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Prestatieafspraken Woonzorg Nederland (2018014432) 
Bijlage prestatieafspraken (2018014433)

Geachte leden van de gemeenteraad,

Het college heeft op 19 november 2018 de prestatieafspraken met Woonzorg Nederland (hierna 
Woonzorg) vastgesteld. In deze brief informeren wij u over de belangrijkste afspraken met Woonzorg. 
De prestatieafspraken 2019 hebben wij bijgevoegd.

De sociale voorraad
Woonzorg voegt in 2019 minimaal vier sociale huurwoningen toe. Woonzorg bouwt een deel van de 
maatschappelijke ruimte in het complex De Voghelsanck in Vogelenzang om tot vier sociale 
huurwoningen en één koopappartement. Een deel van de maatschappelijke ruimte blijft in gebruik.
De planning is om de nieuwe woningen uiterlijk eind 2019 op te leveren. Het bezit van Woonzorg 
neemt hierdoor in ieder geval toe van 138 tot 142 sociale huurwoningen.

De 11 woningen aan de Graaf Florislaan te Vogelenzang blijken minder geschikt voor de doelgroep van 
Woonzorg Nederland vanwege de aanwezigheid van een trap naar boven. Woonzorg Nederland neemt 
in beraad wat in de toekomst te doen met deze woningen. Eventueel afstoten bestaat tot de 
mogelijkheden.

Verduurzaming
Duurzaamheid is een belangrijk aandachtspunt. Woonzorg verduurzaamt in 2020 108 sociale 
huurwoningen in het complex Aelbertsberg. Deze woningen hebben nu energielabel D. Na de 
verduurzamingsoperatie hebben deze woningen label B.
Planmatig onderhoud en verduurzamingen worden tussen Woonzorg en gemeente Bloemendaal 
afgestemd. Bij renovatie onderzoekt Woonzorg of andere dakbedekking dan bitumen mogelijk is.

Leefbaarheid
Woonzorg overlegt met het sociaal team Bloemendaal in situaties van ernstige overlast en wanneer 
huurders twee maanden huurachterstand hebben en/of zorgmijdend zijn.
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De prestatieafspraken gelden voor een jaar
Het college en Woonzorg ondertekenen de prestatieafspraken uiterlijk 15 december. Woonzorg stuurt 
de ondertekende prestatieafspraken vervolgens naar de minister van Wonen. De prestatieafspraken 
hebben betrekking op het jaar 2019. In 2019 maakt het college opnieuw prestatieafspraken met 
Woonzorg voor het jaar 2019.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebbeji.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester


