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Jaarmonitor 2015 Prestatieafspraken Gemeente Woerden-GroenWest,- Wbs Kamerik -Huurdersvereniging Weidelanden 2015-2019 
 
De onderwerpen zijn gebaseerd op de thema’s uit de prestatieafspraken. Onderstaand schema is niet volledig. Alleen de resultaatafspraken, en waar relevant enkele inspanningsafspraken en procesafspraken zijn opgenomen. De 
conclusies betreffen de afspraken waarover informatie bekend is.  
 
Woerden (looptijd 2015 -2019) 
Alhoewel de nieuwe prestatieafspraken pas in de loop van 2015 tot stand zijn gekomen, hebben de partijen  al zoveel mogelijk in de geest van de prestatieafspraken gehandeld. Mede daarom is gekeken wat de partijen in 2015 
gepresteerd hebben ten opzichte van wat er in de prestatieafspraken is opgenomen.  
 
Conclusie 

 Het merendeel van de afspraken loopt goed op schema 

 Een deel van de afspraken heeft betrekking op 2016, indiende afspraak nog uitgevoerd moet worden, is het bolletje opengelaten 

 De kernvoorraad lijkt te klein, maar dat komt omdat die niet gecorrigeerd is voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. Zou die correctie wel gedaan worden, dan zijn er voldoende woningen. Het totaal aantal woningen onder 
de tweede aftoppingsgrens is voldoende, maar er zijn er teveel met een huur onder de eerste aftoppingsgrens en te weinig met een huur tussen de 1

e
 en de 2

e
 aftoppingsgrens (ten opzichte van de afspraak). Door het huurbeleid 

van de corporaties zullen de aantallen langzaam richting de aantallen genoemd in de afspraken groeien. 

 Er komen nauwelijks woningen beschikbaar voor middeninkomens. De corporaties gebruiken de hiervoor beschikbare 10% nauwelijks, omdat dit ten koste gaat van de primaire doelgroep. Tijdens de bespreking van het bod voor 
2017 zal bekeken worden of partijen dit wel wenselijk vinden. 

 
Monitor prestatieafspraken en input voor actiepunten prestatieafspraken 2017 
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Nieuwbouwproductie 

 GroenWest streeft naar een uitbreiding van de 
kernvoorraad met minimaal 30 woningen (Pius X), 
gedurende de looptijd van deze prestatieafspraken. 

 Dit project loopt. Start bouw is naar verwachting eerste kwartaal 
2017 
Daarnaast is GroenWest met ontwikkelaars en gemeente in overleg 
om extra sociale huurwoningen te realiseren op diverse locaties. 
Actiepunt 2016 e.v. 

Toegankelijkheid / 
Wmo 

 De corporaties kunnen een beroep doen op de 
gemeentelijke expertise (WoerdenWijzer) in het 
vormgeven van hun beleid ter verhoging van de 
toegankelijkheid en levensloopbestendigheid. 

 Dit gebeurt  

 

De gemeente is verantwoordelijk voor woningaanpassing 
op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning. 
Leegkomende woningen met Wmo-aanpassingen 
worden bij de gemeente  gemeld om na te gaan of er een 
geschikte kandidaat is voor de aangepaste woning. 
Indien er geen geschikte kandidaten zijn, is de gemeente 
verantwoordelijk voor het verwijderen van de 
aangebrachte traplift. Overige aangebrachte Wmo-
voorzieningen worden niet verwijderd door de gemeente. 

  In 2016 zijn er afspraken rondom WMO aanpassingengemaakt: 
- Rolverdeling bij woningaanpassing 
- Aanpassingen in gemeenschappelijke ruimtes 
- Aanpasbaar bouwen 
- Verantwoordelijkheid bij onderhoud en verwijdering van 

aanpassingen 
 

Duurzaamheid  

GroenWest realiseert tussen 1 januari 2015 en eind 2017 
bij renovatie en groot onderhoud van in totaal 500 
woningen in totaal circa 1.200 labelstappen (circa 2,4 
labelstappen per woning) . 

  In 2015 zijn 719 labelstappen gerealiseerd. Er is circa € 185.000 
geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen in combinatie met 
GO.  

