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Prestatieafspraken (2018014850)

Geachte leden van de gemeenteraad,

Het college heeft op 19-11-2018 de prestatieafspraken met Brederode Wonen en Pré Wonen (hierna de 
corporaties) vastgesteld. In deze brief informeren wij u over de belangrijkste afspraken. De 
prestatieafspraken 2019 hebben wij bijgevoegd.

Omvang sociale voorraad blijft op peil
Op 31 december 2015 waren beide corporaties samen eigenaar van 1.426 sociale huurwoningen in 
Bloemendaal. In de prestatieafspraken is afgesproken dat dit aantal niet mag afnemen en bij voorkeur 
toeneemt. Met deze afspraak wordt ook uitvoering gegeven aan de RAP afspraak dat de regionale 
sociale huurvoorraad niet mag krimpen.

De gemeente onderzoekt hoe groot de gewenste streefvoorraad sociale huurwoningen is
De gewenste streefvoorraad is het aantal sociale huurwoningen dat nodig is om aan de lokale vraag te 
voldoen. Alle partners hebben de intentie uitgesproken om de gewenste streefvoorraad sociale 
huurwoningen in de prestatieafspraken 2020 op te nemen.

Brederode Wonen dient een plan in voor sociale woningbouw aan de Leidsevaart
Brederode Wonen wil 9 bestaande eengezinswoningen aan de Leidsevaart in Vogelenzang vervangen 
door 21 appartementen. Brederode Wonen dient een aanvraag in voor een omgevingsvergunning. Het 
college is voornemens deze te verlenen.

Alle partners hebben aangegeven de gemeente te verzoeken de volgende wijzigingen in de 
huisvestingsverordening door te voeren:
- te komen tot een maximering van de grondprijs in een anterieure overeenkomst met 
projectontwikkelaars, zodat sociale woningbouw gerealiseerd kan worden;
- gespikkelde bouw te voorkomen;
- de afkoopregeling sociale woningbouw te verhogen, zodat het minder aantrekkelijk wordt voor een
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projectontwikkelaar om sociale woningen af te kopen;
- in te zetten op het verhogen van de omvang van de sociale voorraad door nieuwbouw te stimuleren.

Corporaties streven naar betaalbaarheid en optimale beschikbaarheid van huurwoningen
Beide corporaties voeren een gematigd huurbeleid, wijzen woningen passend toe, stimuleren ouderen 
te verhuizen naar een beter passende woning en treffen energiebesparende maatregelen om de 
woonlasten te beperken.

Corporaties werken met de gemeente samen aan huisvesting van specifieke doelgroepen
Beide corporaties werken mee aan huisvesting van de volgende groepen:
- Bloemendalers die uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen voorzieningen stromen en
- taakstelling van statushouders Bloemendaal 2019.

Duurzaamheid
Duurzaamheid staat bij alle partijen hoog in het vaandel en is een belangrijk onderwerp van gesprek. 
Duurzaamheidsmaatregelen worden waar mogelijk gecombineerd met uitvoering van groot onderhoud. 
Bij vervanging van dakbedekking wordt er in ieder geval geen zwarte bitumen teruggeplaatst. Alle 
woningen van Pré Wonen in gemeente Bloemendaal hebben reeds een B label. Brederode Wonen zet in 
op een gemiddeld B label in 2023.

Corporaties voorkomen overlast en huisuitzetting
Beide corporaties dragen financieel bij aan buurtbemiddeling en overleggen met het sociaal team in 
situaties van overlast en wanneer huurders twee maanden huurachterstand hebben en/of zorg mijdend 
zijn. Bij overlast door verwarde personen heeft de gemeente de regie.

De prestatieafspraken gelden voor een jaar
Het college, Brederode Wonen, Pré Wonen en de huurdersorganisaties van beide corporaties 
ondertekenen de prestatieafspraken uiterlijk 15 december. De corporaties sturen de ondertekende 
prestatieafspraken vervolgens naar de minister van Binnenlandse Zaken en koninkrijkrelaties. De 
prestatieafspraken hebben betrekking op het jaar 2019. In 2019 maakt het college opnieuw 
prestatieafspraken de corporaties voor het jaar 2020.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
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