
 

 

Raadsinformatiememo, in het kader van de actieve informatieplicht van het college Pagina 1 van 4 

 

MARJOLIJN 

 

 

 

 

 

 

Datum 

Ons kenmerk 

Aan 

Kopie aan 

Van 

Onderwerp 

 

woensdag 2 december 2015 

15.029737 

De Gemeenteraad en de Commissie Ruimte 
Gemeenteraad 

College van burgemeester en wethouders 

Prestatieafspraken Wooncompagnie en Huurderskoepel Schagen 

 

 

Geachte dames en heren, 
 

De gemeente Schagen, Wooncompagnie, Huurdersvereniging De Onderste Steen, 

Huurdersvereniging Harenkarspel/ Zijpe en Huurderskoepel Schagen en Omstreken hebben in de 

afgelopen maanden gewerkt aan het opstellen van de nieuwe Prestatieafspraken voor de 

periode 2016 tot en met 2020. Inmiddels is er na intensief overleg overeenstemming bereikt, waar 

alle partijen trots op zijn! Voor de gemeente Schagen geldt dat de ambities uit de Lokale 

Woonvisie zijn verwezenlijkt in de Prestatieafspraken. Bij deze raadsinformatiememo treft u het 

resultaat hiervan aan: de Prestatieafspraken Schagen 2016 tot en met 2020.  

 

Huurdersorganisaties volwaardig partij 

In de herzieningswet Toegelaten Instellingen (de ‘Woningwet 2015’) is vastgelegd dat 

huurdersorganisaties volwaardig partij moeten zijn bij het maken van Prestatieafspraken tussen 

gemeenten en corporaties. In de gemeente Schagen zijn de Huurdersvereniging Harenkarspel / 

Zijpe en de Huurdersvereniging De Onderste Steen actief. De Huurderskoepel Schagen en 

Omstreken is het overkoepelende orgaan van de huurdersverenigingen in het werkgebied van 

Wooncompagnie, vestiging Schagen. De beide huurdersverenigingen en de Huurderskoepel 

Schagen en Omstreken hebben er, mede op verzoek van de gemeente Schagen en 

Wooncompagnie, voor gekozen om een rol in te nemen als volwaardige partner van de 

gemeente en Wooncompagnie bij deze Prestatieafspraken en zullen de Prestatieafspraken 

mede ondertekenen.  

 

De opzet van de afspraken 

De Prestatieafspraken Schagen 2016 tot en met 2020 bevatten de tussen partijen gemaakte 

Prestatieafspraken over de volgende thema’s: 

 Organisatie en samenwerking 

 Beschikbaarheid (van huurwoningen in de sociale sector) 

 Betaalbaarheid 

 Duurzaamheid en woonklimaat 

 Maatschappelijke opgave 

 Inzet in kernen, wijken en buurten 

 

Deze thema’s zijn door de gemeente Schagen, Wooncompagnie en de huurdersorganisaties 

nader uitgewerkt in concrete Prestatieafspraken geldend voor de komende periode. Hierbij 

vormt de woonvisie ‘Een nieuwe gemeente, een nieuwe koers – Lokale woonvisie 2014 t/m 2018’  

van de gemeente een belangrijke onderlegger.  

 

Er is voor gekozen om te werken met Kaderafspraken, geldend voor vijf jaar (voor de periode 

2016 tot en met 2020) en Jaarschijven, geldend voor één jaar. Jaarlijks wordt een jaarschijf voor 
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het volgende jaar opgesteld, waarin afspraken over concrete werkzaamheden en activiteiten 

plaatsvindend in het betreffende jaar zijn opgenomen. De jaarschijven maken onderdeel uit van 

de Prestatieafspraken. Met deze werkwijze wordt aangesloten bij hetgeen is vastgelegd in de 

Woningwet 2015.  

 

De Prestatieafspraken worden tussentijds -begin 2018- en medio 2020 geëvalueerd. In 2018 wordt 

op basis van de evaluatie gezamenlijk bepaald of deze Prestatieafspraken moeten worden 

herijkt. Op basis van de evaluatie medio 2020 worden de Prestatieafspraken opgesteld voor de 

periode na 2020. 