 

Woningbouwstichting Kamerik heeft tot eind 2016 geen  
groot onderhoud gepland.  Per project bepaalt WBS 
Kamerik welke mate van verduurzaming financieel 
haalbaar is. Bij renovatie of grootonderhoud wordt per 
woning worden gemiddeld minimaal 2,4 labelstappen 
gerealiseerd. 

  In 2015 en 2016 geen grootonderhoud.  
2017: Grootonderhoud in de kernen Kamerik en Kanis van totaal 30 
woningen. De werkzaamheden bestaan uit de aanpak van het casco, 
het energetisch verbeteren van de woningen, en het aanbieden van 
binnenpakketten in de woningen. Nar verwachting: 60 tot 90 
labelstappen  
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Duurzaamheid 

 GroenWest werkt samen met huurders en de 
gemeente aan verduurzaming van de woningvoorraad. 
Ook thema’s als materiaalgebruik, gezondheid, 
comfort, gebruikskwaliteit en toegankelijkheid bepalen 
de toekomstwaarde van vastgoed. In alle 
onderhoudsprojecten gaat GroenWest aan de slag met 
de tools ‘Kwaliteit in balans’ en ‘GPR Gebouw 
bestaande bouw’ om deze opgave verder uit te 
werken. Dit is maatwerk. Per onderhoudsproject wordt 
door GroenWest op de verschillende GPR-thema’s de 
ambitie bepaald. 

 GroenWest spant zich in om bij groot onderhoudsprojecten ook te 
kijken naar de ambitie op de GPR-thema’s. 

 

GroenWest realiseert in 2017 een pilot met nul-op-de-
meter woningerenovaties door minimaal één bestaand 
complex (25 woningen) naar nul-op-de-meter (NOM) te 
brengen. De voorbereiding van deze pilot vindt plaats in 
2016. De gemeente draagt 50% bij in de kosten voor 
NOM-advies en externe begeleiding aan dit project, met 
een maximum van € 30.000,-.  Het complex wordt samen 
met de gemeente geselecteerd zodat ook gemeentelijk 
(grootschalig) onderhoud van de openbare ruimte bij 
deze pilot meegenomen wordt. 

  De complexselectie heeft in 2016 plaatsgevonden. Het zijn in totaal 
betreft in totaal 21 woningen. De geselecteerde woningen blijken 
medio 2016  toch minder geschikt voor de nul-op-de-meter aanpak 
dan eerder gedacht. De kosten worden daarom te hoog. Op dit 
moment zijn wij aan het zoeken naar andere woningen waar we deze 
aanpak in kunnen zetten. 

 

De corporaties maken het mogelijk dat huurders 
zonnepanelen kunnen plaatsen. Op welke wijze dit wordt 
geregeld is aan de corporatie. De corporaties zullen hier 
actief over communiceren. Corporaties geven in 2016 
met een dakenscan aan welke complexen hiervoor 
geschikt zijn. 

  Het ZAV-beleid van GroenWest is in 2015 aangepast waardoor 
zonnepanelen als ZAV zijn toegestaan.  In 2016 wordt bekeken of 
GroenWest zelf ook actiever zonnepanelen gaat aanbieden aan haar 
huurders. 

 
De corporaties onderzoeken in 2016 de mogelijkheid 
voor het toepassen van zonnepanelen voor het 
elektriciteitsgebruik van de algemene ruimtes. 

  In 2015 zijn zonnepanelen geplaats op de Van Slingelandtlanen. In 
2016 zal gekeken worden bij welke complexen dit nog meer 
interessant is. 

 

 De partijen stimuleren en ondersteunen initiatieven van 
huurders(collectieven) op het gebied van 
duurzaamheid en proberen waar mogelijk het initiatief 
te realiseren. 

 In 2015 zijn geen initiatieven geweest. GW is in 2016 benaderd door 
Duurzaam Woerden, zij willen praten over zonnepanelen op 
huurwoningen. Hier wordt een afspraak meegemaakt om te 
bespreken wat zij willen. 

 

Partijen zetten gezamenlijk in op het stimuleren van 
energiezuinig gedrag van huurders en het informeren  
van huurders bij verduurzaming van de bestaande 
voorraad. Partijen besteden gezamenlijk minimaal 5 keer 
per jaar aandacht aan dit onderwerp in nieuwsbrieven en 
andere communicatie-uitingen. 

