaire doelgroep sterk afgenomen; voor de 

midden inkomens toegenomen; voor de hogere 

inkomens afgenomen.  

 We geven dit in 2017 prioriteit. AW schakelt met M. 

Kleine Schaars van gemeente Roosendaal; we 

verkennen momenteel een ketenaanpak op 

Vroegsignalering. Op 20 juni een bijeenkomst met als 

thema ‘Armoede’ op initiatief van gemeente 

Roosendaal. Het vervolg is het opzetten van een pilot 

vroegsignalering. In de zomer wordt ook gewerkt aan 

integraal armoedebeleid. 

 Uitsluitsel over herijking taakstelling Subregio 

Brabantse Wal. Aantallen agv herverdeling worden in 

2 jaar toegevoegd aan wettelijke taakstelling: 4 x 26 

personen.  

 In 2017 44 statushouders gehuisvest (bijna allemaal 

nareizigers, 14 woningen). COA biedt nauwelijks aan 

omdat intrekken Pact van Brabant formeel moet 

worden geregeld. Taakstelling 2017 komt hierdoor in 

gevaar. 

 De huisvesting van statushouders wordt geregeld ism 

AlleeWonen en vluchtelingenwerk. Een aantal 

opgesomde actiepunten uit de motie wordt 

momenteel opgepakt. Stadlander en WSG huisvesten 

naar rato vergunninghouders in Roosendaal. 

 RVR is uitgebreid met 5 zorgpartijen die intramurale 

zorg leveren (ZEP XL, Prisma, Titurel, Praktijk Memo 

en Vinkenbroek; bestaande partijen zijn: GGZWNB, 

NK, SDW, Safegroup Breda, Juzt, WijZijn MO, S&L) 
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 2.3.4 – Voor medio 2017 onderzoeken/evalueren of de reeds bestaande ‘spoedzoekmodule’ binnen het 

woonruimteverdelingssysteem voldoende gericht is op het helpen van de doelgroep ‘sociaal urgenten’ (corporaties). 

 

 2.5.6 – Structurele aandacht voor communicatie met huurder/gebruikers over energie en energiebesparing. 

 2.5.9 – Rapportage over energetische kwaliteit van de woningen 2016 voor 1 juni 2017 (corporaties). 

 Realisatie: WSG 1, AW 12, SL 13 (allemaal in BoZ) 

 Stadlander neemt coördinatie RVR uiterlijk per 1 

januari 2018 over van AlleeWonen. 

 Spoedzoekmodule voor sociaal urgenten werkt 

afdoende zoals blijkt uit  jaarrapportages Klik voor 

Wonen 2015 en 2016, en de werkpraktijk.  

 - 

 AW samengevat: 28% woningen label A/B; 54% 

woningen label C/D; 18% woningen label E/F/G 

  

Gemeente Roosendaal 

 2.2.7 – Stimuleren bevorderen van betaalbaarheid in de particuliere sector 

 2.2.15 –De bestaande minima-regelingen blijven van kracht: Collectieve zorgverzekering (premiekorting); Bijzondere bijstand; 

Noodfonds; schuldhulpverlening (curatief en preventief). Voor de besteding van de zogenaamde Klijnsmamiddelen 2017 is een 

adviesnota opgesteld welke in het najaar in het college van B&W wordt behandeld:  

o De gemeente Roosendaal heeft een aantal voorzieningen voor kinderen gebundeld in een Kindpakket en voortgezet in 

2017. 

Ouders die hiervoor in aanmerking komen, kunnen gebruik maken van: 

o De ‘regeling schoolbijdrage voortgezet onderwijs' waarbij gezinnen met inkomen tot maximaal 120% sociaal 

minimum en kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die voortgezet onderwijs volgen, een bijdrage in de gemaakte 

schoolkosten van € 150,- per kind per jaar kunnen krijgen; 

o De Stichting Leergeld, de stichting Paul en Brabants Jeugd Cultuurfonds om deel te nemen aan onderwijs, sport en 

cultuur. Het gaat om kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen; 

o De gemeentelijke bijdrage voor maatschappelijke initiatieven die een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede 

bij kinderen van 4 tot en met 17 jaar die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen; 

o De preventieprojecten op scholen, zoals MoneyWays Schooljaar. Dit is een lesprogramma dat kinderen bewust maakt 

over het omgaan met hun geld. Kinderen op het middelbaar onderwijs die in de financiële problemen komen, kunnen 

terecht bij het financieel spreekuur ROC. 

 2.2.17 – Voortzetting Steunfonds huisuitzetting. De uitvoering van dit fonds ligt bij WijZijn. 

 2.4.1 – Bespreken dynamische woningbouwprogrammering voor 1 mei 2017. 

 2.5.2 – Onderzoek naar levensloopgeschikte woningvoorraad en woonomgeving op de langere termijn. 

 

 

 2.5.5 – Consortium verbetering energieprestatie particuliere woningvoorraad. 

 - 

 Inzet Klijnsmamiddelen 2017  cfm besluit college B & 

W 24-01-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Steunfonds is ook in 2017 beschikbaar 

 Bespreking heeft in januari 2017 plaatsgevonden 

 Onderzoeksrapport ‘Woononderzoek ouderen’ is in 

februari 2017 opgeleverd; beleidsvertaling moet nog 

plaatsvinden. 

 Oprichting consortium staat on hold 

AlleeWonen 

 2.1.7 – Resultaten van de KWH-meting (kwaliteitslabel woningcorporaties) worden gedeeld met woonconvenantpartners. 

 

 

 Totaal 7,3; contact 7,5; huur opzeggen 7,5; woning 

zoeken 7,3; reparaties 7,8; nieuwe woning 7,4; 

onderhoud 6,5. 

 Het huurbeleid wordt gevolgd. 

 



4 

 

 2.2.2 – Beleid/inzet behoud betaalbare woningen: AlleeWonen hanteert sinds 1 januari 2016 het nieuwe huurbeleid, waarbij de 

volgende doelstellingen zijn geformuleerd: minimaal 1.490 woningen hebben een huurprijs lager dan € 414,02; minimaal 8.480 

woningen hebben een huurprijs lager dan € 710,68. Om deze doelstellingen te behalen is de volgende methodiek vastgesteld:  

1. Alle woningen hebben één streefhuurpercentage van 77%; 
2. Alle woningen onder de kwaliteitskortingsgrens krijgen een eenheidsprijs van € 414,02 subsidiabele huur; 
3. Om te komen tot de gewenste aantallen woningen tot de kwaliteitskortingsgrens en de huurtoeslaggrens worden 

woningen afgetopt op deze grenzen; 
4. Desgewenst verschuiven woningen van huursegment (kwaliteitskortingsgrens en huurtoeslaggrens) conform een 

inschatting van de woningmarkt. 

 2.2.6 –AlleeWonen zet vanaf 1-1-2016 in Breda een seniorenmakelaar wat in de praktijk als een maatwerkadviseur is geworden. 

Obv een positieve evaluatie  start begin 2017 een maatwerkadviseur in Roosendaal (1 fte) 

 

 2.2.11 –Jaarlijkse huurverhoging 2017: AlleeWonen hanteert in principe inflatievolgende huurverhogingen voor huishoudens tot 

€ 40.349; in 2017 geldt de huursombenadering    

 

 

 

 2.2.13 – Gezamenlijke inkoop via Lente programma (o.a. met Stadlander) 

 

 

 2.2.14 – In 2017 plan opstellen samen met huurdersvereniging en betreffende bewonerscommissie om te besparen op 

servicekosten in een nader te bepalen complex. 

 2.4.1 – AlleeWonen realiseert in 2017 35 koopwoningen (goedkope koop) aan de Titus Brandsmastraat (Roosendaal).  

 2.5.4 – Groot onderhoud/renovatieplannen in 2017:  

o 302: Memlinckstraat/P.Potterstraat/A. van Dijkstraat (48 portieketagewoningen). Hierbij worden de kozijnen 

vervangen, dubbel glas geplaatst en wordt de beplating van de balkondaken en dakranden vervangen.  

o 303: D. Teniersplein/Jordaensplein/P.Potterstraat (78 portieketagewoningen). Hierbij worden de kozijnen 

vervangen, dubbel glas geplaatst en wordt de beplating van de balkondaken en dakranden vervangen. 

o 309: Jan Vermeerlaan (120 portieketagewoningen).  Hierbij worden de kozijnen vervangen, dubbel glas geplaatst en 

wordt de beplating van de balkondaken en dakranden vervangen. 

o Parrotia: bouwkundige en interieur verbouwing naar ‘Huiskamer van Roosendaal’ 

 2.5.8 – Energieverbeteringsprojecten in 2017:  

o Het groot onderhoud aan hiervoor genoemde complexen heeft een positief energetisch effect door kozijnvervanging 

en plaatsen van HR++ glas. 

o Vervanging glas door HR++ glas bij 97 woningen (Damstraat, Abelenberg, Robijndijk). 

 

 

 

 

 

 

 

 Per 1 januari 2017 is een maatwerkadviseur (1 fte) 

gestart. Resultaten t/m 31/8: 36 casussen gemeld, 22 

afgehandeld met 8x nieuwe passende huisvesting.  

 HVH 2017: inflatievolgend (0,3%)  tot € 40.349 en 

uitzonderingscategoriën; het betreft 93% van de 

huurders; inkomensafhankelijk inflatie + 2,6% = 

2,9% (7% van de huurders). 

 Er wordt gezamenlijk ingekocht op diverse 

categorieën zoals energie, liftonderhoud, 

bouwmaterialen 

 Pilot glasbewassing wordt voorbereid 

 Het plan bevat 32 goedkope koopwoningen 

(realisatie 2018) 

 Groot onderhoudsplannen 302, 303 en 309: alle 

investeringsvoorstellen zijn geaccordeerd (waarde € 

8 miljoen) 

 

 

 

 Plan Parrotia: investeringsbeslissing geaccordeerd 

(uitvoering okt 2017 t/m febr 2018) 

 Zie hiervoor 

 

 Wordt bij schilderbeurt uitgevoerd 
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Stadlander 

 2.1.7 – Twee keer per jaar houdt Stadlander klantonderzoek (Stadlander-breed).  

Wordt door middel van de barometer uitgevoerd. 

 2.2.2 – Beleid/inzet behoud betaalbare woningen: Stadlander monitort of haar sociale huurvoorraad huurtoeslag-toegankelijk 

blijft en topt af indien dit nodig is om dit te bereiken. Ook topt Stadlander in specifieke complexen, die goed geschikt zijn voor 

jongeren, af om ze voor de doelgroep tot 23 jaar huurtoeslag-toegankelijk te maken. 

 2.2.6 – Eind 2016 zijn de eerste effecten van de inzet van de doorstroommakelaar in beeld. 

 

 2.2 8 – Verkoopprogramma in Roosendaal (geen goedkope woningen): een groot deel (300 woningen) is aangemeld voor 

mogelijke verkoop, de verwachte verkoop bedraagt maximaal 5 woningen in 2017. 

 2.2.11 – Voor wat betreft het beleid jaarlijkse huurverhogingen geldt dat Stadlander de maximaal toegestane ruimte benut (moet 

benutten) binnen geldende regelgeving. Stadlander monitort de effecten en past maatwerk toe daar waar aantoonbaar nodig. 

 Bezien moet worden hoe de huursombenadering in detail gaat uitpakken. Stadlander is ten behoeve van de doorstroming 

voornemens inkomensafhankelijk huurverhoging door te voeren. De absolute minima krijgen geen huurverhoging. Indien nodig 

zullen we een tweehurenbeleid invoeren.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2.13 – Gezamenlijke inkoop via Lente programma (o.a. met AlleeWonen) 

 2.4.1 – Stadlander realiseert in 2017 geen nieuwbouw in Roosendaal.  

 

 Stadlander gaat na of zij een grotere rol kunnen spelen in Wouw, temeer omdat er vanuit het dorp diverse initiatieven zijn 

genomen voor diverse ontwikkelingen in het dorp. 

 - 

 

 

 - 

 

 Stand per 31/8: 21 verhuisd, 26 lopende dossiers, 

nog 16 te gaan in 2017  

 

 - 

 
 

. 1. Huurverhoging van 0% voor 

huurders/huishoudens van wie de gemeentelijke 

belastingdienst kan aangeven dat zij kwijtschelding 

van gemeentelijke lasten genieten. Het betreft ca. 

2300 huishoudens. 

. 2. Huurverhoging van 2,9% voor huishoudens met 

een inkomen boven € 40.349 en die woonachtig zijn 

in de wijken Gageldonk-West, Fort-Zeekant, 

Gageldonk-Oost en Warande Oost in Bergen op Zoom 

of in de kern Sint-Maartensdijk. Naar schatting gaat 

het om 400 huishoudens. 

. 3. Huurverhoging van 4,3% voor alle overige 

huishoudens met een inkomen boven € 40.349 met 

uitzondering van AOW-gerechtigde huishoudens of 

huishoudens bestaande uit 4 of meer personen. Naar 

schatting gaat het om ca. 800 huishoudens. 

