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Geachte mevrouw Hoekstra,

Hierbij delen wij mee in te stemmen met rrw volkshuisvestelijke bod 2917 en de daarop gebaseerde
prcstatieafspraken voor 20 1 7.
De prestalieafspraken z¡jn, in añirrachting van de woonvisie 2017 ende raamovereenkomst 2018, kort
en bondig opgesteld. Ðe afspraken uit het document'prestiatieafspraken 2A12-20t6'worden
grotendeels gecontinueerd. Wij gaan er dan ook vanuit dat waar punten niet expliciet in de nieuwe
prestatieafspraken aa¡ bod komen, wü terug kunnen vallen op de vorige set afspraken.

lMj zien uit naar de samenwerking met WoonFriesland bij het tot stand komen van een nieuwe
woonvisie voor Schiermonnikoog, begin komend jaar. En het omzetten van deze woonvisie in
toekomslbestendige nieuwe prestatieafspraken.
Wethouder Meerdink zal namens de gemeente Schiermonnikoog de prestatieaËpraken 2017
ondertekenen.

Hoogachtend,
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WoonFriesland
Raad van Advies
Gemeente Sch iermon n ikoog

Prestatieafspra ke ¡ 2O17

Gemeente Schiermonn¡koog, Woonfriesland en
de Raad van Advies
De ln dlt documenì gemaakte prestatleafspraken leggen we vast tussen:

1.

Gemeente Schiermonnlkoog, rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder de heer W.
Meerdlnk gemachtlgd door de burgemeester, handelend namens het college van burgemeester
en wethouders, hiema te noemen: 'de gemeente'.

Z.

WoonFrlesland, rechtsgeldlg vertegenwoordigd door de dlrecteur-bestuurder mevrouw S.K.
Hoekstra, hiema te noement'WoonFdesland'.

3.

Raad van adules, rechtsgeldlg vertegenwoordigd door de heer E. Dobbinga
noemen:'de huurdersorganisatle'.

,

hierna te

Gemeente Schiermonnlkooog, WoonFriesland, en de Raad van Advles gezamenliJk ook te noemen:

'pailfim'.
lYoonFriesland ook te noemen: 'de corporaüe'.
De Raad van Advies ook te noemen: 'de huurdersorganisatie'.

z[n, na ondertekenlng door alle partiJen, geldlg van l Januari 2017 tot en
met 31 december 2017 en het document bevat afspraken dle aanslulten b[ de door de mlnlster
aangegeven prloritaire ondenrveçen over de volgende themat:
Deze prcstatleafspraken

r
.
.
.
r

betaalbaarheld en berelkbaarheld
verkoop en nieuwbouw

kwaliteit en duurzaamheld
leefbaarheid
woo€frr welzijn, zorg en bijzondere doelgroepen

Hlermee komen de tot en met 2016 verlengde'meerJarige prestatleafspraken 2012-2015'te
vervallen;
BU fusles dragen de partfien er zorg voor dat de ln deze overeenkomst gemåakte prestatleafspraken
door de nleuwe rechtspersoon worden overgenomen;
Deze overeenkomst kan alleen met lnstemmlng van zowel de gemeente als de corporatle, als de
huurdersorganlsatle worden ontbonden.

Deze overeenkomst ls ondeftekend op 6 december 2016 te Schlermonnlkoog.

Gemeente Schiermonnlkoog: de heer W. Meerdink

WoonFrlesland: mevrouw S, K.

De Raad van Advles: de heer

Opbouw prcstatleafspraken
Ðe prestatleafspraken zlJn als volgt opgebouwd:
1. Algemeen PrestatieaÊpraken

2. Bfdrage WoonFrlesland en premlsse
3. Samenwerklng en Jaarcyclus
4. Onderzoek en monltorlng
5. Betaalbaarheld
6. Beschlkbaarheld
7, Kwalitelt woningvoorraad en duurzaamheid
8. Leefbaarheld
9. Wonen, welzln, zorg en
biJzonderedoelgroepen

10. Flnanclën
Het bod van WoonFrlesland ls een bglage blJ deze afspraken.

Algemeen Prestatieafspraken Schiermonnikoog

1

Inleiding
Conform de nleuwe wonlngwet 2015 heeft WoonFrlesland een bleding uitgebracht. De bieding is
gebaseerd op de woonvlsle Schlermonnlkoog 2015.
Aanslultend hebben de gemeente Schlermonnlkoog, WoonFriesland en de huurdersorganlsatie
gezamenlljk de prestatleafspraken voor 2017 opgesteld.
Voorllggende prestatieaßpraken bevatten nu de afspraken tussen WoonFriesland, de
huurdersorganlsatie en de gemeente Schlermonnlkoog voor het Jaar 2017.
In de biedlng van WoonFriesland wordt een doorkiJk gegeven naar de volgende 4 Jaar.

ln de gezamenlijke voorberelding voor het maken van de prestatleaÉpraken hebben de part{en
aangegeven het wensellJk te achten om op grond van het nog ult te voeren onderzoek naar de
speclñeke wonlngmarkt en woning-behoefte op Schiermonnakoog {in 20f7) te komen tot een
raamovereenkomst (voor 2018). In deze raamovereenkomst wordt de gezamenlijke inzet ultgewerkt
in basisafspraken voor de langere term[n. Deze raamovereenkomst vormt vervolgens het
richtlnggevend kader voor het uitwerken van de JaarlUkse prestatieafspraken van de corporatie, die
concreter van aard zUn.

In het navolgende schema is deze samenhang tussen raamovereenkomst en de Jaarcyclus van
biedingen en prestðt¡eafspraken verduidelljkt:

Beleidsvisie Wonen Gemeente

1x in de 5 jaar

+
Raa

movereen

ko

mst prestatieafspraken

1x in de 5 jaar

+
Biedingen en Prestatieafspraken
Lx perjaar

Bijdrage WoonFriesland en premisse

2.

De koers van WoonFriesland
WoonFrlesland concentreert zich steeds meer op haar kerntaak: het bleden van goed en betaalbaar
lvonen aan mensen met een smalle beurs, Voor deze doelgroep ls het cruclaal om betaalbaar te
kunnen wonen. De huurpriJs van de woning, lncluslef gebrulk van huurtoeslag, moet passen blJ het
lnkomen van de huurder. Ook biJ een mogelfke verlaglng van de huurtoeslag moeten woonlasten
betaalbaar bllJven. WoonFrlesland zlet het als haar prlmalre doel om deze doelgroep een blJ het
inkomen passende wonlng te bieden. Daarom past WoonFriesland o.a. een lnflatlevolgend huurbeleld
toe.
Het verbeteren van kwallteit en duuzaamheld ln comblnatle met het betaalbaar houden van de
huururonlngen ls een ultdaglng dle WoonFriesland samen met de gemeente en de huurdersorganlsatle

wil aangaan.
WoonFriesland kiest hlerbI voor het reallseren van betaalbare kwallteltsverbetering en verbeterlng
van de energleprestatle. Dit ultgangspunt dwlngt WoonFrlesland tot het maken van scherpe keuzes en
de optlmale inzet van haar financlële mlddelen. Daarom kiest WoonFriesland ervoor om op basls van
de wensen van haar huurders met eenzelfde lnvesterlng meer wonlngen met klelnere energlestappen
te verbeteren, zodat meer huurders profìteren. ZiJ doet dit op maat en stapsgewiJs, Ook zet
WoonFriesland de komende Jaren extra ln ep zonnepanelen voor haar huurwonlngen.

Bijdrage WoonFriesland 2O17
Het bod voor 2017 ls gebaseerd op de begroting van 2016-2020. De biedlng voor 2!!7 is e¿n'hard'
bod. Het voorultzlcht voor de Jaren 2018-2021 ls een voorloplge pn¡gnose van onze bestedlngen.
WoonFrlesland gaat in201612017 haar portefeuilleplan verder uitwerken en het huurbeleld herlken.
Het resultaat van deze herijklng komt tot ultdrukking ln de bledlng van 2018 en verder. Dit kan tot
een aanpasslng lelden van de opgenomen bedragen in het bod van 2017 voor dejaren 2018 en
verder.
De bledlngen ziJn ultgebracht onder de vocrwaarde dat:

'
.

Een aantal

ondenarerpen

ult de bledlng overleg- enloî

advlespllchtig

ls bU de

huurdersorganlsatie op grond van de overlegovereenkomst, Wonlngwet 2015 en BTIV. Dlt kan
leiden tot wljzlglngen.
De genoemde bedragen In de bledlng en nlet de aantallen richtlnggevend zlJn.

Premlsse
De prestatieafspraken betreffen de afspraken dle de gemeente en de corporatle contractueel

overeenkomen en waarbij de huurdersorganlsatle op grond van de Wonlngwet volwaardlg partner is
bij de totstandkomlng. De ondertekening door alle drie partiJen van de onderhavlge afspraken laat
onverlet de contractuele verantwoordelijkheden en de rechten en verpllchtlngen van de gemeente en
WoonFriesland betreffende de nakoming.

Het ln de onderhavlge afspraken verwerkte bod van WoonFrlesland is gebaseerd op een lnschatting
omtrent de flnanciële sltuatie en draagkracht van de corporatie nu en in de voorzienbare toekomst.
Het bod van WoonFriesland is tegen die achtergrond bovendien ambitieus geformuleerd.
WoonFrlesland heeft de buitengrenzen opgezocht van wat redeliJkerwlJs van haar venvacht kan
worden. Dat hoge ambltleniveau betekent dat de haalbaarheld van het bod gevoelig ls voor
tegenslagen. Indlen en zodra de (financiële) sltuatle zlch ln ongunstlge zln ontwlkkelt, al of niet onder
invloed van wijziglngen ln wet- en regelgevlng, komen de doelstellingen direct onder druk te staan.
PartiJen treden dan, op lnltlatief van WoonFriesland, ln overleg over de gerezen sltuatle en spannen
zich ten volle in om de prestaties zoveel mogeliJk overeind te houden. PartlJen onderkennen echter dat
alleen de corporatle elndverantwoordeliJk is en blfft voor de bedrffwoerlng, voor de financieeleconomlsche gezondheid en voor een afdoende weerstandsverrnog€n van de corporatie. Dat heeft tot
consequentie dat deze prestatieafspraken in geen geval tot investeringen of kosten zullen kunnen
lelden, dle de corporatle in de gegeven omstandlgheden op financleel-economlsche gronden nlet
verantwoord acht. Beperkende factoren voor de corporatie hebben betrekking op ont$rlkkellngen dle
bulten de invloedssfeer van de contractpartners liggen (nlet limltatieve opsommlng):
. verkoopplan (verkoop van bezit dat niet tot de kernactlvlteiten behoort (zorgvastgoed,
bedriJfsonroerendgoed, maatschappel[k vastgoed en regullere huunronlngen)) van de
corporatie kan niet worden doorgevoerd: geen toestemmlng overheld/WSW, slechte
rnarktomstandlgheden
r wrjzingen in wet en regelgevlng (biJvoorbeeld: verhoging verhuurdersheffing) en in borglng
financiering (WSW)
PartiJen verklaren bf ondertekenlng van deze presÌatieafspraken dat zU onverkort akkoord zfn met
deze premisse en dat ziJ de werking van de ln deze premlsse opgenomen dlsclalmer over en weer
zullen respecteren en zullen nakomen.

3.

Samenwerking en jaarcyclus

Rollen van partijen
Gemeente: ziJ heeft een overkoepelende verantwoordelijkheid (meer dan enkel sociale huur). Deze ls
wettelflk verankerd ten aanzien van volkshulsvestingsbeleld als basls voor prestatles van corporatles.
Ðe gemeente maakt dit beleld conform de Wonlngwet bekend b[ de corporatle en
huurdersorganlsatie,
De gemeente bewaakt dat de gezamenliJke lnzet van de afzonderlijke partfen (andere corporatles en
huurdersorganlsatle) aanslult b[ de volkshulsvestlngsvlsle en waar nodlg complementair is.
WoonFriesland: de taak van de corporatie is strikt afgebakend ln de Woningwet. WoonFrlesland rlcht
zlch op haar kerntaak en geeft lnzicht ln de wlze waarop zlJ haar lnvester¡ngsrulmte benut, Ook geeft
zlJ ln de bledlng de lnvesteringen aan die zlJ concreet doet de komende t¡jd. Dit doet zlj vanult het
vertrouwen dat de gemeente op een goede manler omgaåt met eventuele bedrffsgevoelige

informatie.