  In de bewonersbladen en via social media besteden wij regelmatig 
aandacht aan duurzaamheid en energiezuinig gedrag. 
 
Via de website woerden.nl is informatie over duurzaamheid en de 
duurzaamheidslening beschikbaar. 
Actiepunt 2016 (Prijsvraag ‘Woerden vol energie’) 
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Sociale 
huurwoningvoorraad/ 

betaalbaarheid 

1. De woningcorporaties garanderen dat de sociale 
woningvoorraad tenminste bestaat uit 4.630 woningen. 
Uitgaande van aantallen aan het einde van deze 
afspraken periode. 
2. GroenWest garandeert eind 2020 een voorraad te 
hebben van 2.850 woningen met een kale huurprijs 
onder de 1

e
 aftoppingsgrens (≤ € 576,87, prijspeil 2015) 

en 550 woningen met een kale huurprijs tussen de 1
e
 en 

de 2
e
 aftoppingsgrens (≤ € 618,24, prijspeil 2015). 

3. Wbs Kamerik garandeert eind 2020 een voorraad te 
hebben van 75 woningen met een kale huurprijs onder 
de 1e aftoppingsgrens (≤ € 576,87, prijspeil 2015) en 125 
woningen met een kale huurprijs tussen de 1e en de 2e 
aftoppingsgrens (≤ € 618,24, prijspeil 2015). 

Middels het huurbeleid streven de corporaties naar 
vergroting van het aantal huurwoningen met een huur 
onder de 1

e
 en 2

e
 aftoppingsgrens. 

 1. Op 31-12-2015 waren er volgens de jaarrekening 4.591 (4.271 + 
320) sociale huurwoningen. Woningen die als gevolg van een of 
meerdere inkomens afhankelijke huurverhogingen boven de 
liberalisatiegrens zijn gestegen worden hier echter niet in 
meegenomen. Als deze wel worden meegerekend (bij mutatie 
worden de woningen immers weer sociaal) zijn er meer dan 
4.700 sociale huurwoningen. 

2. Op 31-12-2015 had GroenWest 3.030 woningen met een huur 
onder de 1

e
 aftoppingsgrens en 470 woningen met een huur 

tussen de 1
e
 en de 2

e
 aftoppingsgrens. 

3. Op 31-12-2015 had Wbs Kamerik 220 woningen met een huur 
onder de 1

e
 aftoppingsgrens en 42 woningen met een huur 

tussen de 1
e
 en 2

e
 aftoppingsgrens. 

Verkoop woningen 

1. Het aantal potentieel te verkopen woningen van 
GroenWest in Woerden bedraagt ca. 60 woningen

1
. 

Woningen die GroenWest verkoopt worden 
gecompenseerd, middels aankoop of nieuwbouw. 
2. Wbs Kamerik verkoopt in de looptijd van deze 
prestatieafspraken geen woningen 

  De verkoopvijver is in 2015 meer dan gehalveerd in Woerden en 
bestaat nog maar uit 260 woningen. Op basis van mutatie verwacht 
GroenWest gedurende de looptijd van de afspraken circa 60 
woningen te verkopen. In 2015 zijn 11 woningen verkocht. 

 
2. In 2015 / 2016 haalt Groenwest 17 woningen uit de 
verkoop om het aanbod te vergroten. 

  De verkoopstop die in de loop van 2015 is gestart, wordt in 2016 
doorgezet.  

 

4. GroenWest biedt bij de Starters Renteregeling aan, 
aan eerste kopers van een voor verkoop gelabelde 
woning met een gezamenlijk bruto jaarinkomen niet 
hoger dan € 45.822 (prijspeil 2015). 

  In 2015 is twee keer gebruik gemaakt van de Starters Renteregeling. 
Gezien de lage rentestand kunnen starters ook zonder deze regeling 
een koopwoning kopen. Vanwege het geringe gebruik is de Starters 
Renteregeling per 1 juli 2016 gestopt. Voor mensen die voor deze 
datum al gebruik maakten van deze regeling verandert er niets, maar 
er worden geen nieuwe afgesloten. Gezien de lage rentestand en de 
herbezinning van GroenWest op haar kernactiviteiten gaan wij 
vooralsnog niet op zoek naar een alternatief. 

Woonruimteverdeling 

Conform de Woningwet 2015 wijzen woningcorporaties 
ten minste 95% van hun woningen met een kale huurprijs 
tot en met de desbetreffende aftoppingsgrenzen toe aan 
huishoudens met een inkomen dat recht geeft op 
huurtoeslag (passendheidstoets). Daarmee krijgen 
huishoudens uit de huurtoeslagdoelgroep een betaalbare 
woning toegewezen. 

  De passendheidstoets was in 2015 nog niet van kracht en ook de 
woonruimteverdeling was hier nog niet op aangepast. Dit laatste is 
per 1-7-2016 gebeurd. 
 

 
De corporaties garanderen dat de slaagkans  van de 
doelgroep woningzoekenden met recht op huurtoeslag, in 
2016 minimaal 70 procent is. 

  De passendheidstoets was in 2015 nog niet van kracht. Uit de 
toewijzingen in het eerste en tweede kwartaal van 2016 blijkt dat de 
corporaties hier aan voldoen. 

 

De corporaties ontwikkelen in afstemming met de 
gemeente en huurdersorganisaties een monitor van de 
beschikbaarheid van woningen voor de 
huurtoeslagdoelgroep (vrijkomend aanbod tot de eerste- 
en tweede aftoppingsgrens) en de doelgroepen met 
inkomens tot € 34.911, tot € 38.950 en daarboven.   

  Hier wordt in regionaal verband (RWU, vergelijkbaar met U16) aan 
gewerkt. 

                                                      
1
  Indicatief gaat het om de verkoop van 15 woningen per jaar.  



            

4 

 

 
Onderwerp 

 

 
Resultaatsafspraak 

 
Inspanningsafspraak 

Stand van zaken 
eind 2015 

Toelichting 

 

 Wanneer de monitoring er op wijst dat er 
inkomensgroepen in de knel komen (ongeacht welke), 
treden partijen hierover in overleg en stellen de 
prestatieafspraken zo nodig bij. 

 Voor inkomens boven de €34.911 worden nauwelijks sociale 
huurwoningen ter beschikking gesteld. Of deze groep echt in de 
problemen komt kunnen we niet zeggen op basis van bestaande 
monitoring. Bespreekpunt voor de bijstelling van de 
prestatieafspraken 

 

 Woningtoewijzing middels lokaal maatwerk zetten de 
corporaties in 2016 optimaal in om doorstroming te 
bevorderen en zo mogelijk scheefwonen te bestrijden. 
Dit binnen de mogelijkheden van de 
huisvestingsverordening en de bijlage Gemeentelijk 
Woonbeleid. 

 In 2015 is dit toegepast bij de 38 woningen in project De Iepenhof. 
Dit heeft ervoor gezorgd dat  door er in  Woerden in totaal 27 
betaalbare eengezinswoningen in de sociale huur en nog eens twee 
woningen in de vrije sector zijn vrijgekomen. 
 
Voor 2016 zijn in Woerden geen opleveringen gepland waar dit 
ingezet zou kunnen worden 

 
 Voor Kamerik en Zegveld geldt kernbinding.  Voor Kamerik en Zegveld geldt de kleine kernen regeling. Dit 

betekent dat inwoners uit deze kernen voorrang krijgen op andere 
woningzoekenden.  

 

In 2016 maken partijen afspraken over de inzet van het 
woonruimteverdeelsysteem in het creëren van 
doorstroming en het bestrijden van scheefwonen voor 
2017 en verder.   

  Actiepunt voor 4
e
 kwartaal 2016 

Huurbeleid / minder 
scheefheid 

Conform de Woningwet 2015 zorgen de 
woningcorporaties ervoor dat ten minste 90% van de 
vrijkomende woningen worden toegewezen aan 
huishoudens met een inkomen onder de € 38.950 en ten 
minste 80% aan huishoudens met een inkomen onder de 
€ 34.911 (prijspeil 2015). 

  GroenWest en Kamerik voldoen aan deze norm van 90%.  
 

 

De corporaties benutten de wettelijke mogelijkheden voor 
inkomensafhankelijke huurverhoging  voor huishoudens 
met een inkomen boven de € 43.786, voor zover wettelijk 
is toegestaan . 

  In 2015 hebben GroenWest en Wbs Kamerik de maximaal mogelijke 
huurverhoging voor huishoudens met een inkomen boven de 
€43.786 benut. (in 2016 ook) 

Bedienen 
middeninkomens 

De corporaties zetten de 10 tot 20% ruimte die zij hebben 
om woningen toe te wijzen aan huishoudens met een 
inkomen boven de € 34.911 (prijspeil 2015) strategisch – 
en in overleg met de gemeente – in om doorstroming te 
bewerkstelligen. 

  In 2015 is hier geen sprake van geweest, slechts 3% van de 
toewijzingen is geweest aan huishoudens met een inkomen boven 
de €34.911.  
Bespreekpunt voor 2016: moet er meer aanbod komen voor 
deze groep? 

Bevorderen 
doorstroming 

GroenWest is betrokken bij meerdere 
doorstroomexperimenten op gericht op de doelgroep met 
een leeftijd boven de 65. Afhankelijk van de uitkomst van 
deze experimenten starten de corporaties hier ook in 
Woerden mee, met als doelstelling het verbeteren van 
doorstroming en terugdringen van het scheefwonen.  
De gemeente en de corporaties delen de kosten van dit 
experiment (50/50). 

  Uit een eerste evaluatie van de doorstroming in Utrecht blijkt dat met 
name de verhuisadviseur erg gewaardeerd wordt door ouderen. Het 
aantal gerealiseerde verhuizingen is echter lager dan verwacht. 
Medio dit jaar zijn alle regelingen een jaar van kracht en wordt 
opnieuw een evaluatie gemaakt. Het experiment in De Ronde Venen 
is pas een maand van kracht, dus hier kunnen nog geen uitspraken 
over worden gedaan. 
Bespreekpunt bijstelling prestatieafspraken najaar 2016 

 

De gemeente levert een financiële bijdrage aan het 
stimuleren van doorstroming, bijvoorbeeld door het 
meebetalen aan een verhuismakelaar of de inhuur van 
externe expertise. 

  Nog niet van toepassing 
  



            

5 

 

 
Onderwerp 

 

 
Resultaatsafspraak 

 
Inspanningsafspraak 

Stand van zaken 
eind 2015 

Toelichting 

 

Partijen staan open voor de inzet van tijdelijke 
huurcontracten, binnen de mogelijkheden die de wet 
biedt, met als doel het verhogen van doorstroming. 
Partijen verkennen de mogelijkheden om (op beperkte 
schaal) tijdelijke huurcontracten voor specifieke 
doelgroepen en/of woningtypes in te zetten en werken 
afhankelijk van de uitkomst hiervan  een concreet 
voorstel uit. 

  De wet doorstroming huurmarkt 2015, die hiervoor mogelijkheden 
biedt, is pas eind december 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd 
en is eind maart aangenomen. GroenWest doet in het tweede en 
derde kwartaal van 2016 onderzoek naar mogelijkheden en komt 
dan met een voorstel over de inzet van tijdelijke huurcontracten. 
Bespreekpunt bijstelling prestatieafspraken najaar 2016 

Specifieke 
doelgroepen 

De corporaties stellen  voldoende woningen beschikbaar 
voor het huisvesten van vergunninghouders, conform de 
taakstelling van de rijksoverheid, die de gemeente 
uitvoert. 

  GroenWest heeft de taakstelling van 2015 voor het plaatsen van 87 
statushouders behaald. In totaal zijn er in 2015 105 statushouders 
geplaatst in Woerden. Hiervoor zijn in totaal 22 woningen gebruikt; 
een gemiddelde bezettingsgraad van 4,8. 

 

Gemeente en corporaties stemmen het 
huisvestingsproces op elkaar af om zo snel mogelijk 
woningen toe te wijzen en  leegstand en huurderving van 
woningen tot een minimum te beperken. 

  Hiervoor is een huisvestingsoverleg opgestart. Dit loopt nu goed. Het 
overleg tussen corporaties, gemeente, FermWerk en 
vluchtelingenwerk is daarom geïntensiveerd. 