4. Huurverhoging van 0,5% voor alle overige 

huishoudens. Dat zijn ca.10.500 huishoudens. 

 - 

 Verkoop complex Van Leeuwenhoeklaan ligt voor bij 

Autoriteit Wonen 

 Gemeente brengt SL in contact met initiatiefgroepen; 

in Wouw wordt gestart met “mini visie Wouw” 

gebaseerd op DNA Wouw  

WSG 

 2.1.7 – WSG meet continu de Klanttevredenheid van nieuwe huurders, vertrokken huurders en huurders die een 

reparatieverzoek hebben gehad. De gemiddeld gewenste waardering is 7,5. 

 2.2.2 – Beleid/inzet behoud betaalbare woningen: van de 409 woningen blijft 94% beschikbaar voor mensen met een inkomen 

onder de € 34.911. Er blijven 242 woningen beschikbaar voor de primaire doelgroep (< €592,55). 

  Waardering is met gem 7,5 ook behaald in eerste half 
jaar 

 
 - 
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 2.2 .8 – WSG heeft voor 2017 geen verkopen in Roosendaal gepland. Complexgewijze verkoop (saneringsmaatregel) vindt tzt 

plaats in Nispen (totaal 20 woningen).  

 2.2.11 – WSG voert het huurverhogingsbeleid in 2016  uit conform de huursombenadering. Dit betekent een gemiddelde 

huurverhoging die inflatievolgend is, met daar bovenop een gemiddelde verhoging van 1%. Als woningen hierdoor boven de 

maximaal toegestane huur komen of boven de € 710,68, dan wordt de huur afgetopt. Bij mutatie wordt de huur gewijzigd in de 

vastgestelde streefhuur. Deze ligt in Roosendaal onder de maximale huurgrens. 

 2.4.1  – WSG realiseert in 2017 geen nieuwbouw in Roosendaal. 

 2.5.9 – Energieverbeteringsprojecten in 2017: WSG heeft in Roosendaal geen specifieke energieprojecten. Wel wordt bij 

ketelvervanging een labelstap gemaakt. 

 Planmatig onderhoud in 2017: 

o Wildenborch: aanpassen bemetering 

o Hoge Brug: vervanging lift 

o Ludwighove: schilderwerk 

o Adelaarstraat Nispen: schilderwerk 

 - 

 

 HVH 2017: huursom 1,3%; bij grote afwijking t.o.v. 

streefhuur extra huurverhoging, anders 0,7%; 

inkomensafhankelijk > € 710 0,7%, onder € 710 

3,5%. Gemiddelde huurverhoging is werkelijk 0,36%. 

 Nvt 
  
 - 

 

 

 Bemetering is grotendeels gerealiseerd 

 Schilderwerk afgerond 

HAR AlleeWonen 

 2.2.14 – In 2017 plan opstellen samen met AlleeWonen en betreffende bewonerscommissie om te besparen op servicekosten in 

een nader te bepalen complex. 

 2.2.16 – Informatie verstrekken aan huurders omtrent bestaande minima-regelingen binnen de gemeente 

 We starten pilot glaswassing in de Rubensflat. 

Huurdersvereniging 
Geertruidenberg  2.2.16 – Informatie verstrekken aan huurders omtrent bestaande minima-regelingen binnen de gemeente 

 - 

 

 
Hoofdstuk 3: Vitale wijken en dorpen  

Gemeente Roosendaal 

 3.3.1 – Programma Vitale wijken en dorpen: de ambitie van het programma Vitale wijken en dorpen is op maat de vitaliteit en 

kracht van de Roosendaalse wijken en dorpen te versterken. Het thema wonen op de vitaliteitskaarten is onverdeeld in de 

subthema’s fysieke en sociale leefomgeving. Prioriteiten krijgen een vertaling in vitaliteitsacties. In 2016 zijn de eerste concrete 

acties van start gaan, verdeeld over een 1e en 2e tranche. Begin juni 2017 heeft de raad ingestemd met een 3e tranche. 

Corporaties kunnen een rol hebben bij de vitaliteitsacties. Hierover wordt onderling overlegd om zo de gemeentelijke inzet en 

die van de corporatie steeds te koppelen voor een zo effectief mogelijke besteding van middelen. 

 

 3.1.2.: vitaliteitsacties: als het concreet van toepassing is zijn ook woningcorporaties betrokken. De ontwikkeling van wijkteams 

naar wijknetwerken is gaande. We merken nog steeds het effect van de transitie van wijkteams naar een netwerksamenwerking; 

rollen en taken veranderen en dat vraagt tijd en aandacht. Prioriteiten in wijken en dorpen worden steeds beter herkend. De 

actuele vitaliteitskaarten, de bestuurlijke overleggen, de problematieken die opbouwwerkers signaleren, en de prioriteiten uit 

de dialoogsessies zijn daarin leidend. Dit is door de wijkwerkers vervat in een 'foto van de wijk' de zogenaamde formats. Dit 

geeft overzicht in de prioriteiten van en de netwerken in wijken en dorpen. De komende periode wordt er energie gestoken in 

het gezamenlijk organiseren van netwerkbijeenkomsten (voorheen bestuurlijke overleggen). Dus samen met de (externe) 

partners. 

 3.1.3. In de eerste helft van 2017 uitvoering geven aan de prioriteiten die worden gesteld in wijken en dorpen in Roosendaal 

 Uitwerking 1e en 2e tranche wordt voortgezet en 

afgerond. 

 3e tranche vitaliteitsacties in juni aan raad 

voorgelegd en goedgekeurd 

 4e tranche vitaliteitsacties (kansrijke acties) worden 

momenteel voorbereid 

 

 Gemeente vraagt de partners flexibiliteit van 

handelen; er komt een diversiteit aan vragen vanuit 

bewoners(groepen) op de gemeente af.  

 AW draagt naar vermogen bij aan de hand van haar 

toetsingskader. SL richt zich op Wouw. 

 

 

 

 - 
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AlleeWonen 

3.1.2 – De vertaling van onderstaande inzet betekent voor AlleeWonen hogere uitgaven aan leefbaarheid dan de norm voor van            

€ 126,25 (prijspeil 2016) per sociale huurwoning. Een corporatie mag van de maximale norm afwijken mits overeengekomen in de 

prestatie afspraken. Hiermee wordt ruimte geboden voor lokaal maatwerk. AlleeWonen geeft in 2017 € 133,70  per sociale 

huurwoning uit aan leefbaarheid.     

3.1.3 - Inzet in de wijken in 2017 op het vlak van leefbaarheid.  

De inzet van AW in leefbare wijken & buurten toetsen we aan het kader: 

1. We hebben een resultaatverplichting op, en onze prioriteit ligt bij: 

a. Schoon, heel en veilig (leefbare woning en woonomgeving) 

b. Huisvesting bijzondere doelgroepen 

2. We hebben een inspanningsverplichting op, en leveren een actieve bijdrage aan: 

a. Het terugdringen van armoede 

b. Het helpen van verwarde personen en andere kwetsbare huurders 

3. We zijn agenderend en signalerend op, en zetten onze partners aan het stuur op de thema’s: 

a. Eenzaamheid 

b. Jeugd 

c. Gezondheid 

 De inzet per wijk is verschillend: in de Westrand een wijkaanpak, in Kalsdonk een buurtaanpak (Philipswijk), in de andere zes 
wijken een complexgerichte aanpak (diverse aandachtbehoevende wooncomplexen van AlleeWonen) en in de dorpen regulier 
beheer. 

3.1.5 – Starten met experiment met zelfbeheer in 2017 op het complex Covelijndijk en zelf toezicht op schoonmaak in diverse 

wooncomplexen. 

 Uitgaven ontwikkelen zich naar verwachting. 

 

 

 

 AW draagt naar vermogen bij aan de hand van haar 

toetsingskader.  

 AW ziet de wijknetwerken in Kalsdonk, Tolberg, 

Langdonk, Kroeven, Centrum, Westrand weer 

groeien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Met nieuwe bewoners in Covellijndijk wordt 

gesproken over zelfbeheer. 

Stadlander 

3.1.3   Op dit moment zien wij geen grote knelpunten in de leefbaarheid, in of om onze complexen  in de gemeente Roosendaal, 

waardoor er geen specifieke leefbaarheidsprojecten begroot staan voor 2017. Wel is er in 2017 budget beschikbaar om samen met 

bewoners projecten op te starten, indien bewoners met een voorstel komen. Hierbij is uitgangspunt dat de betreffende activiteit 

structureel bijdraagt aan een verbetering van de leefbaarheid in het  complex, de buurt of het dorp.  

 SL richt zich op Wouw. 

WSG 

3.1.3 - WSG zet leefbaarheidsgeld in op diverse fronten, namelijk: 

o Buren doe dag (sociale cohesie) 

o Exploitatie recreatieruimtes (Hoge Brug, Ludwighove, Kamperfoelie/Clematis/Mimosaflat 

o Extra groenonderhoud ihkv schoon, heel en veilig 

 

 Buren Doe Dag is succesvol verlopen. 

 Met TWB lopen er afspraken over exploitatie 

recreatieruimte; verloopt moeizaam. 

 
Hoofdstuk 4: Wonen en zorg  
Gemeente Roosendaal  4.1.1 – Verkenning koersbepaling / landschap Wonen-Welzijn-Zorg 

 

 

 

 

 4.1.2 – Zorgdragen voor een sluitende keten voor aanpak verwarde personen. 

 

 

 Onderzoek naar huisvesting ouderen is gereed; 

gemeente en Groenhuysen zijn in gesprek over 

toekomstige zorgvraag en de vertaling in vastgoed. 

Corporaties roepen gemeente op hen erbij te 

betrekken. 

 23 februari: in kaart brengen keten en nadere  

uitvoeringsafspraken. Gemeente heeft Caroline 

Mobach erbij betrokken, op 11 juli 
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 4.1.4 – Monitoren van de in 2016 opgestarte samenwerking van  “Wegwijs Roosendaal” op de gemaakte (werk)afspraken over 

huisvesting kwetsbare doelgroepen met corporaties. Indien nodig (nieuwe) afspraken vastleggen over de samenwerking 

hierbij. 

 4.1.5 – Inventariseren met de corporaties in afstemming met de huurdersverenigingen welke soorten woningaanpassingen in 

het kader van de Wmo voorkomen in Roosendaal, waarna gezamenlijk bepaald wordt wie voor welke aanpassing 

verantwoordelijk is 

vervolgbijeenkomst geweest: AW draagt actief in 

uitwerking van het ESCA-latiemodel. 

 - 

 

 

 

 

 Geen prioriteit in 2017 

Alle corporaties 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WSG 
 

 4.1.1. – AW formuleert visie voor Wonen-Welzijn-Zorg 

 

 

 

 

 4.1.2 – Hebben behoefte aan een sluitende keten voor aanpak verwarde personen; de corporaties brengen hun casuïstiek in. 

 

 

 4.1.4 – Monitoren van de in 2016 opgestarte samenwerking van  ‘Wegwijs Roosendaal” op de gemaakte (werk)afspraken over 

huisvesting kwetsbare doelgroepen met corporaties. Indien nodig (nieuwe) afspraken vastleggen over de samenwerking 

hierbij. 

 4.1.5 – Inventariseren met de gemeente in afstemming met de huurdersverenigingen welke soorten woningaanpassingen in 

het kader van de Wmo voorkomen in Roosendaal, waarna gezamenlijk bepaald wordt wie voor welke aanpassing 

verantwoordelijk is 

 Terug in beheer nemen van 11 eenheden Kroevenlaan van St Groenhuysen tbv reguliere verhuur. Meewerken aan uitrol van 

Herbergierconstructie voor overige 14 woningen in het complex 

 Algemene beleidsuitgangspunten: mensen met een 

zorgvraag kunnen bij ons terecht zodat wonen geen 

zorg meer is; wij ondersteunen bewoners die dat 

nodig hebben, zodat zo weinig mogelijk bewoners in 

de knel komen. 

 Zie 4.1.2 bij gemeente Roosendaal; AW benadrukt de 

urgentie en het belang van een integrale aanpak met 

als regisseur de gemeente Roosendaal  

 Nog wisselend in netwerk aanwezig; AW stuurt hier 

wel op door blijvend aandacht te vragen voor de 

aansluiting 

 Geen prioriteit in 2017 

 

 

 Herbergierconstructie is uitgerold en operationeel 

HAR 
AlleeWonen 

4.1.5 – Inventariseren met de gemeente en corporaties welke soorten woningaanpassingen in het kader van de Wmo voorkomen in 

Roosendaal, waarna gezamenlijk bepaald wordt wie voor welke aanpassing verantwoordelijk is 

 Geen prioriteit in 2017 

Huurdersvereniging 
Geertruidenberg 

4.1.5 – Inventariseren met de gemeente en corporaties welke soorten woningaanpassingen in het kader van de Wmo voorkomen in 

Roosendaal, waarna gezamenlijk bepaald wordt wie voor welke aanpassing verantwoordelijk is 

