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Geachte mevrouw Welzijn,

Uw bod van 23 september 2021 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 toekomsf als prestatieafspraak voor 2022. Wij zijn blij met de inspanningen die u wilt leveren ten
aanzien van de thema's Betaalbaarheid, Beschikbaarheid, Duurzaamheid, Wonen, zorg en welzijn en
Leefbaarheid & participatie. Een paar zaken lichten wij hieronder nader toe.

Waarborgsom
De gemeente is zeer content met het besluit van Woonpartners om de verhoogde waarborgsom voor
nieuwe huurders terug te draaien en de reeds geïnde verhoogde waarborgsommen terug te betalen
aan haar huurders. Dit past bij de gezamenlijke ambitie om armoede en betalingsproblemen van
huurders zo veel als mogelijk te voorkomen.

Gematigd huurbeleid
Woonpartners gaat een iets andere koers varen. Meer dan voorheen legt uw corporatie de nadruk op
de betaalbaarheid van haar bezit. Hiervoor zal Woonpartners een meer gematigd huurbeleid volgen
waarbij onder meer wordt afgezien van de mogelijkheid van de inkomensafhankelijke huurverhoging.
Dat is lovenswaardig.
Gevolg daarvan is datWoonpartners haar investeringen in nieuwbouw en verduurzaming walzal
temporiseren. Zoals u zell zegt in uw brief van 23 november jl.: "We nemen wat meer tijd om
nieuwbouw- en verduurzamingsprojecten te realiseren". Het tempo van meer zachte
nieuwbouwprojecten wordt wat teruggeschroefd waardoor de geplande realisatie van projecten op
schuift. ln uw planning is bijvoorbeeld de realisatie van het project Kamerlingh Onnesstraat
opgeschoven naar 2025. Afgelopen voorjaar heeft de gemeente zich samen met Woonpartners
ingespannen om voor dit project een aanjaagsubsidie van de provincie te verkrijgen. Met succes.
Voorwaarde bij de toegekende subsidie ad. € 220.000 is wel dat het project binnen drie jaar wordt
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gerealiseerd. Oplevering in 2025 past daar niet bij. De gemeente gaat er dan ook vanuit dat
Woonpartners tempo blijft houden in zowel harde als mÍnder harde woningbouwprojecten in Zuidplas en
straks ook tijdig en in voldoende mate kan bijdragen aan het realiseren van de 30% sociale huur in het
Vijfde dorp.
Daarnaast vertrouwt de gemeente er op dat Woonpartners onverminderd door gaat met het
verduurzamen van haar bestaande woningvoorraad in Zuidplas.

Bevorde re n doorstro m i n g
De gemeente is positief dat Woonpartners Midden-Holland in 2022 verder gaat om actief de
doorstroming te bevorderen middels bewustwording en ondersteuning van ouderen met een
verhuiswens. De gemeente spant zich samen met haar netwerkorganisatie in om daar beter op aan te
sluiten. Bijvoorbeeld door te informeren middels een voorlichtingscampagne, het voeren van
gesprekken, in te spelen op de behoeftes en het creëren van bewustwording.

Overname en uitbreiding standplaatsen en woonwagens in Zuidplas
ln de woonvisie is opgenomen dat Zuidplas inzet om de komende jaren de bestaande woonwagens en
standplaatsen over te dragen aan de corporaties. Uit het vorig jaar verschenen behoeftenonderzoek
naar woonwagens en standplaatsen in Zuidplas is een uitbreidingsbehoefte gekomen van 5 à 6
standplaatsen voor de komende vier jaar. Wij gaan graag het gesprek met u aan om te bezien hoe wij
daar gezamenlijk concreet vorm en inhoud aan kunnen gaan geven.

Flexwonen
De gemeente is content met de toezegging van Woonpartners Midden-Holland om een concrete
bijdrage te leveren aan het realiseren van 15 flexibele woonplekken (short-stay) bedoeld voor
specifieke doel g roepen, in com binatie met tijdelijke h u urcontracten.
De gemeente heeft aanvullend (beperkt) budget beschikbaar voor het realiseren van flexwonen, al dan
niet in bestaande woningen. Daarnaast zal de gemeente vanuit het sociaal domein waar nodig een
bijdrage aan (sociale) begeleiding leveren.

Passage sociale woningbouw in anterieure overeenkomsten
Zowel Woonpartners als Mozaïek Wonen hebben aangegeven graag een passage over sociale
woningbouw te willen opnemen in anterieure overeenkomsten. Juristen van de gemeente Zuidplas
hebben eerder gemotiveerd aangegeven dat niet te willen en dat het op juridische bezwaren stuit om in
een anterieure overeenkomst met een ontwikkelaar zaken vast te leggen die moeten worden geregeld
tussen de woningbouwcorporatie en de ontwikkelaar zelf.
Tijdens het bestuurlijk overleg op 4 november jl. is afgesproken dat de gemeente haar standpunt
nogmaals intern toetst met de vraag op welke wijze een dergelijke passage eventueel weljuridisch
mogelijk is. Daarbij venrvijzend naar bijvoorbeeld Gouda.

H u isvesti ng ve rg u n n i ng h ou de rs
Vanwege de huidige ontwikkelingen bij het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) ligt er een landelijke
taak om vergunninghouders versneld uit te laten stromen naar een woning in de gemeente.
Vergunninghouders houden te lang opvangplekken bezet bi AZC's. Van corporaties wordt gevraagd
om zich te blijven inzetten om de gemeentelijke taakstelling te behalen en mee te denken naar
oplossingen om versnelde uitstroom naar een woning mogelijk te maken.
De gemeente heeft Woonpartners aangesproken op het achterblijven bij haar aandeel in het huisvesten
van statushouders. Wij zijn content met uw toezegging dat uw corporatie hier een extra inspanning gaat
leveren.
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Verruimi ng 1 5% vrije toewijzi ngsrui mte
De gemeente is akkoord met verruiming van de 15% toewijzingsruimte op grond van de Woningwet,
zodat maatwerk mogelijk blijft. Wel ontvangt de gemeente graag jaarlijks cijfermatige verantwoording
over de inzet van deze vrije toewijzingsruimte.

Formele ondertekening
Tt1-dens het bestuurlijk overleg op 4 november jl. is de wens uitgesproken om de prestatieafspraken ook
formeel te ondertekenen. De gemeente neemt daartoe begin volgend jaar het initiatief. Hoe en in welke
vorm zal mede afhankelijk zijn van eventuele restricties rond corona.

Tenslotte danken wij u voor de goede en constructieve samenwerking van het afgelopen jaar. Wij
wensen u veel succes als nieuwe directeur-bestuurder van Woonpartners Midden-Holland en zien uit
naar de hernieuwde samenwerking het komende jaar.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de Zuidplas,

J.F C.L. Heijdra
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