 

Gemeente en corporaties werken in 2016 een plan uit 
voor de realisatie van creatieve en snelle 
huisvestingsmogelijkheden voor vergunninghouders, 
waarmee het woningaanbod voor deze doelgroep wordt 
vergroot, zonder dat hiermee een extra beroep op de 
bestaande sociale huurwoningvoorraad gedaan wordt. 

  Hier wordt aan gewerkt. In december 2016 worden 52 statushouders 
tijdelijk gehuisvest in de Stadspoort. 
Daarnaast is GroenWest met ontwikkelaars en gemeente in overleg 
om extra sociale huurwoningen te realiseren op diverse locaties. En 
worden mogelijkheden voor tijdelijke hisvesting/modulaire bouw 
onderzocht. 

 

Na inventarisatie maken de partijen afspraken over het 
aantal corporatiewoningen dat jaarlijks wordt toegewezen 
aan mensen die uitstromen uit instellingen voor 
maatschappelijke opvang. 

  Dit wordt in regionaal verband opgepakt. Verwachting is dat hier eind 
2016 duidelijkheid over is. 

 

Gemeente en corporaties verkennen de mogelijkheden 
om nieuwe woonvormen

2
 te creëren die bijzondere 

doelgroepen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig 
of met enige ondersteuning te wonen. 

  Diverse mogelijkheden worden onderzocht, zoals het Ouden Huis. 

 

GroenWest start in 2016 met de realisatie van een 
ThuisHuis of soortgelijke kleinschalige  woonvorm. 

  Hier wordt aan gewerkt, de problemen ten aanzien van de financiële 
haalbaarheid lijken oplosbaar nu de Provincie een bijdrage wil doen 
en de Koopgarantgelden hiervoor ingezet kunnen worden. 
Medio 2016 is bekend gemaakt dat het Thuishuis in 2017 aan  de 
Mauritssingel gerealiseerd wordt. 

 

Partijen werken samen aan de draagkracht van de wijken 
waar het de huisvesting van bijzondere doelgroepen 
betreft. Gemeente en corporaties proberen voor zover 
mogelijk de huisvesting van bijzondere doelgroepen te 
spreiden over de wijken en kernen. 

  Op operationeel niveau zijn hier goede contacten en weet men 
elkaar goed te vinden. Bij een te grote concentratie in een buurt 
wordt deze (in overleg) tijdelijk uitgesloten voor deze doelgroep. 

Leefbaarheid 

De woonconsulenten van GroenWest leveren input en 
sluiten aan bij het gebiedsgericht werken zodat zij de 
opgave per wijk, dorp en buurt kennen en kenbaar 
kunnen maken binnen hun organisatie. Daarnaast zullen 
de woonconsulenten zich actief opstellen t.a.v. gerichte 
buurtaanpakken.  

  Er zijn Wijkplatforms binnen gemeente Woerden, met hierin actieve 
bewoners en ondernemers. De woonconsulent en wijkbeheerder 
sluiten aan bij deze wijkgerichte overleggen, indien er 
agendaonderwerpen zijn die gaan over de woningen en wijken 
waarin GroenWest veel klanten heeft. Over de agenda is vooraf 
afstemming met de netwerkpartners en ook achteraf, om verbinding 
te houden met wat er speelt in de ogen van bewoners. Darnaast zijn 
er signaalteams. 

                                                      
2
  Denk aan mantelzorgwoningen of omklapwoningen. 
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De corporaties stemmen de plannen van renovatie- en 
grootonderhoudprojecten af met de planning van de 
gemeente over het onderhoud van de openbare ruimte 
en vice versa. Doel is om werk met werk te maken en zo 
in één keer een buurt op te knappen.  

  De gemeente heeft een contactpersoon aangewezen voor de 
corporaties. 

 
Gemeente en corporaties dragen als gelijkwaardige 
partners (50/50%) bij in de financiering van het 
instrument Buurtbemiddeling voor gemeente Woerden. 

  Dit gebeurt. 

 

Partijen actualiseren in 2016 de overeenkomst inzake 
aanpak en voorkomen van huisuitzettingen wegens 
overlast en huurschuld in de gemeente woerden, samen 
met de overige betrokken partijen.   