 Geen prioriteit in 2017 

 



INFORMATIEBIJEENKOMST 
GEMEENTEN
D.D 3 OKTOBER 2017



Formele rol gemeenten

 Zienswijze op het Scheidingsvoorstel DAEB-
niet DAEB
WSG heeft uitstel gekregen tot 1 november 2017. Geeft het reëel aantal 
DAEB-niet DAEB woningen weer op 31 december 2016

 Minimaal noodzakelijk DAEB
Visie van gemeente op sociale voorraad en hoe beleid overnemende 
corporatie past binnen de afspraken



Formele rol gemeenten

 Zienswijze op het splitsingsplan voor een 
juridische splitsing. Dit geldt ook voor 
gemeenten waar de overnemende corporaties 
werkzaam zijn

 Overleg over het saneringsplan



Toelichting

 Er zijn geen vormvereisten

 Afzien van zienswijze mag ook

 Zienwijze van het college van B&W

 Voor min noodzakelijk DAEB hecht Aw sterk 
aan zienswijze gemeenten



Voorbeeldteksten noodzakelijk DEAEB

Hierbij verklaart de gemeente [xxxx] dat zij van het totaal aantal woningen van WSG in de 
gemeente [xxxx] van [aantal] de volgende woningen als noodzakelijk DAEB beschouwd: 
 

Woningen   

Zorgeenheden   

Maatschappelijk OG   

   

Totaal =som =som 

 
Bovenstaande zienswijze ten aanzien van de woningen is gebaseerd op [woonvisie / 
gesprekken met xxxx / demografische analyse / etc]. De onderliggende stukken zijn door ons 
bijgevoegd. Ten aanzien van het zorgvastgoed baseert de gemeente zich op [xxxx] 

Voorbeeldtekst 1: U vroeg ons naar onze visie op het minimaal noodzakelijke 
Daeb. Er is een tekort aan Daeb-woningen en zorgvastgoed in onze gemeente. 
Wij zien het woningbezit van WSG dat overgenomen wordt door de lokale 
woningcorporatie als een zeer welkome aanvulling op de Daeb-voorraad in 
onze gemeente. Wij zijn van mening dat de woningen en het zorgvastgoed die 
in het scheidingsvoorstel zijn opgenomen in de kolom ‘overnemende 
corporatie’ daarom behoren tot het minimaal noodzakelijke Daeb in de 
gemeente. We onderbouwen dit met de volgende stukken:….. 





1. Is er rekening gehouden met de staat van het onderhoud?
Ja, WSG had in aanvang geen meerjarenonderhoudsplanning. Afgelopen jaren is
hier een flinke slag in geslagen. De regiocorporaties hebben hun eigen
onderhoudsbeleid naast dat van WSG gelegd. Er zaten geen grote verschillen in, met
uitzondering waar het gaat om eerdergenoemde investeringen.

2. Wat is het effect van de aanvullende saneringssteun op de corporaties?
Er blijft na de splitsing van WSG nog een substantieel deel van de leningen over. Die
worden gesaneerd. De wijze waarop dit gebeurt wordt nog uitgewerkt. Dit is een zaak
van WSW en de banken. De corporaties in Nederland betalen de sanering middels
een saneringsheffing. De regiocorporaties dus ook, maar hier is in de bieding al wel
rekening mee gehouden.

3. En wat is het effect op de achtervang van bestaande leningen?
Uitgangspunt is dat de sanering van WSG via BZK loopt (en niet via de borgstelling
van WSW), omdat het een vervolg is op het saneringsplan uit 2013. De achtervang
hangt aan de leningen en niet aan bezit. Bij de toedeling van de leningen aan de
regiocorporaties is zoveel mogelijk gekeken naar leningen met achtervang in de
‘eigen’ gemeente. Het komt ook voor dat leningen toch naar corporaties elders gaan.
Soms is dat lastig uit te leggen in een gemeente, zo wordt gesteld. Voordeel voor de
gemeenten gezamenlijk is dat de totale leningenpositie (en achtervang) fiks afneemt
door de sanering.

4. Wat kun je doen met een achtervang van bezit elders?
Er zijn voorbeelden dat je een lening kunt ‘verhangen’. Als gemeente, corporaties en
banken het eens zijn met een uitruil is dit mogelijk. Thuisvester heeft dit een keer
gedaan. Er wordt nog opgemerkt dat gemeenten in het huidige stelsel vrijwel geen
risico lopen en dus de achtervang minimaal risico geeft.

5. Wij willen als gemeente graag een overzicht van de leningen die zo bij de
corporatie komen.
Dit kunnen gemeenten lokaal bespreken met de corporaties. Op dit moment is de
toedeling nog niet definitief. De corporaties verwachten er rond februari/maart uit te
zijn met de banken.

6. Wat is nu het vervolgtraject?
Op 11 oktober wordt verwacht dat de corporaties een intentie-overeenkomst tekenen.
Omdat er nog veel formele stappen genomen moeten worden is de communicatie
beperkt. De gemeenten wordt gevraagd om ook terughoudend te zijn met persvragen
en dan altijd te overleggen met WSG of de regiobestuurders.

7. Wat is belangrijk bij het geven van de zienswijzen?
Er is geen vereiste vorm, maar wel is er een voorkeur voor een zienswijze van het
college van B&W. Er mag ook afgezien worden van het geven van een zienswijze.
Voor de beoordeling door de Autoriteit Wonen is wel belangrijk dat gemeenten een
expliciete toelichting geven op het noodzakelijke DAEB-bezit in de gemeente. Dit
omvat woningen en zorgvastgoed. WSG heeft in een tabel aangeleverd wat op dit
moment het aantal sociale huurwoningen zijn, welk deel te liberaliseren is (veelal het





Overzicht zienswijzen minimaal noodzakelijk DAEB 
 

WSG is werkzaam in 15 gemeenten. Alle gemeenten hebben een verzoek gehad om hun zienswijze te geven op het minimaal noodzakelijke 

DAEB in hun werkgebied. In het verzoek is aangegeven hoe de DAEB-niet DAEB verdeling is op 31 december 2016, hoeveel woningen op 

basis van de woningwaardering geliberaliseerd kunnen worden en wat volgende de overnemende corporaties DAEB is. 

Op 3 oktober 2017 is er een gezamenlijke bijeenkomst geweest met alle gemeenten, waarin de situatie van WSG is toegelicht, evenals het 

Puzzelmodel als mogelijk scenario.  

De gemeenten hebben allemaal een zienswijze afgegeven, met uitzondering van de gemeente Zundert. In Zundert bezit WSG alleen 

bedrijfsonroerend goed.  

De meeste gemeenten geven aan dat het aantal dat de regiocorporatie overneemt als DAEB bezit ook in hun zienswijze DAEB moet blijven. 

Waar wordt afgeweken wordt dit toegelicht. 

WSG heeft met de gemeente Geertruidenberg en Roosendaal prestatieafspraken op basis van de woonvisie/woonagenda. Deze zijn 

opgenomen in de bijlagen. 

  



gemeente bevinding reactie 

Breda Minimaal noodzakelijk DAEB = 77 eenheden 
zorg  

 

Dongen Minimaal noodzakelijk DAEB: 72 reguliere  
woningen en 12 eenheden zorg  

geen 

Drimmelen Minimaal noodzakelijk DAEB: 31 reguliere 
woningen en 176 eenheden zorg 

geen 

Geertruidenberg Minimaal noodzakelijk DAEB in de kern 
Geertruidenberg is 960 woningen en 291 
zorgeenheden 

Thuisvester labelt 1049 reguliere woningen als DAEB. Het verschil met de 
gemeente is als volgt te verklaren: 

 Gemeente baseert zich op prestatieafspraken, waarin ook verkoop 
van woningen was opgenomen. In het Puzzelmodel is geen 
rekening gehouden met verkoop. 

Gilze en Rijen Hebben aangegeven dat het zo weinig 
woningen zijn dat er beperkte invloed is op het 
totale min noodzakelijk DAEB in de gemeente. 
Zij geven bij navraag aan dat zij 26 woningen 
wel zien als noodzakelijk DAEB. 

 

Halderbergen Gemeente verwijst in zienswijze naar tabel. 
Daarin is opgenomen dat zij de 281 eenheden 
zorgvastgoed zien als noodzakelijk DAEB. 

Geen. In reactie kolom toevoegen 

Loon op Zand Verwijzen in de zienswijze naar de tabel. 
Daarin is opgenomen als noodzakelijk DAEB: 
116 woningen en 102 eenheden zorg. 

Gemeente bevestigd de gewenste aantallen in een mail. 

Moerdijk Geven aan in zienswijze dat zij 104 woningen 
als noodzakelijk DAEB zien en 89 
zorgeenheden.  

Woonkwartier geeft aan dat zij 110 woningen in de DAEB willen brengen. 
Zij willen 6 geliberaliseerde woningen bij mutatie terugbrengen in de DAEB 

Oosterhout Geven in een toelichting op de zienswijze aan 
dat zij 51 woningen zien als DAEB en 26 
zorgeenheden 

 

Roosendaal Houden aan wat in prestatieafspraken is 
vastgelegd nl 408 DAEB woningen en135 
zorgvastgoed 

Allee Wonen brengt 11 geliberaliseerde woningen bij mutatie terug naar 
DAEB. Het verschil in aantal woningen tussen de prestatieafspraken en 
het huidige aantal is te verklaren doordat er woningen door 
extramuralisatie uit zorg zijn toegevoegd bij het reguliere bezit. 

Steenbergen Zienswijze gemeente is dat er 83 woningen 
min DAEB moeten zijn. 

De gemeente houdt het huidige aantal DAEB woningen aan dat WSG nu 
in dit segment heeft. Stadlander wil bij mutatie 16 geliberaliseerde 



woningen terugbrengen naar het DAEB segment. De gemeente geeft aan 
dat zij al overleg hebben gehad met Stadlander hierover.Zij nemen 
definitieve aantallen mee in de nieuwe prestatieafspaken. 

Tilburg Zienswijze min noodzakelijk DAEB: 17 
woningen  

 

Waalwijk 29 zorgeenheden zijn min noodzakelijk. Zij 
verwijzen naar de bijgevoegde tabel 

 

Werkendam Zienswijze noodzakelijk DEAEB: 12 
zorgeenheden 

 

Zundert Niet relevant voor DAEB. Is alleen 
bedrijfsonroerend goed 

 

 

  



Gemeente Breda 

 

Gemeente Dongen 

 
 

Gemeente Drimmelen 

 

RVE Type vastgoed Corporatie Gemeente Aantal VHE DAEB Niet-DAEB

Te 

libveraliser

en > 144 

punten

Marktwaarde 

DAEB

Marktwaarde 

N-DAEB
DAEB Niet-DAEB

1&5 Reguliere woningen Casade Dongen 123 97 26 90 13.247.613€       5.076.982€       72 51

2&6 Zorg Casade Dongen 12 12 0 0 1.300.000€         -€                  12 0

3&7 Parkeren en bergingen Casade Dongen 0 0 0 0 -€                    -€                  0 0

4&8 BOG/MOG Casade Dongen 2 0 2 0 -€                    2.340.000€       0 2

Totaal 137 109 28 90 14.547.613€       7.416.982€       84 53

Portefeuillestrategie CasadeWSG status per 31-12-2016

RVE Type vastgoed Corporatie Gemeente Aantal VHE DAEB Niet-DAEB

Te 

libveraliser

en > 144 

punten

Marktwaarde 

DAEB

Marktwaarde 

N-DAEB
DAEB Niet-DAEB

1&5 Reguliere woningen Woonvizier Drimmelen 47 40 7 21 4.041.008€         1.542.594€       31 16

2&6 Zorg Woonvizier Drimmelen 176 176 0 0 9.347.773€         -€                  176 0

3&7 Parkeren en bergingen Woonvizier Drimmelen 16 0 16 0 -€                    173.989€          0 16

4&8 BOG/MOG Woonvizier Drimmelen 3 0 3 0 -€                    2.540.000€       0 3

Totaal 242 216 26 21 13.388.781€       4.256.583€       207 35

Portefeuillestrategie WoonvizierWSG status per 31-12-2016

RVE Type vastgoed Corporatie Gemeente Aantal VHE DAEB Niet-DAEB

Te 

libveraliser

en > 144 

punten

Marktwaarde 

DAEB

Marktwaarde N-

DAEB
DAEB Niet-DAEB

1&5 Reguliere woningen WonenBreburg Breda 49 2 47 49 360.915€              9.977.332€         0 49

2&6 Zorg WonenBreburg Breda 77 77 0 0 9.675.000€           -€                    77 0

3&7 Parkeren en bergingen WonenBreburg Breda 45 0 45 0 -€                      358.800€            0 45

4&8 BOG/MOG WonenBreburg Breda 22 0 22 0 -€                      3.625.000€         0 22

Totaal 193 79 114 49 10.035.915€         13.961.132€       77 116

Portefeuillestrategie WonenBreburgWSG status per 31-12-2016



Gemeente Geertruidenberg 

 