 

De inhoud van de afspraken 

Op hoofdlijnen zijn de volgende afspraken vastgelegd voor de periode 2016 tot en met 2020: 

 

Organisatie en samenwerking 

Er zijn afspraken vastgelegd over de overlegstructuur in de komende jaren, waarbij de 

huurdersorganisaties evenals bij het opstellen van de afspraken volwaardig partij zijn. Ook zijn 

afspraken gemaakt over de samenwerking bij onderzoek en beleid, de werkwijze met betrekking 

tot de jaarschijven, de looptijd en evaluatie van de afspraken en de manier waarop wordt 

omgegaan met bijzondere omstandigheden zoals een wijziging van het Rijksbeleid. 

 

Beschikbaarheid (van huurwoningen in de sociale sector) 

In het hoofdstuk ‘Beschikbaarheid’ zijn afspraken gemaakt over het behouden van de voorraad 

huurwoningen in de sociale sector in de gemeente Schagen. De belangrijkste afspraak is dat de 

voorraad huurwoningen in de sociale sector in bezit van Wooncompagnie in de gemeente 

Schagen in de periode tot en met 2020 ten minste gelijk van omvang zal blijven. Dit betekent dat 

verkoop van woningen door Wooncompagnie kan plaatsvinden indien er sprake is van 

nieuwbouw van een gelijk aantal huurwoningen in de sociale sector. Ook is de ambitie 

opgenomen om op korte termijn 100 betaalbare huurwoningen te realiseren in de gemeente 

Schagen. Omdat er met name behoefte bestaat aan betaalbare woningen, mede door de 

regeling voor het ‘passend toewijzen’ die per 2016 in zal gaan (opgenomen in de Woningwet 

2015), is de afspraak vastgelegd dat de gemeente Schagen Wooncompagnie in staat stelt om 

nieuwe betaalbare huurwoningen te bouwen, door het aanbieden van grond met een 

gereduceerde grondprijs of huurprijs van de grond. Daarnaast is een afspraak gemaakt over het 

streven naar een vermindering van de wachttijd/reactietijd voor huurwoningen in de sociale 

sector. Indien er aantoonbaar een oplopende vraag is naar huurwoningen, dan zal de 

gemeente grond tegen een gereduceerde grondprijs aanbieden, waarna Wooncompagnie 

verplicht is om nieuwbouw te realiseren. Ook afspraken over de monitoring van de omvang van 

de voorraad sociale huurwoningen, naar kern en naar prijsklasse, zijn opgenomen.  

 

Betaalbaarheid 

De gemeente, Wooncompagnie en de huurdersorganisaties willen de woonlasten van huurders 

met een laag inkomen beheersbaar houden. Er zijn afspraken vastgelegd over: 

 

• De huurprijs van de woningen in bezit van Wooncompagnie. Wooncompagnie investeert 

in de betaalbaarheid van haar huurwoningen door ernaar te streven dat op langere 

termijn 90 tot 95% van haar woningvoorraad een huurprijs heeft onder de 

aftoppingsgrens (€ 618, prijspeil 2015). Wooncompagnie hanteert inflatievolgend 

huurbeleid en past geen maximale huurverhoging toe.  

• Het passend toewijzen van huurwoningen. Samen met de corporaties in de regio is een 

huurinkomentabel opgesteld die per 1 januari 2016 de leidraad zal vormen voor nieuwe 

toewijzingen.  

• De energielasten behorende bij de woning. Wooncompagnie investeert in het 

verbeteren van de energieprestatie van de bestaande woningvoorraad.  

• Gemeentelijke heffingen. De gemeente hanteert kwijtschelding van gemeentelijke 

heffingen voor de huishoudens met de laagste inkomens.  



 

Raadsinformatie Pagina 3 van 4 

Ook zijn afspraken gemaakt over de samenwerking bij het voorkomen dat huishoudens in de knel 

komen vanwege (tijdelijk) te hoge woonlasten, en heeft de huurderskoepel de prestatie 

opgenomen dat zij in 2016 opnieuw een woonlastenonderzoek zal uitvoeren onder de huurders 

van Wooncompagnie, samen met de corporatie en de gemeente.  