  De pilot  Er-op-af is -m.b.t. het voorkomen van huurachterstanden en 
huisuitzettingen- omgezet in een vaste werkafspraak.  
 
Er draait een pilot vanuit Zorg & Overlast over het samen optrekken 
met de GGD en GroenWest wat betreft de woonhygiëne 
problematiek. 

 

Partijen werken samen bij het opsporen, aanpakken en 
oplossen van onrechtmatige bewoning en illegale 
hennepteelt in corporatiewoningen, die in strijd zijn met 
de huurovereenkomst en of de overheidsvoorschriften, 
mede op basis van het Hennepconvenant Midden-
Nederland (dd. 27 januari 2015) . 

  Dit is onderdeel van het basiswerkproces van de woonconsulenten 
en wijkbeheerders. Dit jaar hebben wij extra aandacht besteed in ons 
bewonersblad en bij onze medewerkers aan kennisdelen, signaleren 
en melden van woonfraude. Dit is terug te zien in de toename van 
het aantal dossiers dat in onderzoek is voor woonfraude in gemeente 
Woerden. 

 
Resultaatsafspraken waarvoor alleen de gemeente 
inzet moet plegen 

Inspanningspanningsafspraken waar alleen de 
gemeente inzet voor moet plegen 

  

Verkoop 

Het kettingbeding rustend op de woningen van het 
voormalig gemeentelijk woonbedrijf, komt te vervallen.  
Hiertoe stelt de gemeente Woerden een brief op waarin 
zij aangeeft geen gebruik te zullen maken van 
kettingbeding opgenomen in verkoopaktes - opgesteld bij 
de verkoop van het bezit van het voormalig 
gemeentelijke woningbedrijf. Bij verkoop van de 
betreffende woning door GroenWest kan deze brief 
overhandigd worden aan de notaris, waarna de verkoop 
doorgang kan vinden. 

  Actiepunt 4
e
 kwartaal 2016 

Doorstroming 
bevorderen, 

scheefwonen 
tegengaan 

De gemeente ontwikkelt een strategische 
woningbouwplanning en actualiseert deze jaarlijks. In 
haar woningbouwprogrammering richt de gemeente zich 
op de bouw van woningen die doorstroming van de 
middeninkomens uit de sociale voorraad mogelijk maken 
(woningen in de vrije sector met een middeldure en dure 
huurprijs

3
) en op het toevoegen van voor senioren 

geschikte woningen voor doorstroom van deze groep 
vanuit grote eengezinswoningen. 

  Is vastgesteld in het najaar van 2015.  
De planning wordt jaarlijks bijgesteld in het 4

e
 kwartaal. 

Specifieke 
doelgroepen 

De gemeente inventariseert samen met de 
zorginstellingen in de eerste helft van 2016 het 
verwachte aantal personen dat kan uitstromen uit 
instellingen. 

  Dit wordt in regionaal verband opgepakt. De inventarisatie vindt 
plaats 2016. Eerste helft 2017 worden de afspraken vastgelegd. 

                                                      
3
  Het betreft hier o i ge  et ee  prijs tusse  de €7  - €9  i  het iddel dure seg e t e  o i ge  bo e  de € 9  i  het dure seg e t.  
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Onderwerp 

 

 
Resultaatsafspraak 

 
Inspanningsafspraak 

Stand van zaken 
eind 2015 

Toelichting 

Leefbaarheid 

De gemeente stelt een vaste contactpersoon aan voor de 
corporaties, HV Weidelanden  en (na oprichting) de 
bewonerscommissie Kamerik – in de persoon van de 
planner werkvoorbereiding en wijkonderhoud – die zij 
kunnen benaderen bij grootschalige problemen  in de 
openbare ruimte

4
. Deze contactpersoon voert de regie op 

de oplossing hiervan. 

  Er is een vaste contactpersoon bij de gemeente (Planner 
Werkvoorbereiding Wijkonderhoud) en bij GroenWest 
(Wijkbeheerder) 
 

 

                                                      
4 

 Voor kleine problemen of meldingen staat de klachtenlijn van de gemeente open.  