Huurdersorganlsatle:
De huurderorganisatle geeft stem aan de betrokken huurders en draagt bij aan de lnhsud van de
woonvlsle en prestatleafspraken.
De huurdersorganlsatle heeft ln de samenwerklng tussen gemeente-corporatles-huurdersorganlsatle
een geliJkwaardlge posltle. Daarblj partlciperen ziJ ln alle stappen; van visie tot prestatleafspraken.

Gezamenlfk lnforme¡"en partijer elkaar over en weer actief over de laatste ontwlkkellngen in de eigen
organlsatle als dle van belang zljn voor onderhavige afspraken.

Agenda en Jaarcyclus
ln 2Ot7 zetten we de volgende stappen ln de Jaarryclus van bledingen en prestatieafspraken:
Eerste en tweede kwartaal: verdiepend onderzoek naar de specifieke wonlngmarkt op
Schlermonnlkoog (mede gebaseerd op de Wonlngmarktanalyse Frlese Waddeneilanden ßW), visie- en ambtltievorming op grond daarvan
Conform de wonlngwet stelt de gemeente een actuele woonvlsle op. Huurdersorganisatle en corporatie
worden actief betrokken bU het eventueel actualiseren van het volkshulsvestelfke deel van de
woonvlsle op grond van bovengenoemd onderzoek. Gezamenlijk wordt gewerkt aan en gedacht over
oplossingen voor de knelpunten binnen de volkshulsvesting op Schlermonnikoog dle zlch blnnen de
kerntaak van Woonfriesland bevinden.

Derde kwa¡taa

J:

opstellen

ra

a

movereen komst 2OLA-2O22

Op grond van de vastgestelde Woonvlsle wordt een raamovereenkomst opgesteld. In deze

raamovereenkomst wordt de gezamenlijke inzet ultgewerkt in basisafspraken voor de langere termUn.
Deze raamovereenkomst vormt vervolgens het rlchtlnggevend kader voor het ultwerken van de
JaarliJkse prestatieafspraken van de afzonderliJke corporatles die dan concreter van aard z[n.

l4aart¡ evaluatie van het proces bieding en prestatieafspraken

Alvorens het nleuwe proces van bieding en prestatleafspraken in 2018 op te starten, evalueren
partlJen (ambtelijk) in maart ZOLT de Jaarcyclus 2016.
We evalueren het totstandkomlngsproces van de prestatieafspraken en de uitvoerlng van het bod
20 16.

l Juli:

ultbrengen bod

Conform de Woningwet 2015 brengt WoonFriesland voor I Jull 2017 haar bod 2018 (concreet) ult.
Hierln ls een doorkijk naar de aanslultende 4 Jaar opgenomen. ln het bod wordt duideliJk wat de
volkshuisvesteliJke bljdrage is van WoonFriesland aan de doelstellingen van gemeente
Schlermonnlkoog, zoals vastgelegd ln de Woonvlsie, WoonFriesland bespreekt haar bod met de Raad
van Advles.

Augustus/september: bespreken bod ïVoonFrlesland
In een (bestuurllJk) overleg rond de zomervakantle maar ln elk geval na l Juli wordt het bod van
WoonFriesland toegelicht en besproken en vervolgens vr[gegeven voor de onderhandelingen rlchtlng
prestatieafspraken.
1 november: prestatieafspraken 2O18
In het voorJaar van 2017 wordt ln gezamenliJk (ambtelijk) overleg de definltieve plannlng voor het
maken van de prestat¡eabpraken bepaald op basls van wat haalbaar en realistlsch ls, We streven
hierbl naar (bestuurliJke) afronding voor 15 november van de prestatieafspraken over 2018, zodat
besluitvorming bij partiJen tgdig voor 15 december plaatsvindt.

Samenwerking
Om te komen tot prestatieafspraken komen de huurdersorganisaties, gemeente en corporatle
regetmatig (ambtelijk) biJ elkaar voor overleg. Daarnaast vindt op basis van bovengenoemde
jaarcyclus maxlmaal 3x per jaar {bestuurlijk) overleg plaats, tenzf zich een biJzondere sÍtuatie
voordoet dle verelst dat partiJen vaker bfeenkomen. Op verzoek van een van de partijen kan een
extra bestuurlljk overleg worden geínitieerd.
Partljen stemmen hun Jaarcyclus zowel qua besluitvormlng als qua begrotingscyclus zoveel mogelfk af
op de cyclus woningwet. PartiJen ontwlkkelen hierdoor gezamenlijk een zo soepel mogelijk en goed op
elkaar afgestemd proces.

4.

Rapportage en Monitoring

Onder¿oek
De gemeente Schiermonnlkoog verricht ln de eerste twee kwartalen van 2OI7 nadeç ondezoek ¡aar
de wonlngmarkt en -behoefte op het elland. De wonlngmarktanalyse van de Friese Waddenellanden

vormt daar mede de basls voor.
Jaa rl lj kse voortgan gsra pporta

ge p restatieafspraken

:

WoonFriesland richt ln 201.7 een monitor ln waarbiJ in een standaardrapportage de volgende

onderdelen ziJn opgenomen:

a

Uitbreldingsnleuwbouw, vervangende nleuwbouw en sloop indien van toepassing.
Verbetering kwalitelt
Verbetering energieprestatie
Reallsatle en forecast energleprestatie in labels (5 Jaar)
Verkoop lndlvlduele woningen

a

Leefbaarheld

a

Forecast plannlng kwaliteitsverbetering en energleprestat¡e proJectmatig

a
a

a
l

Jaarlij kse monitoring lndicatoren:
WoonFrlesland en de gemeente stellen een rapportage op waarin bljvoorbeeld de volgende lndlcatoren
ziJn opgenomen.
. HuurprUsopbouw

.
.
.
r
.
r

Zoekduur (per huurkl¿sse en woningtype)
Reactlegraad

Acceptatiegraad
Mutatlegraad
Aantal (senloren) geschlkte wonlngen
Aantal/type wonlngen

In het eerste kwartaal van 2017 zal het eerste concept besproken worden.
Deze gegevens worden aangeleverd om de vraagdruk en de beschlkbaarheid van huurwonlngen goed
te kunnen volgen, De standaardrapportage dient als basls voor de jaarliJkse evaluatle.

Aanvullende (ondenoeks)vragen of andere vrâgen naar gegevens worden alleen gesteld als hler over
gezamenllJk speclfleke afspraken zln gemaakt.

5.

Thema:Betaalbaarheid

AmbÍtie: fnwoners van Schiermonnikoog met een lnkomen tot C 35.739t moeten bínnen de
soclale huurvoorraad een wonîng kunnen vlnden dle naar prijsstellíng aansluit bîj hun
g ez i nssa m enstel I Í ng e n bestedi n g smog e I ij kh ed e n.
Gest¡eefd wordt naar een goed evenwicht tussen betaalbaarheld, beschlkbaarheid en

kwaliteíi.

WoonFrlesland:

1-

2,
3.
4.
5.

tot I Juli 2OL7 een inflatievolgende huurbeleid. WoonFrlesland gaat
haar huurbeleld op basis van nleuwe wet- en regelgevlng herfken. ZU doet dlt ln overleg met
de Raad van Advies omdat de lnvoerlng van de Jaarlljkse huurverhoging adviesplichtig is. Per
1 Jull 2017 wordt de Jaarlfkse huurverhoglng toegepast op basls van het he]zlene huurbeleld.
WoonFrlesland biedt de doelgroep een b[ het lnkomen passende wonlng.
WoonFrlesland reallseert h 2AL7 de kwallteltsverbeterlng en de verbetering van de
eneruleprestatie van de wonlngen blj een proJectmatige aanpak zonder dat hlerbü een
huurverhoging voor de zittende huurders wordt doorgevoerd.
WoonFriesland bewaakt en monltort een evenwichüge huurpriJsopbouw.
Schiermonnlkoog heeft een speclfieke woningmarkt. Voor woningtoewiJzlngen ¡n de gemeente
Schlermonnikoog wordt daarom geen minimum huurgrens toegepast. Dit betekent dat
woningzoekenden met een inkomen > € 35.739 ook voor de goedkope en betaalbare
r,ronlngen ln aanmerklng komen. Deze spelregel geldt tot nader orde en wordt eventueel mede
op basis van het nader onderzoek naar woningmarkt her¿ien.
t¡l/oonFrlesland hanteert

¡ Prijspe¡l 2016,,aârhjks aan te påssen op bðsis richtliJnen ministerle

6.

