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Geachte leden van de gemeenteraad,

Het college heeft op B december 2020 de prestatieafspraken met Brederode Wonen en Pré Wonen

(hierna corporaties) vastgesteld. ln deze brief informeren wij u over de belangrijke afspraken. De

prestatieafspraken 2021 hebben wij bijgevoegd.

Voortzetting huid ige afspraken
De geldende prestatieafspraken van 2020 zullen verder worden gecontinueerd en blijven grotendeels

ongewijzigd. Voor de periode 2022-2025zullen meerjarige afspraken worden opgesteld. Hierover
gaan partijen in het najaar van 2021 met elkaar in gesprek.

Omvang sociale voorraad bliift op peil
Op 31 december 2015 waren beide corporaties samen eigenaar van 1.426 sociale huurwoningen in
Bloemendaal. ln de prestatieafspraken is afgesproken dat dit aantal niet mag afnemen. Met deze

afspraak wordt ook uitvoering gegeven aan de RAP afspraak dat de regionale sociale huurvoorraad
niet mag krimpen. Er wordt ingezet op realisatie van 1/3e sociale woningbouw binnen
nieuwbouwprojecten waarin corporaties een preferente positie hebben om permanente sociale huur

te realiseren conform de verordening sociale woningbouw (2019). Ook wordt actief gezocht naar

afstemming door de gemeente en corporaties indien er zich mogelijkheden voordoen van sociale
woningbouw binnen de dorpskernen.

Huisvesting van specifieke doelgroepen
Partijen onderzoeken in het eerste halfjaar van2O21de mogelijkheid om een minimum percentage te

benoemen voor het toewijzen van woningen aan regulier woningzoekenden. De gemeente voert in
het tweede halfjaar een behoefteonderzoek uit onder woonwagenbewoners. Ook stelt de gemeente

in 2021 een doelgroepenverordening op waarin afstemming wordt gezocht met corporaties.
Gemeente en corporaties onderzoeken op welke wijze afspraken gemaakt kunnen worden omtrent
doorstroommogelijkheden van statushouders die gezinshereniging hebben aangevraagd en worden
gehuisvest in tijdelijke woningen.
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Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed
In sommige wijken met veel sociale woningbouw wordt de druk op leefbaarheid steeds groter. Om
dit aan te pakken, wordt onderzocht of een pilot kan worden opgesteld die is gericht op het
verhogen van het woonklimaat, door het realiseren van voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een
ontmoetingsruimte, voor en door bewoners. Doel is een goede landing in de wijk van specifieke
doelgroepen in het kader van de transitie beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

De prestatieafspraken gelden voor een jaar
Het college, de corporaties en de huurdersorganisatie van beide corporaties ondertekenen de
prestatieafspraken uiterlijk 15 december 2020. De corporaties sturen de ondertekende
prestatieafspraken vervolgens naar de minister van Binnenlandse Zaken en koninkrijkrelaties. De
prestatieafspraken hebben betrekking op het jaar 2021.
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