Gemeente Gilze en Rijen 

 

Gemeente Halderberge 

RVE Type vastgoed Corporatie Gemeente Aantal VHE DAEB Niet-DAEB

Te 

libveraliser

en > 144 

punten

Marktwaarde 

DAEB

Marktwaarde N-

DAEB
DAEB Niet-DAEB

1&5 Reguliere woningen Thuisvester Geertruidenberg 1179 1074 105 670 99.467.615€         20.956.954€       1049 130

2&6 Zorg Thuisvester Geertruidenberg 291 291 0 0 26.535.000€         -€                    291 0

3&7 Parkeren en bergingen Thuisvester Geertruidenberg 453 0 453 0 -€                      4.262.879€         0 453

4&8 BOG/MOG Thuisvester Geertruidenberg 26 3 23 0 150.000€              7.584.550€         0 26

Totaal 1949 1368 581 670 126.152.615€       32.804.383€       1340 609

Portefeuillestrategie ThuisvesterWSG status per 31-12-2016

RVE Type vastgoed Corporatie Gemeente Aantal VHE DAEB Niet-DAEB

Te 

libveraliser

en > 144 

punten

Marktwaarde 

DAEB

Marktwaarde N-

DAEB
DAEB Niet-DAEB

1&5 Reguliere woningen Leystromen Gilze en Rijen 48 26 22 48 4.300.609€           4.358.278€         26 22

2&6 Zorg Leystromen Gilze en Rijen 0 0 0 0 -€                      -€                    0 0

3&7 Parkeren en bergingen Leystromen Gilze en Rijen 48 0 48 0 -€                      617.022€            0 48

4&8 BOG/MOG Leystromen Gilze en Rijen 0 0 0 0 -€                      -€                    0 0

Totaal 96 26 70 48 4.300.609€           4.975.299€         26 70

Portefeuillestrategie LeystromenWSG status per 31-12-2016

RVE Type vastgoed Corporatie Gemeente Aantal VHE DAEB Niet-DAEB

Te 

libveraliser

en > 144 

punten

Marktwaarde 

DAEB

Marktwaarde N-

DAEB
DAEB Niet-DAEB

1&5 Reguliere woningen Woonkw artier Halderberge 0 0 0 0 -€                      -€                    0 0

2&6 Zorg Woonkw artier Halderberge 281 281 0 0 41.550.000€         -€                    281 0

3&7 Parkeren en bergingen Woonkw artier Halderberge 0 0 0 0 -€                      -€                    0 0

4&8 BOG/MOG Woonkw artier Halderberge 0 0 0 0 -€                      -€                    0 0

Totaal 281 281 0 0 41.550.000€         -€                    281 0

Portefeuillestrategie Woonkw artierWSG status per 31-12-2016



Gemeente Loon op Zand 

 

Gemeente Moerdijk 

 

 

 

 

Gemeente Oosterhout 

 

RVE Type vastgoed Corporatie Gemeente Aantal VHE DAEB Niet-DAEB

Te 

libveraliser

en > 144 

punten

Marktwaarde 

DAEB

Marktwaarde N-

DAEB
DAEB Niet-DAEB

1&5 Reguliere woningen Casade Loon op Zand 122 82 40 112 11.451.550€         6.722.766€         116 6

2&6 Zorg Casade Halderberge 102 102 0 0 13.075.000€         -€                    102 0

3&7 Parkeren en bergingen Casade Halderberge 70 0 70 0 -€                      683.029€            0 70

4&8 BOG/MOG Casade Halderberge 3 0 3 0 -€                      225.000€            0 3

Totaal 297 184 113 112 24.526.550€         7.630.795€         218 79

Portefeuillestrategie CasadeWSG status per 31-12-2016

RVE Type vastgoed Corporatie Gemeente Aantal VHE DAEB Niet-DAEB

Te 

libveraliser

en > 144 

punten

Marktwaarde 

DAEB

Marktwaarde N-

DAEB
DAEB Niet-DAEB

1&5 Reguliere woningen Woonkw artier Moerdijk 110 104 6 51 10.580.941€         907.829€            110 0

2&6 Zorg Woonkw artier Moerdijk 89 89 0 0 9.525.000€           -€                    89 0

3&7 Parkeren en bergingen Woonkw artier Moerdijk 0 0 0 0 -€                      -€                    0 0

4&8 BOG/MOG Woonkw artier Moerdijk 6 0 6 0 -€                      625.000€            0 6

Totaal 205 193 12 51 20.105.941€         1.532.829€         199 6

Portefeuillestrategie Woonkw artierWSG status per 31-12-2016

RVE Type vastgoed Corporatie Gemeente Aantal VHE DAEB Niet-DAEB

Te 

libveraliser

en > 144 

punten

Marktwaarde 

DAEB

Marktwaarde N-

DAEB
DAEB Niet-DAEB

1&5 Reguliere woningen Thuisvester Oosterhout 175 87 88 175 15.350.068€         16.862.698€       51 124

2&6 Zorg Thuisvester Oosterhout 26 26 0 0 2.550.000€           -€                    26 0

3&7 Parkeren en bergingen Thuisvester Oosterhout 154 0 154 0 -€                      1.868.988€         0 154

4&8 BOG/MOG Thuisvester Oosterhout 16 0 16 0 -€                      4.285.000€         0 16

Totaal 371 113 258 175 17.900.068€         23.016.686€       77 294

Portefeuillestrategie ThuisvesterWSG status per 31-12-2016



Gemeente Roosendaal 

 

Gemeente Steenbergen 

 

Gemeente Tilburg 

RVE Type vastgoed Corporatie Gemeente Aantal VHE DAEB Niet-DAEB

Te 

libveraliser

en > 144 

punten

Marktwaarde 

DAEB

Marktwaarde N-

DAEB
DAEB Niet-DAEB

1&5 Reguliere woningen AlleeWonen Roosendaal 419 408 11 194 43.234.581€         1.695.609€         419 0

2&6 Zorg AlleeWonen Roosendaal 135 135 0 0 17.440.000€         -€                    135 0

3&7 Parkeren en bergingen AlleeWonen Roosendaal 147 0 147 0 -€                      1.204.772€         0 147

4&8 BOG/MOG AlleeWonen Roosendaal 8 0 8 0 -€                      1.872.000€         0 8

Totaal 709 543 166 194 60.674.581€         4.772.380€         554 155

Portefeuillestrategie AlleeWonenWSG status per 31-12-2016

RVE Type vastgoed Corporatie Gemeente Aantal VHE DAEB Niet-DAEB

Te 

libveraliser

en > 144 

punten

Marktwaarde 

DAEB

Marktwaarde N-

DAEB
DAEB Niet-DAEB

1&5 Reguliere woningen Stadlander Steenbergen 104 83 21 104 12.260.474€         3.945.993€         94 5

2&6 Zorg Stadlander Steenbergen 0 0 0 0 -€                      -€                    0 0

3&7 Parkeren en bergingen Stadlander Steenbergen 10 0 10 0 -€                      134.954€            0 10

4&8 BOG/MOG Stadlander Steenbergen 1 0 1 0 -€                      170.000€            0 0

Totaal 115 83 32 104 12.260.474€         4.250.947€         94 15

Portefeuillestrategie StadlanderWSG status per 31-12-2016

RVE Type vastgoed Corporatie Gemeente Aantal VHE DAEB Niet-DAEB

Te 

libveraliser

en > 144 

punten

Marktwaarde 

DAEB

Marktwaarde N-

DAEB
DAEB Niet-DAEB

1&5 Reguliere woningen WonenBreburg Tilburg 44 29 15 44 5.131.272€           3.464.715€         17 27

2&6 Zorg WonenBreburg Tilburg 0 0 0 0 -€                      -€                    0 0

3&7 Parkeren en bergingen WonenBreburg Tilburg 44 0 44 0 -€                      485.048€            0 44

4&8 BOG/MOG WonenBreburg Tilburg 0 0 0 0 -€                      -€                    0 0

Totaal 88 29 59 44 5.131.272€           3.949.763€         17 71

Portefeuillestrategie WonenBreburgWSG status per 31-12-2016



Gemeente Waalwijk 

 

Gemeente Werkendam 

 

Gemeente Zundert 

RVE Type vastgoed Corporatie Gemeente Aantal VHE DAEB Niet-DAEB

Te 

libveraliser

en > 144 

punten

Marktwaarde 

DAEB

Marktwaarde N-

DAEB
DAEB Niet-DAEB

1&5 Reguliere woningen Casade Waalw ijk 34 9 25 34 1.777.093€           5.362.009€         0 34

2&6 Zorg Casade Waalw ijk 29 29 0 0 3.275.000€           -€                    29 0

3&7 Parkeren en bergingen Casade Waalw ijk 36 0 36 0 -€                      354.014€            0 36

4&8 BOG/MOG Casade Waalw ijk 0 0 0 0 -€                      -€                    0 0

Totaal 99 38 61 34 5.052.093€           5.716.024€         29 70

Portefeuillestrategie CasadeWSG status per 31-12-2016

RVE Type vastgoed Corporatie Gemeente Aantal VHE DAEB Niet-DAEB

Te 

libveraliser

en > 144 

punten

Marktwaarde 

DAEB

Marktwaarde N-

DAEB
DAEB Niet-DAEB

1&5 Reguliere woningen Woonlinie Werkendam 0 0 0 0 -€                      -€                    0 0

2&6 Zorg Woonlinie Werkendam 12 12 0 0 980.000€              -€                    12 0

3&7 Parkeren en bergingen Woonlinie Werkendam 0 0 0 0 -€                      -€                    0 0

4&8 BOG/MOG Woonlinie Werkendam 0 0 0 0 -€                      -€                    0 0

Totaal 12 12 0 0 980.000€              -€                    12 0

Portefeuillestrategie WoonlinieWSG status per 31-12-2016

RVE Type vastgoed Corporatie Gemeente Aantal VHE DAEB Niet-DAEB

Te 

libveraliser

en > 144 

punten

Marktwaarde 

DAEB

Marktwaarde N-

DAEB
DAEB Niet-DAEB

1&5 Reguliere woningen Thuisvester Zundert 0 0 0 0 -€                      -€                    0 0

2&6 Zorg Thuisvester Zundert 0 0 0 0 -€                      -€                    0 0

3&7 Parkeren en bergingen Thuisvester Zundert 0 0 0 0 -€                      -€                    0 0

4&8 BOG/MOG Thuisvester Zundert 10 0 10 0 -€                      3.490.000€         0 10

Totaal 10 0 10 0 -€                      3.490.000€         0 10

Portefeuillestrategie ThuisvesterWSG status per 31-12-2016



 









































Overzicht zienswijzen gemeenten op sanering en juridische splitsing 

WSG 
 

WSG is werkzaam in 15 gemeenten. Alle gemeenten hebben een verzoek gehad om hun 

zienswijze te geven op de sanering en juridische splitsing van WSG. Op 3 oktober 2017 is er 

een gezamenlijke bijeenkomst geweest met alle gemeenten, waarin de situatie van WSG is 

toegelicht, evenals het Puzzelmodel als mogelijk scenario.  

De gemeenten hebben allemaal een zienswijze afgegeven. De gemeente Steenbergen heeft 

telefonisch de zienswijze afgegeven en stuurt de bevestiging eind november 2017 op. 

Alle gemeenten geven een positieve zienswijze af. Eventuele vragen of kanttekeningen zijn 

toegelicht in de tabel. 

  

Gemeente Aanvullende opmerkingen gemeente 

Breda x 

Dongen x 

Drimmelen Verzoek aan WSG om over de grondpositie Ganshoek in 
Lage Zwaluwe en het project Lage Zwaluwe West afspraken 
te maken met Woonvizier voor overname 

Geertruidenberg Gemeente verzoekt WSW scherpe specificatie van 
achtervangpositie. Benoemen dit als voorwaarde voor een 
positief advies 

Gilze en Rijen x 

Halderbergen Verzoek van gemeente om bij herverdeling van de leningen 
toe te wijzen conform de ingenomen achtervangpositie. Waar 
dit niet mogelijk is wil gemeente de achtervangpositie laten 
herzien. Er moet een koppeling zijn tussen de gemeente en 
het vastgoed in desbetreffende gemeente. 

Loon op Zand De gemeente wil graag meer helderheid over de 
achtervangpositie en een uitgewerkt voorstel. Zij geven een 
positieve zienswijze, met nadrukkelijk wel de wens dit 
voorstel uit te werken. 

Moerdijk x 

Oosterhout x 

Roosendaal x 

Steenbergen Telefonisch is een positieve zienswijze afgegeven. In de 
administratieve verwerking is iets fout gegaan. De gemeente 
stuurt binnen 2 weken een schriftelijke bevestiging 

Tilburg x 

Waalwijk Gemeente wil graag een uitgewerkt voorstel over de 
achtervangpositie. Zienswijze is wel positief. 

Werkendam Er is geen zienswijze ontvangen 

Zundert x 

 










