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Geachte mevrouw Welzijn, 
 
Op 4 oktober 2021 hebben wij in het bestuurlijk overleg prestatieafspraken de bieding van 
Woonpartners Midden-Holland besproken. Deze afspraken zijn gebaseerd op de raamovereenkomst 
2017-2020 en de bijbehorende allonge. U heeft ons gevraagd in te stemmen met de concretisering 
van de prestatieafspraken voor het kalenderjaar 2022. Wij gaan graag op dit verzoek in. 
 
De bieding van Woonpartners Midden-Holland getuigt van een ‘redelijke bijdrage’ aan het Goudse 
volkshuisvestingsbeleid met de voorgenomen activiteiten. De bijdrage past bij de bestedingsruimte en 
de feitelijke mogelijkheden en de positie van uw woningcorporatie in onze stad. De gemeente staat 
achter de extra aandacht voor betaalbaarheid die Woonpartners Midden-Holland heeft. 
 
In de bieding staan onderdelen benoemd die in eerdere jaren al zijn besproken en onderdelen die 
nieuw zijn toegevoegd. Puntsgewijs geven wij voor de onderdelen die in 2021 nieuw zijn toegevoegd 
en/of waar eerder nog geen overeenstemming over was, aan hoe wij in uw vraag voorzien. Daarnaast 
vragen we aandacht voor de aandachtspunten die in het bestuurlijk overleg op 4 oktober zijn 
besproken. 
 
Maximaal 10% vrije toewijzingsruimte 
De gemeente is akkoord met het aangepaste voorstel om maximaal 10% van de vrije 
toewijzingsruimte te kunnen benutten bij het toewijzen van woningen. Hiermee zijn er meer 
mogelijkheden om doorstroming te creëren en specifieke doelgroepen beter te bedienen, zoals 
starters en senioren. Ook kan het een bijdrage leveren aan de leefbaarheid, door gerichter in te zetten 
op een sociale mix als de veerkracht ergens onvoldoende is. De gemeente vraagt de corporaties wel 
om snelheid te maken met de oplevering van nieuwbouw, zodat de lagere inkomens niet (meer) in de 
knel komen in een zoektocht naar een (nieuwe) woning. 
 
Extra aandacht voor betaalbaarheid gepaard laten gaan met duurzame maatregelen 
De gemeente is verheugd met de aangescherpte focus op betaalbaarheid voor de huurders. Het niet 
gebruik maken van de mogelijkheid om een huurverhoging van inflatie + 1% te hanteren laat zien dat 
betaalbaarheid een belangrijk uitgangspunt is. Daarnaast heeft Woonpartners Midden-Holland 
aangegeven de vorig jaar ingevoerde waarborgsom met terugwerkende kracht terug te betalen aan 
huurders. De gemeente wijst Woonpartners Midden-Holland erop dat de nadruk op betaalbaarheid 
niet ten koste mag gaan van de verduurzaming, die eveneens hoognodig is. Beter is het om deze 
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hand in hand te doen samenkomen. De gemeente zet daarom onder andere in op bewustwording 
voor energiebesparing en verduurzaming en de samenwerking in de warmtetransitie. 
 
Onderzoeken mogelijkheden voor flexwonen 
Woonpartners geeft aan dat altijd behoefte zal zijn aan (snel beschikbare) tijdelijke woonruimte. Er 
zullen namelijk altijd spoedzoekers blijven of het nou gaat om arbeidsmigranten, studenten, 
vluchtelingen, gescheiden ouders of starters op de woningmarkt. Woonpartners ziet flexwonen als een 
belangrijke toevoeging aan de bestaande woningvoorraad. De gemeente staat achter het voornemen 
van Woonpartners om mogelijkheden voor flexwonen te onderzoeken als dit relatief snel en goedkoop 
kan, zolang de nadruk op het toevoegen van permanente woonruimten blijft liggen. Daarbij geeft de 
gemeente wel aan dat eerdere ervaringen hebben geleerd dat het plaatsen van flexwoningen 
vanwege de bodemgesteldheid in Gouda niet altijd eenvoudig mogelijk is. 
 
Realiseren van sociale huurwoningen en opzetten van het fonds betaalbaar wonen 
De gemeente trekt graag samen op in het realiseren van meer betaalbare woningen. Het nieuwe 
fonds betaalbare woningen, zoals opgenomen in de woon(zorg)visie wordt met dit doel opgezet. De 
uitwerking hiervan zal begin volgend jaar van de grond komen. 
 
Doorstroming bevorderen 
Woonpartners neemt in haar primaire proces “Bevordering Doorstroming” op en betrekt hier 
nadrukkelijk partners vanuit de zorg bij. De gemeente zet ook in op het bevorderen van doorstroming 
(voor senioren) en trekt hierover graag verder gezamenlijk op naar aanleiding van het initiatief dat is 
opgezet door de HRHM. 
 
Wonen Eerst als onderdeel van het Actieplan dakloosheid 
De gemeente werkt aan een voorstel waarin staat opgenomen wat er aan ‘Wonen eerst’ en het bieden 
van een ‘waakvlam’ kan worden gedaan in Gouda. De doelgroep bestaat uit mensen met 
meervoudige problematiek, waarbij een reële kans wordt gezien dat ze met een dak boven hun hoofd 
weer deel uit kunnen maken van de maatschappij. De woningcorporaties zijn inmiddels benaderd om 
tot werkbare afspraken te komen hoeveel woningen hiervoor jaarlijks beschikbaar kunnen worden 
gesteld, op welke locaties en onder welke voorwaarden.  
 
Centrale coördinatie voor woon-zorginitiatieven 
Woonpartners Midden-Holland geeft aan dat zij veelvuldig benaderd worden voor projectinitiatieven 
voor wonen-en-zorgprojecten. Er is behoefte aan een ‘totaalplaat’ om de beschikbare capaciteit en 
middelen efficiënt in te kunnen zetten. Onder andere in de woon(zorg)visie heeft de gemeente 
opgenomen in te zetten op een centrale coördinatie van alle aanvragen voor bijzondere doelgroepen, 
om vervolgens prioriteiten te kunnen bepalen. Hiervoor treft de gemeente voorbereidingen om dit 
samen met de woningcorporaties, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, regiogemeenten en het 
zorgkantoor vorm te geven; 
 
Op de hoogte blijven van het Vestiadossier 
Zowel Woonpartners Midden-Holland als Mozaïek Wonen voert gesprekken over een eventuele 
overname van het bezit van Vestia in de gemeente Zuidplas. De gemeente blijft graag op de hoogte 
van deze ontwikkelingen. 
 
Wij zien uit naar wederom een productieve samenwerking in 2022 en vertrouwen erop dat 
Woonpartners Midden-Holland haar uiterste best doet om naar vermogen en in redelijkheid bij te 
dragen aan de volkshuisvestingsopgave in onze stad. We verwachten dat we bovendien in 
gezamenlijkheid het proces tot allereerst een allonge op de huidige raamovereenkomst op te stellen 
en eind volgend jaar een nieuwe raamovereenkomst prestatieafspraken vorm kunnen geven om dit 
ook voor een langere termijn te kunnen borgen. 

 
Een kopie van deze brief sturen wij ter informatie naar uw huurdersorganisatie HRHM. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Gouda, 
de secretaris, de burgemeester, 
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Drs. R.C. Bakker mr. drs. P. Verhoeve 
 
 


