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verslag van Themabijeenkomst evaluatie  
bod op de woonvisie 2018 en prestatieafspraken 2019  

vergaderdatum 18 maart 2019 

 

1. Opening 

Annemieke opent om 19.00 uur de bijeenkomst en heet iedereen welkom. Ze licht ieders 

rol kort toe. Van de bijeenkomst w o r d t  een verslag gemaakt dat samen met de 

presentatie van vanavond naar alle aanwezigen wordt gestuurd.  

 
2. Wijzigingen  

 Vorig jaar was het bod op de woonvisie heel uitgebreid. Dit zorgde ervoor dat de 
lijnen naar de Woonvisie van de gemeente en het ondernemingsplan van de 
Woningstichting duidelijk waren. Ook resulteerde het in een efficiënt verloop van 
het proces van de prestatieafspraken. Dit jaar willen we het anders doen. We 
willen de periode van het bod laten aansluiten bij de periode van de Woonvisie. 
Deze loopt tot 2025. In het bod staan punten op hoofdlijnen, op strategisch 
niveau. Natuurlijk is het zo, dat als er belangrijke punten wijzigen, we dit 
tussentijds doen. De invloed van duurzaamheid kan hierin een rol spelen.  

 In het nieuwe bod willen we een hoofdstuk Leefbaarheid toevoegen. Een aantal 
leefbaarheidsonderwerpen valt nu onder Wonen en Zorg en een aantal onder 
Duurzaamheid. 

 Het hoofdstuk Duurzaamheid willen we veranderen in Duurzaamheid en Kwaliteit. 

 De begeleidingsgroep van huurders voor het traject woonvisie-prestatieafspraken 
wordt de Participatiecommissie. In de PC komen alle themagroepen altijd al aan 
bod. In de themagroepen (en afgeleide werkgroepen) worden de adviezen en 
afspraken voorbereid, de PC ziet er op toe dat deze worden gebundeld in de 
prestatieafspraken.  

 
 

3. Aandachtspunten 
 
 Beschikbaarheid 

 Voldoende huisvesting voor de verschillende doelgroepen (zo concreet mogelijk: 
hoeveel woningen, effect doorstroming en wat is verwachting van de rol van de 
gemeente?).  

 Verdeling woningen (hoeveel woningen zijn nodig voor welke inkomensgroepen) 

 Doorstroming 
 
Betaalbaarheid 

 Woningen passend bij inkomen (woonlasten bij toewijzing) 

 Toeslagen bij betreffende huurders 

 Duurzaamheidsmaatregelen 
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Wonen en zorg 

 Kwaliteit, kwantiteit, voorzieningenniveau 

 Aandacht omwonenden bij begeleiding buren 

 Inzet WMO 

 Verdeling verschillende groepen aantallen 
 

Duurzaamheid 

 Streven naar gemiddeld Energielabel B 

 Kwaliteit: rookmelder, koolmonoxidemelder, asbest, brandbeveiliging  
Gemeente: veiligheidsbeleid (wat doen ze?) 

 Goede informatie 
 
 

3. Hoe verder en sluiting 
Annemieke geeft aan dat het vervolg van deze bijeenkomst verder gaat met de 
Participatiecommissie. Deze vervolgbijeenkomst met de PC vindt plaats op 16 april om 
19.30. Marnix Groenland is hierbij aanwezig. Het bod moet vóór 1 juli worden verstuurd 
naar de gemeente. 

 
Marnix vraagt of de mailadressen van de aanwezigen in de cc mogen ipv bcc. Niemand 
heeft hier bezwaar tegen. 