 

Duurzaamheid en woonklimaat  

Er zijn afspraken gemaakt over het verduurzamen van de woningvoorraad in de gemeente 

Schagen, waarbij de nadruk ligt op het verbeteren van de energieprestaties van de bestaande 

voorraad in bezit van Wooncompagnie. Per 31 december 2020 zal de gemiddelde energie-index 

van het totale woningbezit van Wooncompagnie 1,35 bedragen (= gemiddeld energielabel B). 

Er wordt getracht om per die datum geen woningen met een E-, F- of G-label te hebben in de 

gemeente Schagen (in bezit van Wooncompagnie). Ook zijn onder andere afspraken 

vastgelegd over het betrekken van eigenaar-bewoners bij energieverbeteringsprojecten en over 

het bevorderen van het energiebewustzijn van bewoners.  

 

Maatschappelijke opgave 

In het hoofdstuk ‘Maatschappelijke opgave’ zijn afspraken opgenomen over de samenwerking 

tussen Wooncompagnie en de sociale wijkteams van de gemeente. Voor medio 2016 worden 

concrete werkafspraken vastgelegd.  

Ook zijn afspraken vastgelegd over wonen en zorg (/ouderen) en de huisvesting van bijzondere 

doelgroepen, waaronder vergunninghouders. Wooncompagnie spant zich samen met de 

gemeente in om aan de gemeentelijke taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders 

te voldoen, de gemeente is verantwoordelijk voor de communicatie over deze taakstelling en 

voor het zoeken naar mogelijkheden voor huisvesting van vergunninghouders in de particuliere 

sector of in tijdelijke woningen/woonruimte buiten de voorraad huurwoningen in de sociale 

sector, om zo de druk op de voorraad huurwoningen in de sociale sector en de oplopende 

wachttijd voor een huurwoning te verminderen.  

 

Inzet in kernen, wijken en buurten 

Wooncompagnie stelt gebiedsvisies op en betrekt de gemeente en de huurdersorganisaties 

hierbij. Indien de gemeente overgaat tot het opstellen van leefbaarheidsplannen voor de 

dorpen in samenspraak met de inwoners, worden Wooncompagnie en de huurdersorganisaties 

hier in een vroeg stadium bij betrokken.  

Ook zijn afspraken gemaakt over de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente Schagen. 

Wooncompagnie levert een extra bijdrage aan het bevorderen van de leefbaarheid door de 

ondersteuning van bewonersinitiatieven, in wijken en buurten waar zij bezit heeft. De gemeente 

zal in 2016 de mogelijkheid onderzoeken om in samenwerking met de bewoners 

‘opschoonacties’ te organiseren in nader te bepalen buurten.  

 

Commissie Ruimte van 30 april 2015 

Tijdens de commissie Ruimte van 30 april 2015 heeft de commissie Ruimte onderwerpen 

aangedragen voor de Prestatieafspraken. Zoals u hierboven kunt lezen, zijn de aangedragen 

punten voor zover mogelijk, opgenomen in de Prestatieafspraken. Een klein aantal onderwerpen 

zult u niet terugvinden in de afspraken, waarvoor diverse goede redenen bestaan. Mocht u hier 

vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. van Erkelens, 0224-210 212.  

 

Planning/vervolg 

Op 1 oktober hebben de gemeente, Wooncompagnie en de huurdersorganisaties 

overeenstemming bereikt over het voorliggend concept van de ‘Prestatieafspraken Schagen 

2016 tot en met 2020’. Op 20 oktober jl. heeft het college ingestemd met deze 

Prestatieafspraken. In een eerdere planning is gecommuniceerd dat aan de gemeenteraad de 

Prestatieafspraken ter besluitvorming zouden worden voorgelegd. Omdat het eindresultaat van 

de Prestatieafspraken passend zijn binnen het gemeentelijk beleid, is het een 

collegebevoegdheid om de Prestatieafspraken te ondertekenen. Met deze 

raadsinformatiememo informeren wij u over het resultaat van de onderhandelingen. Mocht u 
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behoefte hebben om de Prestatieafspraken te bespreken/ te agenderen, dan hebben wij als 

college hiermee rekening gehouden in de planning (op 16 december is de ondertekening 

gepland). Daarnaast kunnen wij, indien u hier behoefte aan heeft, een informatiebijeenkomst 

organiseren. 

 

 

Bijlage: Prestatieafspraken Schagen 2016 tot en met 2020

 


