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Prestatieafspraken 2021

Geachte heer Mascini,
Uw bod van 19 oktober 2020 op de woonvisie van Zuidplas hebben wij in goede orde ontvangen.
Wij accepteren het door u uitgebrachte bod op onze Woonvisie 2025 Dorps wonen in Zuidplas, nu en in
de toekomst als prestatieafspraak voor 2021. Wij zijn blij met de inspanningen die u wilt leveren ten
aanzien van de thema's Beschikbaarheid, Betaalbaarheid, Duurzaamheid, Wonen, zorg en welzijn en
Leefbaarheid & participatie. Een paar zaken lichten wij hieronder nader toe.
Middenhuur
In uw bieding geeft u aan dat maximaal 10% van haar bezit wil realiseren in het middenhuursegment.
Vooral bedoeld voor huishoudens die net te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar voor wie
een koopwoning niet bereikbaar en/of financierbaar is. Wij zien dat marktpartijen het zogenoemde
middensegment in de praktijk vaak overslaan met huren ver boven de € 1.000. De gemeente is content
met deze inzet die voorziet in het hiaat tussen sociale huur en koop.
Bevorderen doorstroming
De gemeente is ook positief dat Woonpartners Midden-Holland een bijdrage gaat leveren om, naar
voorbeeld van Mozaïek Wonen, actief de doorstroming te bevorderen middels bewustwording en
ondersteuning van ouderen met een verhuiswens.
Overname en uitbreiding standpiaatsen en woonwagens in Zuidplas
In de woonvisie is opgenomen dat Zuidplas inzet om de komende jaren de woonwagens en
standplaatsen over te dragen aan de corporaties. Binnenkort verwachten wij de uitkomsten van een
behoeftenonderzoek naar woonwagens en standplaatsen in Zuidplas. Vooruitlopend daarop
verwachten wij een beperkte uitbreidingsopgave. Als daar meer over bekend wordt gaan wij graag het
gesprek met u aan om te bezien hoe wij daar gezamenlijk concreet vorm en inhoud aan kunnen gaan
geven.
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Flexwonen
Onder voorwaarden is Woonpartners Midden Holland bereid om te onderzoeken of er in Zuidplas een
vorm van flexwonen kan worden gerealiseerd. Mocht daar de komende periode aanleiding toe zijn of er
komt bijvoorbeeld een geschikte locatie in beeld, ook dan gaan wij graag het gesprek met u aan om te
bezien hoe wij daar gezamenlijk concreet vorm en inhoud aan kunnen gaan geven.
Gematigd huurbeleid
De gemeente is content dat Woonpartners Midden Holland Wonen ook de komende jaren een
gematigd huurbeleid voert.
Waarborgsom
In uw bieding geeft u aan dat Woonpartners inzet op het voorkomen van armoede en
betalingsproblemen van haar huurders. Aan de gemeente vraagt u om samen op te trekken en om de
schuldhulpverlening verder uit te werken. Als gemeente onderschrijven wij dat volledig en verwijzen wij
graag naar het gezamenlijke convenant voorkomen huisuitzetting, waarbij u inzet op vroeg signalering
en het voorkomen van armoede en betaalproblemen, In dat licht bezien is het vreemd te moeten
constateren dat Woonpartners begin dit jaar eenzijdig de waarborgsom voor nieuwe huurders heeft
verhoogd. Voorheen moesten zij €113 betalen, maar sindsdien 1 x de netto maandhuur. Punt is dat als
nieuwe huurders betalingsproblemen krijgen, Woonpartners hen verwijst naar de gemeente voor
schuldhulp. Daardoor ontstaat de situatie dat nieuwe huurders soms direct geconfronteerd worden met
schulden. En zo wentelt Woonpartners het probleem af op de gemeente. Dit alles zonder de maatregel
vooraf te bespreken of af te stemmen met de gemeente.
Samen met Waddinxveen en Gouda hebben wij Woonpartners zowel ambtelijk als bestuurlijk
meermaals verzocht om deze verhoogde waarborgsom terug te draaien.
Dit is voor de gemeente Zuidplas een principieel punt, We begrijpen het niet, kunnen niet accepteren
dat dit wordt afgewenteld op de gemeente en doen alsnog een dringend beroep op Woonpartners om
de verhoogde waarborgsom terug te draaien. Wij zien dit als een dissonant in onze goede onderlinge
relatie en samenwerking.
Verlaging parkeernormen
Net als in eerdere jaren vraagt u in uw bieding voor 2021 om een verlaagde parkeernorm voor sociale
huurwoningen, alsook een nog lagere norm voor locaties nabij HOV-knooppunten of waar sprake kan
zijn van deelautogebruik.
Net als voorheen staat de gemeente op het standpunt dat zij vasthoudt aan de huidige parkeernormen.
Veel nieuwbouwlocaties zijn slecht ontsloten met openbaar vervoer, waardoor mensen zijn
aangewezen op de auto.
Tegelijkertijd volgt ook de gemeente de huidige ontwikkelingen. Conform het parkeerbeleid is de
gemeente alleen bereid om af te wijken als dat voldoende is onderbouwd voor het betreffende project.
Tenslotte danken wij u ook nu voor de goede en constructieve samenwerking van het afgelopen jaar.
Wij spreken de hoop uit dat wij het komende jaar op dezelfde voet zullen samenwerken en dat de
overname van het Vestia bezit door de coalitie van corporaties succesvol zal worden afgerond.

Met vriendelijke groet.
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas,
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'R.C.L. Heijdra
Gemeentesecretaris
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