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Behore nde bii p restatieafspraken 2O2L-2O24

In het kader van de Woningwet stett de woningcorporotie een overzicht op von voorgenomen werkzaamheden,

wooruit de gemeente kan inzien welke werkzoamheden in de gemeente zijn voorzien en welke bildroge
daarmee is beoogd oan de uitvoering von het volkshuisvestingsbeleid von Koggenlond. Met de vaststellíng van

de prestatleafsproken 'Koggenland 2027-2024'is ervoor de joorcyclus ofgesproken om de voortgong te

bewdken met een zogeheten jsarschijf.

tn de jaorschijf wordt het uitvoeringsprogrommo von de prestatiedfsproken noder vastgelegd. De ioarschiif
biedt hiermee de mogelukheid om de afsproken uit te voeren, te monitoren of waar nodig te dctualiseren.
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iaarschiJf 2022
p restatieafspra kenKoggenland

llrtum! drccmbor 2021

Oltulk rl.&.$r.nwcrllry
Specrpunteír gemeentê komêndeJarr < I apÍil
Jáarsdrlrf Íeêllsatle afgelopen kalenderlÊar < 1 mêl
Ínrenden verhuunaportate over voortaandêJaaÍ < I mel

OEBnis.tle b€stuurluk oierlèg t/mÍJaaÍ < I lunl
ln2enden jaárveÍdag < I junl
lndie*n wlkshulsEtêliJk bod < I juli
orBanlsatlê bêstuurl{k overleg naJaar < 1 november
OíBanlsatiê ondertekeneh prêÁtatleafspraken < 1 december
lndlenén prestatlsáÍ3pÍàken bl, mlnlster < 15 december
Opstellenlaarshljf komfidè kàlenderJaar < 31 december
OrBrnlstle wd€rcep mdaal donnln & leÍbaarheld
Organlntle werltgrcep vêsttoeóturln&/veÍduurramlng
Hmmo E êntuele wflheam(sl

8..óltb.rlnld
Hstdlln6 ls Íeallsatle 100 soclêle huuÍwonlngen 2023-2030
Mln. voorread goedkope wonlntên (< € 442 - pruspell 20211

Mln, voorÍàad be,laalbare wonlngen (< € 633 - pdjspetl 2021)
dabelde uronltgen vooÍ verk@p

9an nl€ulrbouw

Oplêíerlng nlêlrubouwonlngen
Píogmsê sloopwonlngen

Vekop wn woningen
Mln, duur nlfbewmlnB bU kmpwonlngen

Á,ctlew ze*duut ln maanden uhlmo 2024

Gesdntte aantal beschlkbare wonlngen lnclustef nleuwbouw
El/áluatle reglonale uÍtentleregèltng
Ondenoek wonlÍltbehoefte
NorÍnaanbod regulier wgnlntzoekênden (min,l
Normaanbod Íeglonaal urgene wonlngzekenden (max.)

Nornnaobod doorstíomers (mh,l
Norínaanbod lokaal uBent€ wonhgzoekenden (max.l

Normaanbod bilroÍdeÍe toewurtngen (max.l

ld.db..rh.H
lnfl atlerolgend huurbeletd
lnwllint sanpak vroegldlge s.huldên bl huuÍders
Ondenoêk betaalbaarheld Êorlale huur West-Ftlêsland
Aandel wonlrgen onder € 633,25 {lage aftopgrens - priJspeil 2021}

Ouur:rrrnh.H &woonllbnrrt
Gemlddelde EnerBleJnde,( mlnlmaal A{abel
Gemlddeld kwh p/m'? woflingberit ultimo jaar

Màx. aantal wonlnten Ê.t€ label

Mln. aantal wonlngen ronder aardgas

Partlen werken srcn aan ulNoerlng TVW

Part{en werken salÍ€n aan klimaat-adaptiele wl,lken

Duurzame enertleopwekklry op daken wonlngen

Mmt*hrppellkr opjrvc
O/erl€g orSanlsatles wonen.rorg-wehlln
HulsvsllÍE \€Eunninghouders o.b.v. 2,5 bêrettlnt blnnen % urBente wonintroekêndeo
Huisvesilng vÊrgunnlnShouders aantal wonlngen
Rêallsatlè hulsvestlnt peÍsonen uttstroom MO/oW (max.l
Normàantal holsuluettingen door hlurschuld (max)

