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Inleiding
Voor u liggen de prestatieafspraken tussen de gemeente Etten-Leur, Woonstichting Etten-Leur (WEL)
en de HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur (HBV). Deze afspraken zijn de basis voor de concrete
samenwerking tussen deze drie partners op het gebied van volkshuisvesting en maatschappelijke
opgaven over wonen.
Afspraken tussen drie partners
In het verleden werden prestatieafspraken gemaakt tussen de gemeente en Woonstichting EttenLeur. De nieuwe Woningwet geeft huurdersorganisaties een belangrijker positie. Daarom zijn de
afspraken dit jaar voor het eerst gemaakt tussen drie partners: de gemeente Etten-Leur, de
HuurdersBelangenVereniging Etten-Leur en Woonstichting Etten-Leur.
Gelijkwaardigheid
Al in april van dit jaar spraken de drie partners op bestuurlijk niveau het vertrouwen in elkaar uit met
de intentie om samen tot afspraken te komen. Dit was een belangrijk moment: het legt de basis van
gelijkwaardigheid.
Volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgaven
De prestatieafspraken zijn het antwoord op de vraag die bestuurders bij aanvang van de gesprekken
in het voorjaar 2015 elkaar hebben gesteld : ”Wat kunnen de HuurdersBelangenVereniging, de
gemeente Etten-Leur en Woonstichting Etten-Leur via afspraken en concrete samenwerking
bijdragen aan het realiseren van de volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgaven die we in EttenLeur hebben vastgesteld? Wat vraagt dat op woongebied en aanpalende beleidsterreinen?”.
Welke volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgaven dit dan zijn, bepaalden de drie partners
gezamenlijk op basis van het woningmarktonderzoek van 2014.
Zo verliep het proces tot nu toe…
Op 20 mei 2015 organiseerden we gezamenlijk een startconferentie voor een groot aantal lokale
woonpartners. De deelname was groot en de bijeenkomst leverde veel input op de onderwerpen
‘wonen en zorg’, ‘betaalbaarheid’ en ‘urgenten en bijzondere doelgroepen’.
In aansluiting op de startconferentie vormden de drie partners drie werkgroepen. In elke werkgroep
zat één van de bestuurders (van de gemeente en/of van WEL/HBV), medewerkers van de drie
partners en vertegenwoordigers van diverse woonpartners. Zij spraken verder met elkaar over de
bovengenoemde onderwerpen. In oktober gaf elke werkgroep haar advies en aanbevelingen aan de
bestuurders van de gemeente, WEL en de HBV. Deze vormden de basis voor het opstellen van
concept-afspraken die begin november bestuurlijk zijn gedeeld. Daarna bespraken de partners de
afspraken met ‘hun achterban’. Uiteindelijk bereikten de bestuurders half december
overeenstemming en zijn de afspraken formeel ondertekend. Tijdens het proces bleven de drie
partners niet stilzitten: ze werkten al volop aan het realiseren van een aantal afspraken. De eerste
resultaten zijn daarom al zichtbaar.
Zo gaan we verder…
Hiermee zijn we er natuurlijk niet. De afspraken zijn het eerste resultaat van een nieuwe en
vruchtbare samenwerking tussen de drie partners. Ze hebben betrekking op de korte termijn, met
name het jaar 2016. De afspraken voor de jaren erna zijn nu nog een schatting. Pas als ze in
toekomstige prestatieafspraken worden opgenomen zijn ze definitief. We gaan nu samen aan de slag
om in 2016 nieuwe aanvullende afspraken te maken. Dan krijgen afspraken voor de langere termijn
de aandacht.
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Dankwoord
We danken iedereen voor hun bijdrage, in welke vorm dan ook, aan de totstandkoming van deze
afspraken. Eens per vier maanden communiceren we de voortgang zowel intern als extern. We
hopen dat we voor het vervolgproces opnieuw op de betrokkenheid en inbreng van de vele
woonpartners mogen rekenen. Hiermee zorgen we er samen voor dat het ‘goed toeven is in EttenLeur’!

Gemeente Etten-Leur,

Namens het college
Ron Dujardin
wethouder Wonen

HuurdersBelangenVereniging,
Etten-Leur

Woonstichting Etten-Leur,

Jan van Baal
waarnemend voorzitter

Karo van Dongen
bestuurder
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Bouwen en Wonen
In 2014 voerden de gemeente en WEL een woningmarktonderzoek uit. Dit onderzoek vormde het
uitgangspunt voor het maken van afspraken op het terrein van bouwen en wonen. De uitkomsten
van het onderzoek kregen ook hun vertaling in het gemeentelijk ‘Uitwerkingsprogramma Wonen’. Dit
programma is tegelijk met het prestatieafsprakenproces opgesteld. Samen met het door de
gemeenteraad vastgestelde Beleidskader is dit de basis voor de gemeentelijke visie op te bereiken
woonresultaten voor de komende jaren. Zo is er samenhang en congruentie tussen de
beleidsdocumenten en de concrete uitvoering door de partners.
Nieuwbouw
In 2016 start de realisatie van het nieuwe uitbreidingsgebied De Streek. De gemeente en WEL
bereikten in 2015 overeenstemming over de 120 sociale huurwoningen die hier komen. Samen
optrekken bij de aanbesteding van de bouw van deze woningen, leidt ertoe dat er straks sprake is
van betaalbare huurwoningen met een zeer goede prijs-/kwaliteitsverhouding.
In 2016 start ook de bouw van de eerste 30 van in totaal 120 huureengezinswoningen in de
prijsklassen € 570,--, € 600,-- en € 710,-- in De Streek. Volgens huidige planning levert WEL in de jaren
2017 tot en met 2020 jaarlijks 30 huurwoningen op.
In 2016 start WEL het proces dat moet leiden tot aanbesteden, uitwerken en het aanvragen van de
omgevingsvergunning voor de nieuwbouw aan de Juvenaatlaan. Feitelijk start de bouw van 74
betaalbare huurappartementen in de prijsklassen € 560,-- en € 690,-- in het eerste kwartaal van
2017. Als alles volgens plan verloopt, worden deze woningen begin 2018 opgeleverd.
WEL verwacht daarnaast in 2019/2020 nieuwbouw te realiseren bij Het Withof.
Bestaande voorraad
Maar we maakten ook afspraken over de bestaande woningen. In 2016 renoveert WEL 79 woningen
aan de Tubahof in de wijk Grauwe Polder. Dan worden de woningen duurzamer en comfortabeler. In
2016 start WEL ook een pilot om woningen in de wijk de Baai te verduurzamen. Lees meer onder het
kopje Duurzaamheid.
Verkoop sociale huurwoningen/ koopwoningen
WEL verkoopt in 2016 bij voorkeur 10 huurwoningen die per 1 juli 2015 een huurprijs hadden boven
de € 618,-- maar onder de € 711,--. De gemeente reserveert van haar budget voor startersleningen
tot 1 juli 2016 maximaal € 150.000,-- voor de verkoop van maximaal 5 van deze huurwoningen.
Koopt WEL woningen met een koopproduct (KoopGoedKoop, Koopgarant en Koopstart) in 2016
terug, dan verkoopt WEL deze woningen regulier of opnieuw met een koopproduct als er wordt
voldaan aan de actuele voorwaarden.
Huurwoningen boven de liberalisatiegrens
Huurwoningen die boven de liberalisatiegrens komen, zijn woningen die op dit moment of na
huuraanpassing een huurprijs hebben van meer dan € 711,--. WEL heeft momenteel 480 van deze
huurwoningen. Hiervan hebben 346 woningen een huurprijs tussen € 711,-- en € 875,-- en 134
woningen een huurprijs boven de € 875,--.
WEL doet gemeente en HBV voor 1 oktober 2016 een voorstel in het kader van scheiden DAEB en
niet-DAEB. De HBV en de gemeente kunnen daar zienswijzen over indienen.
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Als er voor de gemeente aantoonbare behoefte is aan nieuwbouw huurwoningen tussen € 711,-- en
€ 875,--, dan gaat de gemeente hiervoor het gesprek aan met bouwers/ontwikkelaars. De mogelijk
door WEL op te richten niet-DAEB B.V. wordt gezien als één van de in dit kader te benaderen
marktpartijen.
Woningen boven de € 875,-- behoren niet meer tot de corebusiness van WEL. Uitgangspunt voor
WEL is dat deze woningen vanaf 2017 worden verkocht. Of en wanneer dit gebeurt, hangt af van de
actuele vraag(ontwikkeling).
Omgevingsvisie 2025 en herontwikkeling bestaand bezit
In 2016 overleggen gemeente, WEL en de HBV over het opstellen van een (gemeentelijke)
omgevingsvisie. Deze beschrijft de 'duurzame' toekomst van de bestaande woningvoorraad, de
gewenste transitie (of transformatie) en aanvullende binnenstedelijke nieuwbouw. Zij houden
daarbij nadrukkelijk rekening met de vraag en een daarop gebaseerde woon- en vastgoedportefeuille
van WEL in 2025. Het overleg vormt de basis voor een integraal uitvoeringsprogramma voor de
gehele gemeente tot 2025.
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Betaalbaarheid en beschikbaarheid
Betaalbaarheid van (huur)woningen heeft voor de gemeente, WEL en de HBV een hoge prioriteit. Zij
streven ernaar dat er voldoende woningen beschikbaar zijn om huishoudens met een
huishoudinkomen tot € 38.950,-- (prijspeil 2015), maar ook huishoudens met een inkomen tot
€ 43.000,-- passend te huisvesten.
Woonruimte verdelen: passend toewijzen
Woningcorporaties moeten vanaf 2016 minimaal 95% van alle huishoudens die recht hebben op
huurtoeslag, passend huisvesten. De overheid wil hiermee voorkomen dat huishoudens met de
laagste inkomens in te dure woningen terechtkomen.
Vanaf 1 januari 2016 beperkt WEL de huur van ongeveer 3.600 woningen binnen het bezit om
passend toe te wijzen. WEL hanteert daarbij, ook binnen de huurprijscategorieën, zoveel mogelijk
differentiatie in huurprijzen. Deze differentiatie, die voor de korte termijn wordt gehanteerd, is in
een bijlage bij deze afspraken gevoegd. Voor 1 juli 2016 bepaalt WEL het definitieve beleid op basis
van de gewenste woningportefeuille. De vraag naar woningen in de verschillende prijscategorieën is
daarbij leidend. Voor WEL hier mee start, vraagt zij advies aan de HBV en informeert zij de
gemeente(raad).
Woonruimte toewijzen: gemêleerde opbouw van wijken en buurten
Voor alle drie de partijen is het uitgangspunt dat de feitelijke toewijzing bijdraagt aan de voor EttenLeur zo kenmerkende gemêleerde opbouw van wijken en buurten: demografisch en in woonmilieus.
Op uiterlijk 1 april 2016 leveren WEL en gemeente data aan om te beoordelen wat de huidige
opbouw van de wijken is. De drie partijen bepalen dan of die opbouw voldoet aan ieders wensbeeld
van wat een gemêleerde wijk zou moeten zijn. Waar dat niet het geval is, maken partijen afspraken
over wat er beleidsmatig en praktisch nodig en mogelijk is.
Woonruimte verdelen en toewijzen: monitoren van systeem
WEL, HBV en gemeente monitoren vanaf 1 juli 2016 elke vier maanden de resultaten van het
woonruimteverdelingssysteem in het algemeen en van het passend toewijzen in het bijzonder. Als
het nodig is, worden afspraken gemaakt over aantallen en differentiatie. De basis voor deze
monitoring levert WEL in de vorm van data uit het (management)systeem van Klik voor Wonen.
Hierin staat bijvoorbeeld data over de inkomensgroepen die een beroep doen op huurtoeslag en
data vanuit de energie-/woonlastenmodule. Gemeente, HBV en WEL formuleren het eerste kwartaal
hun vragen die van belang zijn voor een optimale wijze van monitoren.
Ook de gevolgen van het toewijzen voor de gewenste gemêleerde samenstelling van wijken,
bespreken de drie partijen als onderdeel van het periodiek monitoren van cijfers. Hierbij zijn
relevante demografische en maatschappelijke ontwikkelingen en effecten nadrukkelijk onderwerp
van gesprek.
Partijen spreken verder af in 2016 resultaten van het landelijke WoON-onderzoek 2015 en ander
relevant onderzoek te betrekken bij de monitoring van de woonruimteverdeling. Mochten genoemde
onderzoeken onvoldoende lokaal inzicht geven in benodigde aantallen goedkope huurwoningen dan
maken partijen nadere afspraken over aanvullend onderzoek.
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Woonruimteverdeling
Partijen zien op dit moment geen noodzaak om een huisvestingsverordening in het leven te roepen.
Zij baseren dit op de bij hen bekende informatie over de lokale woningmarkt, zoals resultaten van
Klik voor Wonen en het woningmarktonderzoek van 2014. Partijen spreken wel af om uiterlijk 1 april
2016 vast te leggen welke (groepen) woningzoekenden specifiek gemonitord gaan worden. Partijen
maken daarbij onder andere gebruik van de Handleiding ‘Woningtoewijzing aan inwoners met een
specifieke zorgvraag’. Het huidige woonruimteverdelingssyteem Klik voor Wonen functioneert naar
wens. Voor 1 juli 2016 komen partijen tot een voorstel voor 2017 en volgende jaren over gewenste
slaagkansen van woningzoekenden en hoe (vaak) deze worden gemonitord om aanvaardbare
wachttijden te borgen.
Voorkomen en oplossen betalingsproblemen
WEL en gemeente gaan in 2016 door met alle lopende afspraken over budgetcoaching,
schuldhulpverlening, schuldsanering en dergelijke. Hierbij wordt deels een beroep gedaan op Surplus
Welzijn. Doel van deze voortzetting is om nadrukkelijk preventief betalingsproblemen te voorkomen.
De HBV draagt waar nodig bij aan het informeren van huurders.
In 2016 wordt elke vier maanden besproken of de afspraken nog actueel en dekkend zijn. Partijen
volgen in de eerste helft van 2016 hierbij de lokale ontwikkelingen.
Ook volgen de partijen de ervaringen van andere gemeenten en corporaties met een zogeheten
‘woonlastenfonds’. Voor 1 september wordt aan de hand van het aantal betalingsproblemen een
besluit genomen over de noodzaak van een woonlastenfonds. Indien partijen de noodzaak hiervan
onderschrijven, vindt praktische uitwerking voor eind 2016 plaats.
WEL en de HBV ontwikkelen in 2016 gezamenlijk beleid om nog effectiever betalingsproblemen te
voorkomen en zo nodig op te lossen. Hierbij maken zij gebruik van het advies en de aanbevelingen in
het onderzoeksrapport ‘De Sleutel tot Succes’ dat in juni 2015 in opdracht van WEL werd opgesteld.
Hierin zijn diverse mogelijkheden genoemd om het risico van betalingsproblemen te verkleinen.
Voor zover nodig maken WEL en gemeente in 2016 maatwerkafspraken als zich situaties voordoen
waar de huidige afspraken niet in voorzien.
Doorstroming en aanpak duur en goedkoop scheef wonen
WEL, HBV en gemeente zetten in op bevordering van doorstroming in de huursector. Daarbij gaat het
om maatregelen om zowel goedkope, als dure scheefheid aan te pakken. WEL en HBV doen voor 1
juli 2016 een uitgewerkt voorstel aan de gemeente welke mogelijkheden zij zien om de doorstroming
in de bestaande voorraad te bevorderen. Onderdeel van het voorstel zijn definities wat we precies
verstaan onder goedkoop en duur scheefwonen. Hierbij is er vooral aandacht voor de doelgroep die
qua inkomen aangewezen is op de middeldure huur. Als de bestaande voorraad onvoldoende kansen
biedt op doorstroming, doen WEL en HBV voorstellen tot nieuwbouw om deze doorstroming te
bevorderen. De gemeente is bereid deze voorstellen te betrekken bij het opstellen van de
Omgevingsvisie.
WEL informeert in 2016 samen met de HBV huidige huurders en woningzoekenden met een inkomen
boven de € 43.000,-- over de mogelijkheden om door te stromen naar een duurdere huurwoning of
een woning te kopen in Etten-Leur.
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Huisvesting van urgenten en bijzondere doelgroepen
Voor 2016 spreken WEL, HBV en gemeente af dat maximaal 20% van de vrijkomende woningen met
voorrang wordt toegewezen aan de volgende groepen woningzoekenden:
 Sociaal urgenten
 Medisch urgenten
 GGz cliënten
 Verblijfsgerechtigden
Deze toewijzing is volgens de regels van passend toewijzen die per 1 januari 2016 gelden.
WEL, HBV en gemeente monitoren in 2016 in samenhang met de data over passend toewijzen, de
vraagontwikkeling van deze doelgroepen. Als het nodig is, maken partijen tussentijds
(maatwerk)afspraken over specifieke groepen, zoals zorgvragers. Bijvoorbeeld als uit rapportages van
Klik voor Wonen blijkt dat de slaagkansen van deze doelgroepen onaanvaardbaar klein zijn. Dan zijn
er meer woningen nodig voor urgenten en worden extra goedkope en betaalbare woningen (tijdelijk)
aan de voorraad toegevoegd. Zie hiervoor ook het kopje Wonen en zorg.
Sociaal urgenten
Woningzoekenden bepalen zelf of zij ‘sociaal urgent’ zijn. Dit betekent dat de woningzoekende zijn
woonwensen laat vallen en niet meer via “Klik voor Wonen” op het woningaanbod reageert. De
woningzoekende levert dus in op de vrijheid van keuze. WEL biedt vervolgens binnen zes tot negen
maanden een passende woning aan. Als de woningzoekende deze niet accepteert, vervalt de
urgentie en wordt men weer als gewone woningzoekende behandeld. Het gaat om ongeveer 25 tot
30 woningen per jaar.
Medisch urgenten
WEL en gemeente zetten de bestaande afspraken over indiceren en toewijzen ongewijzigd voort. De
partijen houden voor 2016 rekening met 3 of 4 woningen.
GGz cliënten
WEL en GGz maken jaarlijks afspraken over het aantal woningen voor cliënten van de GGz die met
begeleiding zelfstandig gaan wonen. Voor 2016 gaat het om 8 woningen.
Verblijfsgerechtigden
Voor de groep verblijfsgerechtigden stelt WEL 35 woningen beschikbaar. Zo draagt WEL bij aan de
voor 2016 verwachte taakstelling: de gemeente Etten-Leur moet 100-110 personen huisvesten.
WEL en gemeente hebben kennis genomen van het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom en
stellen alles in het werk om met inzet van beschikbare rijksmiddelen in de loop van 2016 extra
huisvesting te realiseren voor de statushouders. WEL en gemeente maken uiterlijk 1 april 2016
nadere afspraken waar, wanneer, hoeveel (tijdelijke) woningen gerealiseerd kunnen worden. Het
uitgangspunt is zoals ook in het Bestuursakkoord vastgelegd, dat de (tijdelijke) huisvesting ook
ruimte moet bieden aan andere urgenten en eventueel regulier woningzoekenden. De gemeente
doet in 2016 daarnaast voor 10 woningen een beroep op andere lokale verhuurders en diverse lokale
organisaties met leegstaand vastgoed om een bijdrage te leveren aan de taakstelling.
Economische urgenten
WEL, HBV en gemeente ontwikkelen in 2016 beleid voor het aanbieden van (vervangende)
huisvesting aan bewoners waarvan het inkomen onder het sociale minimum1 komt. Dit is onderdeel
van de monitor passend toewijzen en woonruimteverdeling.

1

De meest actuele bijstandsnormen zijn hierbij uitgangspunt
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Mantelzorgers
De drie partijen zien nu geen aanleiding om specifiek aanvullend beleid te ontwikkelen voor de
beperkte behoefte aan huisvesting van mantelzorgers en hun zorgvragers. Zij blijven wel de
ontwikkelingen in de vraag monitoren. Als hier toch behoefte voor blijkt, bieden de gemeente en
WEL een ‘maatwerkoplossing’.
Ex-verslaafden, ex-gedetineerden, dak- en thuislozen
Voor de groepen ex-verslaafden, ex-gedetineerden en dak- en thuislozen leveren WEL en de
gemeente hun bijdrage zoals vastgelegd in het bestaande regionale convenant. Voor 2016 is voor
deze groepen geen specifieke, lokale actie voorzien.
Als regionaal een beroep wordt gedaan op Etten-Leur voor specifieke huisvesting, dan worden daar
tussen partijen nadere afspraken over gemaakt. Uitgangspunten voor WEL zijn dat huisvesting alleen
mogelijk is als er bindende afspraken zijn om adequate begeleiding bij het wonen te waarborgen en
dat de huurovereenkomst bij frequent ongepast woongedrag kan worden ontbonden. De HBV en de
gemeente onderschijven deze uitgangspunten.
Verwarde personen
De minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport presenteerde eind oktober 2015 een ‘plan van
aanpak verwarde personen’. Onder verwarde personen verstaan we onder andere psychiatrische
patiënten, ex-verslaafden, mensen met een verstandelijke beperking of mensen met dementie. De
gemeente bepaalt in 2016 in overleg met partners, waaronder WEL, welke ondersteuning en zorg zij
aan deze groep gaat leveren.
In schrijnende gevallen die niet onder de definitie van de hiervoor benoemde urgenten vallen,
beoordeelt WEL of er maatwerk geleverd wordt.
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Wonen en zorg
Het scheiden van wonen en zorg heeft beleidsmatige, maatschappelijke en praktische effecten.
Daarom overleggen de drie partijen met lokale partners over de actualiteit van de opgaven zoals ze
zijn vastgelegd in de notitie ‘uitwerking woonservicegebieden’ en de kansen voor samenwerking en
verantwoorde inzet van beschikbare accommodaties2.
Overleg met lokale aanbieders van wonen, zorg en welzijn
Vanaf 2016 overleggen WEL, HBV en gemeente minimaal twee keer per jaar met de lokale
aanbieders van wonen, zorg en welzijn. In ieder geval worden voor het overleg uitgenodigd: WEL,
gemeente, HBV, Avoord Zorg en Wonen en Surplus. Voor het eerste overleg worden ook de GGz,
Amarant en SOVAK als grootste specifieke aanbieders uitgenodigd. De gemeente coördineert dit.
Afstemming operationeel
WEL en gemeente zetten in 2016 de samenwerking op operationeel (wijk)niveau voort op het gebied
van preventie en aanpak van (multi) probleemsituaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld via het MASS. De
gemeente betrekt WEL via de woonconsulenten maximaal bij de (doorontwikkeling van) wijkteams.
Partijen maken verder op wijkniveau afspraken over onder andere concrete acties en
inloopmomenten die een plek krijgen in de dynamische wijkagenda’s.
Bewustwording eigen verantwoordelijkheid stimuleren
Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar woonsituatie. Met het toenemen van de leeftijd
kan de behoefte of noodzaak ontstaan om de woonsituatie hierop aan te passen. Inwoners moeten
zich meer bewust worden van het feit dat ze in dat geval zelf iets met hun woning kunnen en moeten
doen. Projecten als ‘Woon morgen zonder zorgen’ en ‘Wonen met Gemak’ leveren hier een positieve
bijdrage aan. Eigen verantwoordelijkheid staat voorop en de gemeente is het vangnet. Dit is
bijvoorbeeld in het convenant woningaanpassingen (zie hierna) vastgelegd. Om deze bewustwording
te stimuleren spreken HBV, WEL en gemeente het volgende af:








2

De HBV zoekt in 2016 samenwerking met Wonen met Gemak, de Vrouwen Advies Commissie
Wonen (VAC) en DuurSaam Etten-Leur. Zo weten de huurders van WEL meer over
mogelijkheden. Waar mogelijk faciliteren de drie partijen huurders om zo lang mogelijk
zelfstandig te kunnen blijven wonen. Accent ligt daarbij op het (stimuleren) van
zelfwerkzaamheid en inzet van vrijwilligers. Ook wordt bekeken of de inspanningen kunnen
worden verbreed richting de overige inwoners van Etten-Leur.
WEL ondersteunt het initiatief van deze partijen in 2016 in de vorm van administratieve
ondersteuning, informatie en kennis. Financieel dragen WEL en de gemeente ieder maximaal
€ 500,00 bij aan het project Woon morgen zonder zorgen.
De gemeente levert verder een bijdrage in de vorm van afstemming met activiteiten die
Surplus (via onder andere de ouderenadviseur) organiseert. De gemeente maakt uiterlijk in
januari 2016 specifieke afspraken met de HBV, de VAC en eventueel ook Wonen met Gemak
over beoogde resultaten en daarvoor gewenste (vorm van) ondersteuning.
De gemeente, HBV en WEL bepalen samen voor 1 oktober 2016 of de aanpak een
meerwaarde oplevert ten opzichte van de lopende initiatieven Woon morgen zonder zorgen
en Wonen met Gemak.

Zie Omgevingsvisie (in voorbereiding), Visie Brede Scholen en kopje Ontmoeting op volgende pagina.
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Nieuwe arrangementen wonen, zorg en welzijn
Etten-Leur kent diverse kwetsbare en zorgbehoevende groepen die geen intramurale indicatie meer
krijgen. Zij moeten zo lang mogelijk zelfstandig blijven of gaan wonen, al dan niet met begeleiding en
ondersteuning. Voorbeelden hiervan zijn mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking,
met een GGz-problematiek, een vorm van dementie of mensen die om andere redenen
zorgbehoevend zijn. Voor deze groepen moeten nu meer zorg- en welzijnsdiensten aan huis geleverd
worden. Niet in alle gevallen is dit mogelijk. Dit vraagt om nieuwe arrangementen waar wonen, zorg
en welzijn bij elkaar komen. Goed voorbeeld hiervan zijn de pilots verminderen eenzaamheid en
verbeteren veiligheid in de Van Kuijck-/Oderkerkparkflat en de Egelantier. Het initiatief hiervoor ligt
bij WEL, die samenwerkt met Avoord Zorg en Wonen, Surplus en de gemeente.
De HBV wordt via verslagen geïnformeerd over de uitkomsten. De HBV maakt haar rol/taak hierin in
de loop van 2016 concreet.
Ontmoeting, rol en inzet accommodaties
Een groot deel van hiervoor genoemde groepen zal voor ‘ontmoeting’ niet naar een accommodatie
als de Linde of Het Turfschip gaan. Zij hebben behoefte aan een andere en kleinschaligere vorm van
ontmoeting op buurtniveau. De drie partijen gaan vanaf 1 januari 2016 met elkaar en andere
organisaties in overleg over de behoefte aan ontmoeting en de mogelijkheden om deze te realiseren.
Partijen sluiten daarbij aan bij het proces dat de gemeente in 2016 doorloopt om te komen tot
actualisering van het accommodatiebeleid. Daarbij brengen ze helder in beeld wat (ontwikkelingen
in) vraag en aanbod zijn en hoe de inzet van ieders bestaand (zorg)vastgoed en bestaande
ontmoetingsruimten daar optimaal invulling aan kan geven.
Woningaanpassingen
Het Wmo-convenant van juni 2015 vormt ook in 2016 de basis voor werkafspraken tussen WEL en
gemeente over ieders rol en bijdrage. In het convenant zijn monitorafspraken gemaakt. WEL en
gemeente informeren per vier maanden de HBV over de resultaten van het toepassen van het
convenant. De HBV bepaalt voor 1 september 2016 of zij voor zichzelf een rol ziet in (de uitwerking
van) het convenant.
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Duurzaamheid
In 2012 heeft WEL zich geconformeerd aan het landelijk Energieconvenant. Uitgangspunt van WEL is
om te voldoen aan deze afspraak: een woningportefeuille met een gemiddeld energielabel B3 in
2021. Ook in 2016 onderschrijven WEL en gemeente de landelijke en regionale afspraken die moeten
leiden tot het verduurzamen van huur- en koopwoningen in Etten-Leur.
Concrete maatregelen om te verduurzamen
Eind 2014 heeft WEL deze ambitie vertaald naar een eerste plan met concrete maatregelen voor de
portefeuille. WEL informeert de gemeente en de HBV uiterlijk in november 2016 over haar concrete
plannen voor 2017. Ook plaatst WEL haar plannen in het meerjarenperspectief dat uitgaat van
realisatie van een gemiddeld energielabel B voor de gehele woningvoorraad in 2021. Jaarlijks in
februari brengt WEL de gegevens van haar woningen ter kennis van de gemeente en de HBV.
Eerste twee projecten in 2016
In 2016 voert WEL de eerste twee projecten met duurzaamheidmaatregelen uit: een
renovatieproject van woningen aan de Tubahof en een pilot duurzaamheid in woonwijk De Baai.
Tubahof
Bij het renovatieproject van de woningen aan de Tubahof is de inzet de 79 woningen uit 1978 met
gemiddeld energielabel D naar energielabel A te brengen.
Alle woningen krijgen spouwmuur- en dakisolatie met een vraaggestuurd mechanisch
ventilatiesysteem en kunststof kozijnen met HR++ glas. Bewoners krijgen daarnaast keuze uit 4
energie pakketten:
 zonneboiler
 zonneboiler met 4 PV panelen
 4PV panelen
 8PV panelen
De pakketten zijn door de Nederlandse Woonbond op besparing doorgerekend en hiervoor geeft
WEL een woonlasten waarborg af aan haar huurders.
De Baai
Daarnaast is WEL van plan om in 2016 in woonwijk De Baai met een pilot duurzaamheidsproject te
starten. Het doel hierbij is om tussen de 100 en 150 woningen van een E-, F- of G- energielabel
(EnergieIndex≥2,1) naar een label B te brengen (EI≤1,3). WEL is hierbij afhankelijk van de
medewerking van de bewoner, aangezien een deel van de investeringskosten in de huur wordt
verrekend. Hiertegenover staat dat de huurder het voordeel heeft van lagere energielasten. WEL zet
samen met HBV het participatieproces op.
In de basis worden de volgende energetische maatregelen toegepast in de eengezinswoningen:
 spouwmuurisolatie
 dakisolatie
 volledige woning voorzien van HR++ beglazing
 vloerisolatie
 eventueel: CV-ketel vervangen door een hoogrendementsketel en het toepassen van
zonnepanelen.
Het streven is om te starten in het 3e kwartaal 2016. De verwachtte doorlooptijd voor het project is
ongeveer 8 maanden.

3

Conform de ‘oude’ label-definitie

13

Planning aanpassen
WEL is overigens bereid om in 2016 in relatie tot de afspraken over betaalbaarheid en
beschikbaarheid de plannen bij te stellen, als dit nodig is.
Nulopdemeter
WEL en gemeente zien in 2016 geen mogelijkheden voor concrete projecten Nulopdemeter4 (NOM).
We spreken af in goed overleg ontwikkelingen te volgen. Partijen spreken de intentie uit om voor de
afspraken 2017 en volgende jaren bij plannen van WEL voor de bestaande voorraad, en indien aan de
orde ook voor nieuwbouw, ook naar de optie NOM te kijken.
Huurders informeren over voordelen en zelfwerkzaamheid
De HBV levert een bijdrage door samen met WEL huurders structureel te informeren over de
voordelen van diverse duurzaamheidsmaatregelen in relatie tot de woonlasten. De HBV zet specifiek
in op het bevorderen van zelfwerkzaamheid onder huurders. Aanvullend biedt WEL woningeigenaren
de kans om aan te sluiten bij projecten die bijdragen aan het verduurzamen van de huurwoningen.
De HBV ziet ook hier een rol om woningeigenaren te informeren. Daarvoor zoekt de HBV afstemming
met DuurSaam Etten-Leur. WEL en HBV maken hierover in 2016 samen nadere afspraken.
Energiecoach
In aansluiting op de activiteiten van de gemeente en WEL om te verduurzamen en energiebesparing
te realiseren, werft de HBV bewoners om energiecoach te worden. Een energiecoach is iemand die
bewoners informeert en adviseert over energieverbruik en mogelijkheden om dit verbruik te
verlagen en daarmee geld te besparen. HBV biedt de bewoners een opleiding tot energiecoach aan
en begeleidt de coaches.
Regionale afstemming
In regionaal perspectief voeren WEL en gemeente in 2016 afstemmingsoverleg met gemeenten en
corporaties van Breda en Oosterhout. De inzet: leren van elkaar, samenwerken om extra
energetische impulsen te geven aan de bestaande voorraad en nieuwbouw, en tegelijk de lokale
werkgelegenheid te stimuleren.

4

Bij een“NulOpdeMeter”nieuwbouwwoning zijn de in- en uitgaande energiestromen voor
gebouwgebonden energiegebruik (ruimteverwarming, --‐koeling, warm tapwater gebruik) en het gebruik van
huishoudelijke apparatuur (incl. verlichting) op jaarbasis per saldo nul
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Wijken en leefbaarheid
De gemeente Etten-Leur kiest voor overheidsparticipatie en gebruikt daarvoor wijkgericht werken als
methodiek. Zo krijgen wijken en kleinere sociale verbanden zoals verenigingen, gezinnen en
individuen maximaal de ruimte om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van het
eigen leven en leefomgeving. Wijkbewoners komen in hun kracht doordat ze ondersteund worden bij
hun initiatieven die aansluiten bij gemeentelijke (maar ook landelijke) doelen.
Budget
WEL en gemeente hebben voor 2016 een budget Leefbaarheid vastgesteld. Dit wordt onder andere
ingezet voor de in dit hoofdstuk genoemde activiteiten. De grootte van de verschillende
deelbudgetten is opgenomen in het hoofdstuk Financiën van deze prestatieafspraken. Hier zijn ook
de totale leefbaarheidsinvesteringen van WEL en de gemeente begroot. De inzet van de HBV bestaat
uit het stimuleren en ondersteunen van bewonersinitiatieven.
Wijkontwikkelingsplannen (WOP)
In 2016 worden in opdracht van de gemeente in ieder geval wijkontwikkelingsplannen (WOP-en)
opgesteld en geactualiseerd voor de wijken Centrum-West, Grient, Sanderbanken en Banakkers.
Streven van de gemeente is om in 2016 ook WOP-en voor de wijken Keen/Schoenmakershoek en
Hoge Neerstraat op te stellen. Zo beschikt eind 2016 elke wijk over een WOP. Zo mogelijk start nog in
2016, maar zeker in 2017 actualisatie van WOP-en voor de wijk Het Hooghuis en de Baai. WEL levert
in de voorbereiding projectmatig haar inbreng. Tijdens het proces of in ieder geval voorafgaand aan
vaststelling van WOP-en door de gemeente bepaalt WEL of en zo ja waarvoor ze een financiële
bijdrage gaat leveren.
Wijkagenda’s 2016
De gemeente stelt WEL via het netwerkoverleg en op bestuurlijk niveau in de gelegenheid haar
actiepunten voor de wijkagenda’s 2016 te formuleren. Dit is inclusief de bijdrage die WEL daaraan wil
leveren.
Bewonersinitiatieven
WEL en gemeente bespreken in 2016 mogelijkheden en kansen voor bewonersinitiatieven en maken
nadere afspraken over gewenste vormen van ondersteuning hiervoor.
De gemeente heeft concreet voor 2016 een budget beschikbaar voor bewonersinitiatieven. Ze zet de
wijkmanagers in om bewoners te stimuleren en ondersteunen bij het van de grond krijgen van
initiatieven. De HBV ontwikkelt enkele activiteiten om zelfwerkzaamheid/zelfbeheer te stimuleren.
Hier ligt een specifieke relatie met acties die betrekking hebben op Wonen en zorg. De HBV biedt
daarbij de faciliteiten die zij tot haar beschikking heeft aan. Dit gaat bijvoorbeeld over het aanbieden
van het Huurdershuis voor overleggen. HBV onderzoekt samen met de aangesloten
complexcommissies welke werkzaamheden de bewoners van de complexen zelf kunnen verrichten
om de leefbaarheid te verbeteren en de woonlasten te verlagen.
Buurtgerichte activiteiten
WEL en gemeente continueren in 2016 hun bijdragen voor de inzet van buurtsportcoaches,
buurtsportwerk en buurtbemiddeling. Hiervoor maken partijen afspraken met Surplus Welzijn.
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Aanpak overlast
WEL en gemeente gaan in 2016 door met de in een convenant vastgelegde (werk)afspraken om
overlast door hennepteelt te bestrijden. Zie hiervoor ook de digitale bijlage. Partijen bespreken voor
1 september 2016 op basis van praktijkvoorbeelden de voor- en nadelen voor de leefbaarheid van de
straat en buurt van het gemeentelijk beleid om panden te sluiten waar overlast van dealers wordt
ervaren. Hierbij worden ook de financiële consequenties voor de woningeigenaar in ogenschouw
genomen.
Illegaal grondgebruik
De gemeente gaat in 2016 actief aan de slag met maatregelen tegen inwoners van de wijk Grauwe
Polder die illegaal openbaar groen in gebruik hebben genomen. Op verzoek van WEL bekijkt de
gemeente welke rol WEL in het plan van aanpak kan spelen, bijvoorbeeld om haar huurders aan te
spreken. Voor 1 oktober 2016 bepalen WEL en gemeente op basis van praktische resultaten of ook
afspraken voor aanpak in andere wijken nodig is.
Overbewoning, illegale verhuur
WEL en gemeente continueren hun praktische afspraken over het uitwisselen van informatie om
ongewenste woonsituaties snel en adequaat aan te pakken.
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Onderzoek
Wanneer uit tussentijdse monitoring van de verschillende prestatieafspraken blijkt dat er behoefte
bestaat aan (nader) woningmarktonderzoek, dan maken WEL, HBV en gemeente hierover in 2016
praktische afspraken.

Regionalisering
WEL en gemeente stemmen ambtelijk en bestuurlijk tenminste één keer per vier maanden relevante
regionale ontwikkelingen af. Partijen bespreken in 2016 in ieder geval:
•
de uitwerking van de regionale agenda Wonen 2016
•
het in voorbereiding zijnde regionale Woonperspectief
•
een voorstel aan de minister voor het gewenste regionale werkgebied voor WEL
De HBV wordt via periodiek bestuurlijk overleg op hoofdlijnen bijgepraat.

Financiën
Budget onderzoek
Gemeente, WEL en HBV reserveren samen voor 2016 maximaal € 20.000,-- om gezamenlijk
woningmarktonderzoek te doen, als de behoefte hieraan gezamenlijk wordt vastgesteld. De
gemeente reserveert € 10.000,--. Eenzelfde bedrag wordt ook door WEL en de HBV samen
gereserveerd. Deze partijen maken nadere afspraken over hun onderlinge verdeling van deze
bijdrage. Ook voor 2017 en volgende jaren reserveert de gemeente een jaarlijks onderzoeksbudget
van € 10.000,--.
Budget Leefbaarheid
WEL heeft voor 2016 een bedrag begroot van € 155.650,-- voor het opzetten en ondersteunen van
leefbaarheidsactiviteiten. Deze activiteiten zijn deels beschreven in de hoofdstukken ‘Betaalbaarheid
en Beschikbaarheid’ en ‘Wijken en Leefbaarheid’. Het gaat om activiteiten zoals:
 BOS-project Hooghuis en Grauwe Polder
 Bureau Buurtbemiddeling
 (Schuld)hulpverlening
 Budgetcoaching
 Doedagen/voortuinenwedstrijden
 Netwerkdag wijkgericht werken
 Uitvoering wijkagenda's (sociaal en fysiek)
 Woonmorgen zonder zorgen
Daarnaast is een bedrag begroot van € 171.246,-- voor de uitvoering van het jaarlijks
groenonderhoud en een aantal jaarlijkse kleinschalige leefbaarheidsactiviteiten van WELmedewerkers. De totale leefbaarheidsinvesteringen worden hiermee voor 2016 begroot op
€ 326.896,--, exclusief personeelslasten die begroot zijn op € 230.124,--.
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De gemeente heeft via prestatieafspraken met Surplus € 170.000,-- begroot voor de uitvoering van
de volgende leeefbaarheidsactiviteiten:
 Buurtbemiddeling
 Schuldhulpverlening
 Formulierenteam
 Buurtsport
 Buur voor Buur(t)
Daarnaast lopen in 2016 voor een bedrag van € 63.000,-- de projecten ‘Budgetcoaches’ en
‘Begeleiding Verblijfsgerechtigden’.
Surplus voert in opdracht van de gemeente reguliere werkzaamheden uit, zoals wijkwerk,
jongerenwerk, algemeen maatschappelijk werk, ondersteuning en begeleiding mantelzorgers en
vrijwilligers. Werkzaamheden en activiteiten die allemaal op enige wijze een bijdrage leveren aan de
“wijken en leefbaarheid”. Naast de reeds genoemde werkzaamheden en projecten gaat dit nog om
een totaalbedrag van ongeveer € 1.275.000,--.
Budget bewonersinitiatieven
De gemeente zet in de jaren 2016, 2017 en 2018 jaarlijks een budget in van € 75.000,-- om dergelijke
initiatieven in enige vorm te ondersteunen.
Budget wijkontwikkelingsplannen
Voor 2016 zet de gemeente maximaal € 50.000,-- in voor opstellen en actualiseren van
wijkontwikkelingsplannen.
Subsidies
De gemeente ondersteunt in 2016 via subsidies wijkverenigingen om diverse op leefbaarheid
gerichte activiteiten te ontwikkelen.
Borging Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
Voor de leningen die Woonstichting Etten-Leur aantrekt, verleent de gemeente Etten-Leur al jaren
achtervang. Het gaat dan om investeringen in de sociale woningbouw en maatschappelijk vastgoed
en de herfinanciering van de door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) geborgde
leningen. De achtervang is geregeld via een gelimiteerde achtervangovereenkomst met het WSW die
op 1 januari 2016 afloopt. De gemeente Etten-Leur is bereid voor Woonstichting Etten-Leur een
nieuwe achtervangovereenkomst met het WSW af te sluiten voor de jaren 2016 en 2017. De
gemeente garandeert uitsluitend de leningen in achtervang, die door het WSW worden geborgd en
passen binnen de ruimte van het laatst door het WSW vastgestelde borgingsplafond.
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Overleg
Ambtelijk en bestuurlijk overleg WEL- gemeente
WEL en de gemeente hebben jaarlijks bestuurlijk en ambtelijk verschillende overlegmomenten en
–vormen waarop ze elkaar spreken over lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen en de
praktische en beleidsmatige gevolgen hiervan.
Bestuurlijk
Bestuurlijk overleg
College – DT
College – RvC
WEL – Gemeenteraad

1 x per 6 weken
4 x per jaar
1 x per jaar
1 x per jaar

Managementniveau
DT – MT

2 x per jaar (koppeling bestuurlijk overleg College – DT)

Ambtelijk
Voorbereiding bestuurlijk overleg
Projecten
Praktische zaken

1 x per 6 weken
Per project vast te leggen
Zo vaak als nodig

Afstemmingsoverleg WEL en HBV
 Partijen geven uitvoering aan hun samenwerkingsovereenkomst .
 WEL en HBV actualiseren in 2016 de samenwerkingsovereenkomst en overlegstructuur.
 WEL is bereid om samen met de HBV te investeren in innovatieve vormen en optimalisatie
van participatie van woningzoekenden en huurders.
Ambtelijk en bestuurlijk overleg WEL- gemeente en HBV
Partijen bespreken vanaf 1 mei 2016 in ieder geval elke vier maanden bestuurlijk de voortgang van
de prestatieafspraken, inclusief de resultaten van monitoring. In ieder geval nemen de
ondertekenaars van de prestatieafspraken deel aan het bestuurlijke overleg. Partijen bepalen verder,
bij voorkeur na afstemming, wie namens hen ook aan het bestuurlijke overleg deelnemen.
Relevante ontwikkelingen en/of ambtelijke advisering kan (kunnen) reden zijn voor partijen om vaker
met elkaar in overleg te treden.
WEL neemt het initiatief om met HBV en de gemeente ieders rol volgens de nieuwe Woningwet
scherp vast te leggen.
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Communicatie
WEL, gemeente en HBV informeren hun stakeholders twee keer per jaar schriftelijk/digitaal (via alle
mogelijke media) over de voortgang van de gemaakte afspraken
Over specifieke communicatiemomenten en –vormen maken partijen bestuurlijk nadere afspraken.
In 2016 onderzoekt WEL de mogelijkheden klantenpanels op te richten. Ook onderzoekt WEL de
meerwaarde van het toepassen van een webapplicatie waarmee huurders en eventueel andere
belanghebbenden input kunnen leveren bij het maken van beleidskeuzes.
De HBV zet zich in 2016 in voor een brede inbreng bij de prestatieafspraken voor 2017 en verder. Zij
brengt de te bespreken onderwerpen actief onder de aandacht bij haar achterban. Doel hiervan is
om mensen te werven die actief willen meedenken over een onderwerp. Zij biedt ook voorlichting en
scholing aan waar dat wenselijk is. Als er concrete voorstellen zijn voor prestatieafspraken,
informeert en raadpleegt zij haar achterban. Het streven is daarbij dat op zo’n manier te doen dat
het aantrekkelijk wordt om deel te nemen.

20

