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INLEIDING

Met deze prestatieafspraken leggen wij - de gemeente Purmerend, de woningcorporat¡es lntermaris,
Rochdale, Wooncompagnie, Woonzorg Nederland en de Huurdersvereniging lnterWhere, Bewonersraad
Rochdale, Huurdersvereniging "De Vijfhoek" en Bewonerscommiss¡e Jaap van Praaghuis - meerjarige
afspraken vast over de volkshuisvesting in de gemeente Purmerend. Deze afspraken vertalen we jaarlijks

in concrete jaarplannen (Jaarschijven). Hierin staan de bijdragen per partij, die wij willen leveren aan het
realiseren van de ambities en de opgaven die in deze prestatieafspraken zijn benoemd.

Het is voor het eerst dat ook de huurdersorganisaties als volwaardig partner deelnemen aan de
prestatieafspraken in Purmerend. De gemeente en de woningcorporaties waarderen en hechten groot
belang aan de inzet van de huurders-vertegenwoordigers. Het belang van de sociale doelgroep staat ¡n
deze afspraken voorop!

Waar het vroegervooral om bouwen ging, liggen de opgaven nu veel breder, waaronder op
betaalbaarheid, kwaliteit en de samenwerking rond wonen, zorg en welzijn. We kiezen er daarom voor
om in deze prestatieafspraken 6 thema's centraal te stellen: de samenwerking, beschikbaarheid sociale
huurwoningen, betaalbaarheid, woningkwaliteit en duurzaamheid, sociale opgave en zorg, en tot slot
leefbaarheid. Daarmee nemen we onze verantwoordelijkheid voor de brede maatschappelijke opgaven in
de volkshuisvesting.

We zien deze meerjarige prestatieafspraken als een belangrijke basis voor onze structurele
samenwerking. Omdat we willen voorkomen dat we ons alleen ríchten op de korte termijn opgaven en

acties, hebben we met elkaar ambities en opgaven voor de komende 4 jaar benoemd. De afspraken die
we maken gaan vervolgens over wát wij als partijen moeten doen om deze ambities te realiseren.
Belangrijk onderdeel daarvan is dat we goed met elkaar gaan volgen of wij onze beloftes waar maken, of
de opgaven effectief zijn aangepakt en daarover met elkaar in gesprek blijven. We gebruiken dit ook om
open en transparant te zijn over ons presteren naar onze huurders, de bewoners van Purmerend en onze

eigen organisaties.

Purmerend, december 2016

Gemeente Purmerend,
Woningcorporaties: lntermoris, Rochdale, Wooncompøgnie en Woonzorg Nederland,
Huurdersorganisaties: Huurdersvereniging lnterWhere, Bewonersroad Rochdale, Huurdersvereniging
"De Vijfhoek" en Bewonerscommissie Joap van Praoghuis.

DUIDING VAN PARTIJEN

Als in deze prestatieafspraken gesproken wordt over'wij' of 'partijen', dan heeft dit betrekking op alle
ondertekenende partijen van deze prestatieafspraken: de gemeente Purmerend, de woningcorporaties
lntermaris, Rochdale, Wooncompagnie en Woonzorg Nederland, en de betrokken huurderorganisaties, te
weten: Huurdersvereniging lnterWhere, Bewonersraad Rochdale, Huurdersvereniging "De Vijfhoek" en
Bewonerscommissie Jaap van Praaghuis.
Als gesproken wordt over'woningcorporaties' dan wordt bedoeld: lntermaris, Rochdale, Wooncompagnie
en Woonzorg Nederland.
Als gesproken wordt over'huurdersorganisaties', dan wordt bedoeld: Huurdersvereniging lnterWhere,
Bewonersraad Rochdale, Huurdersvereniging "De Vijfhoek" en Bewonerscommissie Jaap van Praaghuis.
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T. ORGANISATIE EN SAMENWERKING

Amb¡tÍe

Gemeente Purmerend, de woningcorporaties en de huurdersorganisaties in Purmerend
werken intensief samen aan de volkshuisvestelijke opgaven. Met het vastleggen van

deze prestatieafspraken 2O!7- 2O2O concretiseren en verdiepen partijen hun

samenwerking rond het wonen. Gezamenlijk en iedervanuit hun eigen

verantwoordelijkheid geven partijen invulling aan goed wonen voor hen die het
zelfstandig niet redden op de woningmarkt in Purmerend.

1.1 Overlegstructuuren werkw¡jzejaarschijven

KADERAFSPRAKEN

7.I.L Met de ondertekening van deze Prestatieafspraken 2Ot7 -2020 komen de Samenwerkingsafspraken
Purmerend 2013 - 2OL7 te vervallen.

L.7.2 Partijen bespreken de voortgangvan de u¡tvoeringvan de prestatieafspraken minimaal 2 maalper jaar
in het Bestuurlijk Overleg Prestatieafspraken. Dit overleg bestaat in ieder geval uit een voorjaars- en

najaarsoverleg. De gemeente initieert en organiseert d¡t Bestuurlijk Overleg Prestatieafspraken (hierna

aangeduid als Bestuurlijk Overleg).

1.1.3 De voorbereiding van het Bestuurlijk Overleg vindt plaats in de al gevormde 'Kerngroep
Prestatieafspraken' (hierna aangeduid als Kerngroep) waarin een vertegenwoordiging van alle partijen
zit. Deze Kerngroep komt in ieder geval 3 x per jaar samen (en verder zo vaak als zij nodig achten).
Samenwerkende Woningcorporaties Waterland (SWW) initieert en organiseert dit overleg. Het

voorzitterschap wordt door de corporaties verzorgd.

1.7.4

1.1.5

1.1.6

Partijen concretiseren jaarlijks de prestatieafspraken in de gemeenschappelijke jaarschijf voor het
daaropvolgende jaar. De jaarschijf is een actieplan dat wordt opgesteld met daarin de voor het
komende jaar relevante activiteiten gezamenlijk of per partij voor uitvoering van de prestatieafspraken

Daarnaast wordt een doorkijk gegeven naar de resterende jaren voor de duur van deze
prestat ieafspra ken.

Partijen maken voor het voorjaarsoverleg 2017 binnen de Kerngroep gezamenlijk een plannings- en

procesvoorstel waarin de volgende acties in tijd worden gezet: het uitbrengen van het 'bod'/
activiteitenoverzicht, het samenstellen van de jaarschijf Prestatieafspraken en de begrotingscyclus.

De realisatie van de prestatieafspraken wordt jaarlijks gemonitord. Partijen stellen deze rapportage
gezamenlijk op en bespreken deze in het Bestuurlijk Overleg.
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L,2 Communicatie,informatieentransparantie

KADERAFSPRAKEN

1.2.7 Als basis voor de samenwerking geldt dat partijen bestuurlijk, beleidsmatig en financieel transparant
zijn naar elkaar.

7.2.2 Partijen communiceren minimaal eenmaal per jaar gezamenlijk extern over de bereikte resultaten in

het kader van de prestatieafspraken.

1.2.3 Partijen communiceren enkel na tijdige afstemming met de andere partijen in media over deze
prestatieafspraken en daaruit voortvloeiende jaarschijven. Partijen kunnen uiteraard wel
communiceren over de eigen activiteitenplannen die zijn vastgesteld of over activiteiten die niet in de
prestatieafspraken zijn opgenomen, maarvoor bewoners/huurders van belang zijn.

1.3 Samenwerking en afstemming bij onderzoek en beleid

KADERAFSPRAKEN

1.3.1 Als één van de Partijen beleid opstelt of haar beleid actualiseert voor zover dat betrekking heeft op de

onderwerpen van deze prestatieafspraken, betrekt deze partij de andere bij deze prestatieafspraken

betrokken partijen.

L.3.2

1.3.3

Partijen werken waar dat op het niveau van Purmerend zinnig is, samen in het (laten) uitvoeren van

onderzoek bijvoorbeeld op het terrein doelgroep, woningbehoefte, woningaanbod, woningmarkt,
woonzorgopgaven etc. ln de Kerngroep wordt hier nadere invulling aan gegeven.

Partijen spreken af kennis uit te wisselen en elkaar op de hoogte te houden van actuele vraagstukken
en thema's. ln de Kerngroep wordt hier nadere invulling aan gegeven.

I.4 Looptijd, mon¡tor¡ng en evaluat¡e afspraken

KADERAFSPRAKEN

I.4.7 Deze afspraken hebben een looptijd van l januari 2077 tot en met 31 december 2020.

1.4.2

t.4.3

Om de afspraken te monitoren, houden Partijen een aantal gegevens bij en rapporteren daar jaarlijks

over. SWW is penvoerder voor de mon¡tor. De opzet en exacte invulling van de monitor bepalen
gemeente, corporaties en huurdersorganisaties gezamenlijk in de Kerngroep.

Jaarlijks worden de prestatieafspraken en de samenwerking gezamenlijk geëvalueerd. Dit kan

aanleiding zijn tot herijking van de prestatieafspraken. De Kerngroep bereid deze evaluatie voor en

informeert en adviseert het Bestuurlijke Overleg hierover. Het Bestuurlijk Overleg besluit over
eventuele herijking van de Prestatieafspraken.
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1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.6.5

1.5 Afstemming overige partijen

KADERAFSPRAKEN

1.5.1 Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het betrekken en informeren van hun achterbannen

1.6 Randvoorwaardenen bijzondereomstandigheden/geschillen

KADERAFSPRAKEN

Tussentijdse her'ljking van de afspraken uit deze overeenkomst is mogelijk als alle partijen hiermee

instemmen. Deze overeenkomst wordt tussentijds beëindigd als alle partijen hiermee schriftelijk

instemmen.

De financiële positie van partijen is randvoorwaardelijk voor deze prestat¡eafspraken. lndien de

financiële positie van een partij in de toekomst ontoereikend blijkt om afspraken na te kunnen komen,

gaan partijen met elkaar in overleg over de gevolgen voor deze prestatieafspraken.

De publiekrechtelijke omgeving van deze overeenkomst leidt tot het voorbehoud dat als de

Rijksoverheid of de provinciale overheid haar beleid verandert, dit ook kan betekenen dat de afspraken

uit deze overeenkomst moeten worden b'ljgesteld.

Uitgangspunt bij deze afspraken is redelijkheid en billijkheid naar elkaar, ook bij gewijzigde

omstandigheden. Als één van de betrokken partijen meent dat deze afspraken gevolgen hebben die

onredelijk of onbillijk zijn, is deze partij gerechtigd voorstellen te doen aan de andere partijen om deze

onredelijkheid/onbillijkheid te voorkomen. Dit geldt ook als er naar mening van één van de partijen

sprake is van overmacht, waardoor part'rjen elkaar niet aan deze werkafspraken kunnen houden.

Bij een eventueel geschil vindt er eerst ambtelijk overleg plaats om tot een oplossing te komen. Mocht

dit ambtelijke overleg niet tot een voor partijen aanvaardbare oplossing leiden, dan kan bestuurl'tjk

overleg plaatsvinden tussen de gemeente, de corporaties en de huurdersorganisaties. Op het moment

dat ook bestuurlijk geen overeenstemm¡ng kan worden gevonden, kan een traject van mediation

worden gestart. Pas wanneer ook dit niet tot overeenstemming leidt zal de wettelijke procedures bij

geschillen worden ¡ngezet.

r.6.6 Bij deze prestatieafspraken is het uitgangspunt dat Wooncompagnie en lntermaris van het Ministerie

van BZK ontheffing krijgen van de verplichting om in slechts één woningmarktregio werkzaam te zijn (op

basis van artikel 41b en 41c van de Woningwet). Alleen wanneer de ontheffing wordt toegekend,

mogen de beide corporaties blijven investeren in nieuwbouw in Purmerend. Wanneer de ontheffing
onverhoopt niet wordt verleend (de beslissing hierover wordt waarschijnlijk genomen in december

20L6), zullen de beide corporat¡es al hun op dat moment aangegane verplichtingen opnieuw bezien en

er mogelijk op terugkomen. Dat geldt dus ook voor de bepalingen die zijn opgenomen in deze

prestatieafspraken. Wanneer ontheffing niet wordt verleend is er sprake van een overgangsregeling.
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2. BESCHIKBAARHEIDSOCIALEHUURWONINGEN

2.L Omvang en ontwikkeling van de voorraad sociale huurwoningen

De woningcorporaties bezitten per 01-01-2016 bijna 12.600 woningen/verhuureenheden in Purmerend.
Daarvan zijn er bijna 11.700 woningen die behoren tot de sociale huursector (onder de liberalisatiegrens van
€.7LO,68.1n bijlage 2 is de verdeling per huurprijsklasse en per woningcorporatie aangegeven.

De ontwikkeling van de woningmarkt van Purmerend is door onderzoeksbureau RIGO in kaart gebracht op
verzoek van de corporãties. De onderzoeken waren nog niet beschikbaar maar de eerste uitkomsten van de

onderzoeken zijn gedeeld. Voor de gewenste uitbreiding van de sociale voorraad was de bandbreedte echter
zo breed dat een nadere onderbouwing nodig is. Dat leidt tot de volgende 3 afspraken:

KADERAFSPRAKEN

2.L.L ln het eerste kwartaal van 2Otl worden de onderzoeken van RIGO voor lntermaris, Rochdale en

Wooncompagnie gedeeld met de gemeente. Gemeente deelt het onderzoek van RIGO voor de
woningbehoefte Zaanstreek Waterland met de corporaties.

2.1.2 ln het eerste kwartaal 2017 starten partijen het overleg op om de vereiste nieuwbouwopgave voor de
volgende 10 jaar te bepalen.

2.1.3 ln het eerste kwartaal van2OLT zullen partijen op basis van locaties en renovatie en

sloop/nieuwbouwprogramma's een doorkijk naar de verschillende jaren inzichtelijk maken voor de
periode f.of.2O2t.ln onderlinge afstemming wordt bepaald welke corporatie welke locatie(s) voor haar
rekening neemt.

ln bijlage 3 staat het woningbouwprogramma van de corporat¡es voor de volgende vijf jaar wat zij op dit
moment samen met de gemeente aan het voorbereiden zijn.
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2.2 Nieuwbouw(grond(prijs)beleid)-ffansformatie

De gemeente beschouwt de corporaties als belangrijkste partners bij de ontwikkeling van nieuwbouwlocaties.
De corporat¡es in Purmerend staan traditioneel bovenaan op het moment dat de gemeente locaties heeft uit te
geven voor sociale huurwoningen.

KADERAFSPRAKEN

2.2.1 Om de opgave van de realisatie van nieuwbouw van sociale huurwoningen mogelijk te maken worden
nieuwe ontwikkelingen in de stad met een substantiêle hoeveelheid woningbouw in bestuurlijke en

ambtelijke overleggen aan de corporaties vooraf kenbaar gemaakt. Dit komt ook in het Bestuurlijk
Overleg en de Kerngroep van de prestatieafspraken aan de orde.

2.2.2 Voor gemeentelijke gronden waarop woningcorporaties sociale woningen realiseren, continueert de
gemeente een aangepaste sociale grondprijs voor sociale woningbouw onder voorwaarden (zie bijlage

4) zoals overeengekomen in de Samenwerkingsafspraken Purmerend, 1 november 2013 tot 1 november
2077.

2.2.3 De gemeente geeft voorwaarden, beleidsuitgangspunten etc. die van invloed zijn op de
planontwikkeling en -realisatie vroegtijdig mee aan de betreffende woningcorporaties.

2.2.4 De gemeente werkt daar waar woningcorporaties locaties voor sociale woningbouw (gaan)

ontwikkelen, actief mee om besluitvormings-, vergunningen- en RO-procedures zo efficiënt mogelijk te
laten verlopen.

2.2.5 lndien er zich geschikte bestaande gebouwen (zoals maatschappelijke vastgoed) aandienen, overleggen
gemeente en de mogel'rjk ontwikkelende corporatie of omvorming (transformatie) tot sociale woningen
mogelijk/haalbaar is. Hierin worden ook de subsidiemogelijkheden van de gemeente meegenomen.

2.3 Beschikbaarheid van won¡ngen voor de doelgroep

Huidige omvang doelgroep
. Huishoudens met een loag inkomen - Huishoudens met een inkomen tot € 35.739 (prijspeil 2016) komen

in aanmerking voor een sociale huurwoning (huurprijs tot € 7I0,68 prijspeil 2016). ln Purmerend gaat het

om ca. 14.500 huishoudens (ca. 8.400 wonen daadwerkelijk in sociale huurwoning).
. Huishoudens met een middeninkomen - Huishoudens met een inkomen tussen € 35.739 en € 44.657

komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning en kunnen in veel gevallen geen woning kopen.

De corporaties zijn op grond van de Europese richtlijn verplicht om 90% van hun woningen toe te wijzen aan

huishoudens met een inkomen tot€ 35.739. Ze hebben in stadsregioverband afgesproken om een ruimere
inkomensgrens (maximaal € 39.874 prijspeil 2016) te hanteren voor gezinnen met minimaal 1 volwassenen en

1 inwonend kind jonger dan 18 jaar. Bij het toetsingsinkomen van het huishouden wordt het inkomen van

kinderen niet meegerekend. Voor deze gezinnen geldt dat zij in aanmerking kunnen komen voor een sociale

huurwoníng met een huur tussen €628,76 en € 710,68 (prijspeil 2016). Let wel: het betreft maximaal LO%van

de verhuringen van een corporat¡e in een jaar.

Corporaties en gemeente zetten in op toegankelijkheid van de woningmarkt voor jongeren en starters.
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KADERAFSPRAKEN

2.5,1 Partijen spreken af om maximaal 33% van de beschikbaar komende sociale huurwoningen aan
bijzondere doelgroepen toe te wljzen.

2.5.2 De gemeente neemt op in de huisvestingsverordening dat nieuwgebouwde sociale huurwoningen met
voorrang worden aangeboden aan inwonersvan Purmerend.

2.6 Voorlichting over won¡ngmarkt

KAÐERAFSPP,/,KEN

2.6.7 Gemêênte Furmerend gaat vía eigen kanalen de voor^llchting over de woníngrnarkt \roor coRsurReRten

verbeteren. Dit geldt zowel rnet betrekking tot de hu,u,r- a,ls de koopr,narkt. Dit laatste kan ook
meehelpen aan het verlichten van de druk op de soeiale voorraad.
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3. BETAALBAARHEID

3.1 Huurbeleid en passend toewijzen

Het huurbeleid wordt per woningcorporatie volgens de gebruikelijke procedures vastgesteld en vooraf
besproken met de betreffende huurdersbelangenorgan¡satie. Landelijk geldt het beleid voor passend
toewijzen. Dit houdt het volgende in:

Woningcorporaties verhuren per 1 januari 2016 aan ten minste 95% van de huishoudens met
potentieel recht op huurtoeslag woningen met een huurprijs tot en met de aftoppingsgrens. Deze
verplichting geldt voor nieuw te verhuren woningen per jaar. Corporaties maken jaarlijks het
gerealiseerde percentage voor Partijen inzichtelijk.

Minimaal 90%van alle verhuringen wordt toegewezen aan huishoudens binnen de sociale doelgroep
Voor IO% van de verhuringen geldt een beleidsvrijheid voor de corporaties. Voor de jaren 2016-2020
geldt tijdelijk nogLQ% extra beleidsvrijheid voor maatwerk, waardoor een 80-10-10 verhouding
ontstaat. Corporaties maken jaarlijks de gerealiseerde percentages voor Partijen inzichtelijk.

KADERAFSPRAKEN

3.1.1 De woningcorporaties geven uitvoering aan het landelijk beleid voor passend toewijzen

Jaarlijks worden de effecten van het huurprijsbeleid getoetst aan de ambities en afspraken zoals
benoemd in de prestatieafspraken. Partijen spreken gezamenlijk nader af welke gegevens
gemeten/gemonitord worden om de effecten van het huurprijsbeleid te kunnen beoordelen.

Partijen spreken af dat er in het onder 2.1.2 genoemde overzicht in de Jaarschijf van de voorraad
huurwoningen tevens een uitsplitsing wordt gemaakt naar de verschillende huurprijsklassen en dat
deze jaarlijks wordt geactualiseerd, waardoor de (huur-)ontwikkeling in de voorraad zichtbaar wordt,

3.7.2

3.1.3
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3,2 Gezamenlijke inzet op verlagen woonlasten

KADERAFSPRAKEN

3.2.7. Alle Partijen zetten zich in om de woonlasten zo laag mogelijk te houden en zo mogelijk te verlagen.
Hierbij wordt gekeken naar de hiernavolgende elementen. ln de Jaarschijf zullen per partij
acties/in itiatieven aangegeven worden.
a) Huurbeleid
b) Energielasten
c) Energiebewustzijn bewoners
d) Servicekosten
d) Gemeentelijke heffingen
e) Gemeentelijk armoedebeleid

3.2.2 Woningcorporat¡es passen binnen hun financiële kaders energetische verbeteringen toe die leiden tot
verlaging van de woonlasten voor de huurders.

3.2.3 Woningcorporaties en huurdersorganisaties vragen de gemeente om in haar begroting geld op te
nemen voor energiecoaches. lndien er geen middelen in de begroting zijn opgenomen zoekt de
gemeente naar andere manieren om energiecoaches ¡n te zetten.

3.3 Voorkomenvanhu¡su¡tzett¡ngen

lntermaris, Rochdale, Wooncompagnie en de gemeente hebben sinds 2014 met succes samengewerkt in een
pilot om huisuitzettingen zoveel mogelijk te voorkomen, onder andere door het af leggen van huisbezoeken.

KADERAFSPRAKEN

3.3.1 Partijen vormen de pilot 'voorkomen huisuitzettingen'om tot een gezamenlijke en structurele aanpak,
waarbij huurachterstand en dreigende huisuitzetting vroegtijdig worden gesignaleerd, onder andere
door preventieve huisbezoeken af te leggen. De aanpak wordt jaarlijks geëvalueerd.

3.3.2 Partijen monitoren jaarlijks reden en omvang van de huisuitzettingen.

3.3.4 Gemeente en corporaties gaan verder met het uitvoeren van het'Convenant Eerlijk Wonen', dat in
december 2013 door alle corporaties, politie en de gemeente is ondertekend. Dit convenant heeft
betrekking op onrechtmatige bewoning.
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4. KWALITEIT. DUURZAAMHEID . STADSVERWARMING

4.L Stadsverwarming Purmerend

ln een deel van Purmerend wordt gebruik gemaakt van stadverwarming. Sinds l januari 2074is de Warmtewet
van kracht geworden. De Wet geeft o.a. regels omtrent stadsverwarming en is gericht op het geven van
bescherming aan consumenten die gebonden zijn aan lokale warmtenetten. ln deze wet wordt ook
voorgeschreven hoe prijzen voor de warmtelevering tot stand mogen worden gebracht. Naar verwachting
wordt de wet per l januari 2018 herzien. De nieuwe wet geeft naar het zich laat aanzien meer ruimte om
consumentgerichte oplossingen voor warmtevoorziening toe te passen.

KADERAFSPRAKEN

4.t.t Partijen spreken af dat zij in het 1e kwartaal van2OtT vooruitlopend op de herziene Warmtewet, met
elkaar om tafel gaan om de voor- en nadelen van de stadsverwarming te bespreken en mogelijke
alternatieve energie-/warmtebronnen tegen het licht te houden. Woonlastenverlichting c.q.
armoedebestrijding is hiervoor voor huurdersorganisaties het uitgangspunt. De gemeente neemt hierin
in samenspraak met de huurdersorganisaties het initiatief.

4.2 Algemene inzet rond duurzaamheid

KADERAFSPRAKEN

4.2.L Partijen zullen gezamenlijk een inspanning leveren op de bewustmaking van huurders, op hun eigen
gedrag en keuzes en de invloed daarvan op de CO2-uitstoot en de hoogte van hun energierekening.

4.2.2 Partijen geven individueel in de jaarschijf aan welke concrete uitwerkingen aan de algemene inzet rond

duurzaamheid worden gegeven.

4.2.3 Partijen erkennen dat complexmatige duurzaamheidsingrepen aan de huurwoningen gericht zijn op het
verlagen van de gemiddelde woonlasten van het complex.

4.2.4 Woningcorporaties maken inzíchtelijk hoe hun voorraad in Purmerend qua energielabels/-prestaties is

opgebouwd en geven prognose hoe dit zich tot en met 2020 ontwikkelt.

4.2.5 De onder 3.2.3 genoemde energiecoaches zullen ook een rol vervullen in de bewustwording en

beïnvloeding van het stookgedrag en energieverbruik van de huurders van de woningcorporaties.
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4"1 Kwaliteitseisen bij nieuwbouw

KADERAFSPRAKEN

4.3.1 Woningcorporaties kiezen binnen hun financiële kaders in de nieuwbouw per complex/project voor de
beste energetische oplossing in relatie tot de betaalbaarheid/woonlasten.

4.3.2 Part¡jen geven individueel in de jaarschijf aan welke concrete uitwerkingen aan de real¡sat¡e

van de duurzaa mheidsa mbities b innen n ieuwbouwproj ecten worden gegeven

4.4 Verbeteringenergieprestatiesbestaandevoorraadhuursector

KADERAFSPRAKEN

4.4.7 Woningcorporaties kiezen bij de verbetering van energieprestaties in de bestaande voorraad per
complex/project binnen hun financiële kaders voor de beste energetische/duurzame oplossing in relatie
tot de betaalbaarheid/woonlasten en milieu.

4.4.2 Partijen geven individueel in de jaarschijf aan welke concrete uitwerkingen aan de realisatie

van de duurzaamheidsambities binnen de bestaande voorraad worden gegeven.

4.5 Overigeact¡v¡te¡tenduurzaamhe¡d-kwal¡teit

KADERAFSPRAKEN

4.5.1 De gemeente stelt een duurzaamheidsuitvoeringsprogramma vast. Verbetering van de energieprestatie
van bestaande woningvoorraad (zowel huur als koop) in Purmerend vormt hiervan een onderdeel. Bij

de vaststelling van dat uitvoeringsprogramma zal de gemeenteraad bepalen hoeveel budget voor
hu urwoningen hiervoor vrijgemaakt wordt.

:-æ:-
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5. SOCIALE OPGAVE EN ZORG

5.1 Samenwerking op sociaal maatschappelijkterrein (taakverdeling)

KADERAFSPRAKEN

5.1.1 Gemeente, woningcorporat¡es en huurdersorganisaties spreken af samen te werken aan een door alle
partijen gedragen visie op de sociale opgave en zorg. Hierin wordt gezamenlijk vastgesteld welke
opgaven en dilemma's er liggen. Gemeente Purmerend neemt hierin het initiatief en betrekt tevens
zorg- en welzijnspartijen bij de opstelling van deze visie.

5.1.2 Op basis van de gezamenlíjke vísie worden in Samenwerkingsafspraken vastgelegd welke rol en taken
de betrokken partijen hierin hebben en hoe de samenwerking op verschillende niveaus vorm krijgt
dan wel aangepast wordt (waaronder de samenwerking tussen enerzijds de sociale wijkteams van de

Bemeente en anderzijds het sociaal beheer/de buurtteams van de corporaties.

5.1.3 De gemeente voert de regie over de inzet van zorg- en welzijnsorganisaties in buurten en wijken. De
gemeente zorgt voor een betere aansluiting van de woningcorporaties en huurdersorganisaties op
het netwerk van de zorgpartijen en welzijnsorganisaties.

5.2 Verbinden van wonen en zorg

Gemeente, corporaties en zorgpartijen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de verbinding van
huisvesting en zorg voor die mensen die een zorg en begeleidingsvraag hebben. Het kan hierbij gaan om
mensen met een beperkte zorgvraag, maar ook om mensen die door extramuralisering gehuisvest moeten
worden.

Ouderen en kwetsbare groepen moeten langer zelfstandig (blijven) wonen. Dit leidt tot een grotere vraag naar
geschikte woningen, gunstig gelegen bij gezondheidsvoorzieningen. De bewustwording van mogelijkheden om
zelfstandig te kunnen blijven wonen, moet gestimuleerd worden.
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KADERAFSPRAKEN

5.2.t Gemeente, corporaties en zorgpartijen zorgen voor het passend toewijzen van woonruimte aan mensen
met een zorgof begeleidingsvraag. De gemeente zorgt ¡n samenspraak met de corporatie en
zorgaanbieder voor passende zorg aan deze mensen.

5.2.2 Woningcorporaties gaan daar waar dat past door met het complexmatig 'opplussen'van hun bezit
zodat ook minder mobiele mensen hier zelfstandig kunnen (blüven) wonen.

5.2.3 Daar waar voor individuele gevallen 'oppplussen'van woningen nodig is, zalfinanciering hiervan
plaatsvinden via WMO.

5.2.4 De gemeente organiseert minimaal tweemaal per jaar overleg tussen woningcorporat¡es,
huurdersorgan¡saties, zorginstellingen en gemeente. De Kick-off v¡ndt plaats in het le kwartaal van
2017. Dit leidt in 2OI7 toÌ. helderheid over wat de concrete opgave ís en hoe de aanpak en
samenwerking en afstemming tussen partijen wordt vormgegeven ('samenwerkingsafspraak').

Om te bevorderen dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen, is door Wooncompagnie en
lntermaris een pilot met seniorenwoonadviseurs gestart. Deze woonadviseurs onderzoeken met de senioren
hun woonvragen, ondersteunen ouderen zo nodig actief bij het zoeken naar geschikte woonruimte, en helpen
bij praktische zaken rond de verhuizing.

KADERAFSPRAKEN

5.2.5 De pilot met seniorenwoonadviseur wordt door partijen in januari 2017 geëvalueerd. Tijdens de
evaluatie beslissen partüen of de pilot wordt voortgezet. ln de evaluatie wordt onder andere bekeken
hoe ouderen bij de verhuizing geholpen kunnen worden (wat is bijvoorbeeld de invloed van huurprijzen
en verhuiskosten bij de afweging om te verhuizen).

5.2.6 Als uit de evaluatie van de seniorenwoonadviseur blijkt dat deze voorziet in een behoefte en er ook een
duidelijke vraag is vanuit eigenaar-bewoners zal de gemeente aan het vervolg een bijdrage leveren in de
kosten.
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5.3 Huisvesting van bijzondere doelgroepen

KADERAFSPRAKEN

5.3.1. Woningcorporaties kennen maximaal 33%van de sociale huurwoningen die jaarlijks vrijkomen toe aan
bijzondere doelgroepen: GGZ-cliënten, ouderen met somatische of ger¡atrische aandoening,
verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten, vergunninghouders of mensen met sociale/medische
indicatie. Deze toewijzing van specifieke woningen vindt plaats via directe bemiddeling.

5.3.2 De woningcorporat¡es verplichten zich om in samenwerking met de gemeente uitvoering te geven aan
het Rijksbeleid ten aanzien van de huisvesting van vergunninghouders. Gemeente informeert partijen
over de voortgang van de huisvesting van deze doelgroep. Gemeente en woningcorporaties zoeken
gezamenlijk ook naar passende alternatieve oplossingen voor deze groep.

5.3.3 Part¡jen spreken af om in 2OI7 de huisvestingsopgave en -mogelijkheden van bíjzondere doelgroepen
in kaart te brengen. Partijen maken afhankelijk van de uitkomst, vervolgafspraken over de benodigde
acties en keuzen om de huisvesting voor deze groepen te realiseren.

5.3.4 Daar waar woningcorporaties specifiek voor de seniorendoelgroep ontwikkelen en bouwen worden
voorzieninqen aangebracht die oassen bii de betreffende doelgroep (denk aan toesankeliikheidl.
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6. LEEFBAARHEID, INZET IN WIJKEN EN BUURTEN

AMBITIE

Leefbaarheid en veiligheid in wijken en buurten is een gezamenlijke

verantwoordelijkheid van bewoners, gemeente, woningcorporaties en een groot
aantal andere organisaties (zoals politie, zorg- en welzijnsinstellingen, huurders-
en vrijwilligersorganisaties). Partijen hebben daarin ieder hun eigen specifieke
verantwoordelijkheid.

Gemeente, woningcorporat¡es en huurdersorganisaties streven daarin naar
betrokkenheid bi' de woonomgeving van de bewoners. Dit zien we als een
gezamenlijke inspanning van alle inwoners van Purmerend. lnitiatieven daartoe
willen we stimuleren en ondersteunen.

6.L Leefbaarheid in wijken en buurten

KADERAFSPRAKEN

6.1.1 Partijen sluíten hun reguliere activiteiten (zoals (ver-)bouwen, vervangen kabels en leidingen,
herinrichten openbaargebied, herstraten) in wijken en buurten zoveel als mogelijk op elkaaraan

6.7.2 Bij grote herstructureringsopgaven maken gemeente en woningcorporaties nadere afspraken over
beheer en zaken die de leefbaarheid van het gebied betreffen.

6.1.3 Woningcorporaties blijven inzetten op buurtbemiddeling en investeren in de sociale samenhang in
complexen en buurten die dat nodig hebben.

6.7.4 Gemeente, woningcorporaties huurdersorganisat¡es en zorg- en welzijnsinstellingen zetten de
samenwerking door m.b.t. vroegsignalering, achter-de-voordeur-aanpak, aanpak huiselijk geweld,
armoede, verwaarlozing, etc.

6.1.5 Buurt- en wijkbewoners zijn de ogen en oren voor gemeente en woningcorporaties. De

huurdersorganisaties spelen hierin ook een belangrijke rol. Partijen gaan met elkaar in gesprek hoe de
opvolging van meldingen en signalen geborgd kan worden. De gemeentelijke wijkmanagers spelen hier
een belangrijke rol in.

6.2 Bewonerspart¡c¡patieenzeggenschap

KADERAFSPRAKEN

6.2.t Naast de reguliere leefbaarheidsbudgetten van gemeente en corporaties, wordt per project of
bewonersinitiatief bekeken welke bijdragen gemeente en corporaties doen. De mate waarin het
project/initiatief bijdraagt aan de wijkontwikkeling/leefbaarheid wordt in de beoordeling meegewogen.
lnzet van middelen door corporaties in aanpak leefbaarheid gebeurt onder strikte voorwaarden.

6.2.2 Gemeente en woningcorporaties voldoen in ieder geval aan de formele eisen en wettelíjke bepalingen
over bewonerspart¡cipatie. Over het betrekken van huurders(organisaties) bij de beleidsvorming en -
uitvoering hebben de corporaties leder afzonderlijk afspraken vastgelegd met de eigen
hu u rdersorganisatie.
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6.3 Veiligheld in wiiken en buurten

a
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ONDERTEKENING

Namens gemeente

Gemeente Purmerend r

de heer J. Krieger I
wethouder Wonen

Namens huurdersorganisaties

H u urdersvereniging lnterWhere
de heer H.J. Touw
voorzitter

Bewonersraad

de heer L.

H u u rdersvereniging "De Vijfhoek"
de heer Th. H. Mu
voorzitter

Bewonerscommissie Jaap van Praaghuis
de heerJ.J. Lekkerkerk
t¡d

aldus getekend op tZ - Acr

Namens woningcorporaties

lntermaris
de heer M.D. Hoiting

W. van Buren
von Bestuur

Wooncom e

de heer Hendriks

A.Chr
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BIJTAGE 1 Begrippen en definities

Begrip Prijspeil

thl201,6
Toelichting

Basishuur:
. huishoudens jonger dan 65 jaar
. ouderealleenstaanden
. oudere meerpersoonshuishoudens

€231,87
€ 230,05

€228,24

De huur die huurtoeslagontvangers minimaal
zelf moeten betalen

Kwalite¡tskortingsgrens €409,92 Als de feitelijke huur lager is dan deze

kwaliteitskortingsgrens, dan krijgt de

toeslagontvanger het hele bedrag tussen de
persoonlijke basishuur en de feitelijke huur
vergoed.

Aftoppingsgrens:
. 1-2 persoonshuishoudens
. 3 en meer persoonshuishoudens

€ 586,68

€ 628,76

Het deel van de huur waarboven geen of nog

maar weinig huurtoeslag wordt verstrekt

Liberal isatiegrens € 710,68 De grens voor de maximale huurprijs van

sociale huurwoningen zoals vastgesteld door
het Ministerie van BZK

Sociale woningvoorraad Streefhuur tot €
710,68

Het deel van de woningvoorraad met een

streefhuur tot aan de liberalisatiegrens.
Goedkope huur huur onder € 409,92 Woningen met een huurprijs tot aan de

kwa lite¡tskortingsgrens
Betaalbare huur huur tussen € 4O9,92

en€628,76
Woningen met een huurprijs tussen de

kwaliteitskortingsgrens en de hoge

aftoppingsgrens
Bereikbare huur huur tussen € 628,76

en € 710,68

Woningen met een huurprijs tussen de hoge
aftoppingsgrens en de liberalisatiegrens

Dure huur / vrije sector huur boven €770,68 Woningen met een huurprijs boven de
libera lisat iegre ns

Primaire doelgroep:
. éénpersoonshuishouden <65 jaar
. éénpersoonshuishoudens > 65jaar
. meerpersoonshuishoudens < 65 jaar
. meerpersoonshuishoudens > 65 jaar

lnkomensgrenzen

€22.LOO

€22.LO0
€ 30.000

€ 30.050

Huishoudens met een belastbaar
jaarinkomen en vermogen onder de grens

waarop men ¡n aanmerking komt voor
huurtoeslag

Secundaire doelgroep Huishoudens d¡e niet tot de primaire
doelgroep behoren met een belastbaar
jaarinkomen tot € 35.739.

Doelgroep van beleid De primaire plus de secundaire doelgroep
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