Eeschlkbaar budtet leeÍbaarhêld.

orrrlr rfipnkrn
Psrtuen werken ismen aan buurt-, wqk- en kemvlsles

OriÊntatlè op en afspraken ovêr hulsveílng/aanbod middeninkomen:
Extn aand6cht om jongeren (startera 23-30 jaar! aan een woilng te hdpen
,aêÍlUks vastrtellen of wUksciouwen nodlg/gewenst zijn

.beyhlh{r.daí voor leefrao,:heldstntttotleven, exclustel pe$oheels- en apporaoÉkaten

fr*"'"0 ,''i . ...-
D[Wcàhsotffri
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Organisatle & samenwerking
Om de kwaliteit en voortgang van de prestatieafspraken te borgen wordt voorgesteld om met ingang van 2022

2x per jaar door werkgroepen afspraken te bewaken en met voorsteÍlen te komen voor de volgende iaarschijf
voor het bestuurl'rjk overleg. Het betreffen de werkgroepen 'sociaal domein en leefbaarheid' en

'vastgoedsturing en verduurzamingi.

Beschikbaarheld
Mede om het aantal sociale huurwoningen te vergroten spant de gemeente zich in voor extra nieuwbouw.
Door partljen ls de minimale omvang van goedkope en betaalbare huurwoningen tot de 1" aftoppingsgrens van

de huurtoeslag vastgelegd, De corporatie zal binnen het goedkope segment het aantal beschikbare woningen

voor jongerenl/m22van 4 naar 10 verhogen. ln de regio West-Friesland wordt een onderzoek gedaan naar de
woningbehoefte. Dit onderzoek richt zich waarschijnlijk op de totale woningmarkt.

De corporatie spant zich in om tot nieuwbouw van sociale huurwoningen te komen op de locatie Handelskade

- Obdam (oude hal aannemingsbedrijf). Het college van B&W staat positief tegenover deze ontwikkeling.

Voor de invulling van de woningtoewijzingen werkt de corporatie in 2022 met het woonruimteverdelingspakket
Woonmatch. ln 2O22 wordt hiermee gewerkt op basis van de volgende toewijzingsbeginselen:

Huishoudtypt lnlromrn TocwiJzrn

Doelgroep
Eenpersoonshuishoudan Tot€ 4o.7ó5

MinimaalS5To
Meerpersaonshuistrouden Tot€45.or4

Geeo doelgroep Alle huishoudryper Hoger rlan doelqroepgrenzen Maxirnral r5oÁ*

Bij het aanbod in Woonmatch worden de volgende bandbreedtes/minimum/maximum aangehouden:

maximum 2022Bandbreedte Minimu
Regu liere woningzoekenden
Doorstromers
Urgente woningzoekenden
Spoedzoekers*
Bijaondere toewijzingen*

n.v.t.
tO-20Yo
LO-2OY"

O-LQYo
o-Lo%

50% minlmaal
15% minimaal
20% maximaal

8% maximaal
7% maximaal

* op 4 november 2027 is door de gemeentelijke portefeuillehouders geen overeenstemming bereikt rondom

een perspectief voor huisvesting van spoedzoekerc in de regio. De pilats spoedzoekers en uitstroom MO/BW
(reservering 5% als biJzondere toewijztng) stoppen per 37 december 2027 in de regio West-Friesland.

Personen utt beide categorleën kwatificeren zich als spoedzoeker op de woningmorkt en vallen niet onder de

urgentieregeting zoals vastgestetd door de gemeenten in West-Friesland. De Woonschakel beraadt zich over

de ontstane situatie, ondertekentvoorolsnog niet de Somenwerkingsovereenkomst Ultstroomregeling

Bijzondere Doelgroepen Westfriesland, zalvooralsnog handelen naar bevlnd van zaken ln voorkomende
gevallen van deze spoedzoekers (reservering 2022 8% maximaal) en komt ín het 7" kwqrtaal2022 met een

noder stondpunt voor deze categorie woningzoekenden.

Betaalbaarheid
Corporatie en gemeenten streven gezamenlijk naar een adequaat beleid voor de schuldenaanpak bij huurders

en inwoners van de gemeente. De uitwisseling van gegevens tussen corporatie-gemeente (vice versa) moet

met privacy gewaarborgd zijn. Doel van de corporatie is om huisuitzettingen op grond van een

betalingsachterstand tot een minimum te beperken. ln de regio West-Friesland wordt een onderzoek gedaan

naar betaalbaarheid. Dit onderzoek richt zich mogelijk ook op andere segmenten, dan alleen het sociale

huursegment.
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Duurzaamheid & woonklimaat
lnzet van de corporatie is om in 2022 een gemiddeld energielabel A {verbruik max. 160 kWh p/mr) te behalen.
Op basÍs van de in 2O2L ingevoerde nieuwe berekeningssystematiek (NTA 8300) beschikt de corporatie over
circa 60 woningen met een E-F-G label in Koggenland. Ambitie Ís om in 2025 geen woningen met een E-F-G
label meer in de verhuur te hebben. ln de periode zo25-203} werkt de corporatie aan de verbetering van circa
2.000 woningen met een C-D label naar een betere energiescore. Hiervan staan circa 175 woningen in de
Semeente Stede Broec. ln 2023 staat het complex Op't Sn'ljdersveld (44 app.) op de nominatie om
losgekoppeld te worden van het aardgasnetwerk. Op basis van ervaringen met pilots in het woningbezit
kunnen meer woningen losgekoppeld worden van het aardgasnetwerk mits sprake is van verantwoorde
investeringskosten voor de corporatie en een aanvaardbare energierekening voor huurders.

MaatschappeliJke opgave
De huisvesting van statushouders geschiedt op basis van een gemiddelde huishoudensgrootte van 2,5
personen per woning. Uit het beschikbare aanbod van vrijkomende woningen is 20Yo gereserveerd voor
urgente woningzoekenden waaronder statushouders. Voor regionaal urgente woningzoekenden (urgentie door
regionale urgentiecommissie/RUC en statushouders) zijn in2A22 naar verwachting 6 woningen beschikbaar.
Hiervan zouden 4 ín basis gereserveerd zijn voor statushouders en derhalve 2 voor woningzoekenden met een
urgentie van de RUC,

Realisatie personen uitstroom MO/BW: zie opmerking bij beschikbaarheid.

Ongeveer de helft van het budget leefbaarheid wordt door de corporatie ingezet voor de dekking van
medewerkers leefbaarheid en de huismeester die in dienst zijn van de corporatie. Het aangegeven budget is
beschikbaar voor projectbijdragen (circa € 50 - € 125 per huurwoning) en ondersteuning van activiteiten. Een
bijdrage wordt bepaald op basis van de meetlatten 'schoon - heel - veilig' en 'urgent - nodig - gewenst'. ln
2022 neemt de corporatie deel aan het project buurtbemiddeling in de gemeenten Stede Broec en
Drechterland. Op basis van een evaluatie eind 2022 over de resultaten en effectiviteit van het project besluit de
corporatie of zij over gaat tot structurele deelname aan deze vorm van buurtbemiddeling in deze en andere
gemeenten.

Overige afspraken
Binnen de wettelijke mogelijkheden onderzoekt de corporatie naar de mogelijkheid tot verhuur van middel
dure huurwoningen (< € 1.000 per maand) voor huishoudens met een middeninkomen. lnvestering en
financiering hiervan kan niet plaatsvinden met borging Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) met
achtervang van overheden.

De corporatie onderzoekt of het binnen het door de regio gehanteerde woonruimteverdelingsmodel
Woonmatch mogelijk is starters in de leeftijdscategorie 23-30 jaar een ruimere slagingskans te geven op de
woníngmarkt voor het huren van een woning op permanente basis in plaats van tijdelUke verhuur (5 jaar
contract zonder zekerheid op woning na deze periode), Omdat sprake is van schaarste aan sociale
huurwoningen zal een verruiming van de slagingskans voor deze doelgroep ten koste gaan van andere
woningzoekenden.
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Ondertekening

Deze jaarschljf 2O22is tot stand gekomen na overleg tussen betrokken partij€n ondertekend op december
202ll'ê De Goorn

Namens de gemeente Koggenland,

Mevrouw R. van Dolder
wethouder F{àr <-- \

Namens Huurdersraad De Woonschakel,

Mevrouw M.J. Achterberg - Slooten

voorzltter

Namens Stichtlng De Woonschakel West-

Dhr. A.B.M. Gieling

directeur-bestuurder
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