Thema:Beschikbaarheid

Amb¡t¡e: We streven naar voldoende beschikbaarheid van betaalbare en bereìkbare
huurwonlngen.Op SchÍermonnikoog geldt bovendîen dat maatschappelîjke oî economísche
blnding wordt betrokken ln het toewljzen.

Gezamenlijke afspraak

1.

2,
3.

Eventuele vraaguitval of hoge vraagdruk op deelsegmenten wlllen we onderzoeken en
monitoren om gezamenllJk oplosslngsrlchtlngen te kunnen bepalen. We doen dlt door
zoekduur te monltoren van actlef woning zoekenden2 naar huurprfsklasse en wonlngtype. Op
deze manler kunnen we beter lnschatten waar de druk het hoogst ls, en waar zlch (ln de
toekomst) problemen met verhuurbaarheld voor kunnen doen.
WoonFrlesland en de gemeente Schlermonnlkoog gaan de zoekduur per huurklasse en
wonlngtype monltoren om de beschikbaarheld goed te kunnen volgen. Zle ook hoofdstuk 4:

monltorlng en onderzoek.
WoonFrlesland en de gemeente Schiermonnlkoog besteden aandacht fn hun rapportages aan
de vraagdruk naar voor senloren geschlkte wonlngen.

WoonFrlesland:

4.
5.
5.
7.

WoonFriesland heeft geen voornemen om individuele woningen te verkopen.
BiJ de eventuele her¿lenlng van de verkoop en het portefeullleplan ls de marktvisie van
WoonFriesland leidend.
WoonFriesland gaat conform haar bledlng ln 20!7 13 wonlngen slopen.
Woonfrlesland gaat conform haar bleding ln 2Ql7 7 nleuwe wonlngen bouwen in de huurklasse
'betaalb¿ar laag'(< € 586,68).

Gemeente:

8.
9.

De gemeente verlcht nader onderzoek naar de wonlngmarkt en -woningbehoefte op het
eiland.
De gemeente weegt b[ nieuwbouwplannen af of het plan een aanvulling ls op de bestaande

voorraad, In het woningbouwprogramma ls opgenomen aan welke proJecten
woningcontingenten worden toebedeeld. Als zlch bulten dlt wonlngbouwprogramma
lnltlatleven voordoen dle de soclale huursector of de algehele wonlngmarkt zou kunnen
verstoren, gaan we ln gesprek met de wonlngcorporatle.
10. De gemeente lnformeert de andere partiJen tijdig over nieuwe ontwikkelingen.

¡ Actief lyon¡ngzoekenden zûn mensen die reageren op een pasEende wonlng

7,

Thema: Kwaliteit woningvoorraad en duurzaamheid

Ambitie: Wonîngen op Schiermonnikoog zijn veilig en gezond, kwalitatief goed en
duurzaam, voorzlen ln de kwalltatieve vraag van nu en la de toekomst en staan ln een
schoon, heel en goed onderhouden woonomgeving.

Gezamenlijke afspraak:

1.

Het gemeentelfk beleld ls gericht op het nastreven van een toereikend duurzaam, kwalltatlef
goed wonlngaanbod.
PartlJen zetten ln op verduurzamlng en kwallteltsverbeterlng van de bestaande

7.

wonlngvoorraad, met de focus op betaalbaarheld. Ultgangspunt is betaalbare
kwaliteiBverbetering door te zoeken naar een opt¡mum tussen enerzfds noodzakeliJke
kwal¡teltsv€rbeterlng voor wooncomfort en anden[ds verduur¿amlng, We wlllen een opt¡mum
vlnden tussen betaalbare huren met goed wooncomfort en het maatschappel¡Jk belang van
adeq uate energleprestatie-verbetering.
Samen volgen we de ontwlkkelingen op de soclale huurwonlngmarkt. De basls daarvoor vormt
de nadere analyse van de won¡ngmarkt door de gemeente Schiermonnikoog. We zorgen dat
we scenarlot gereed hebben om op te treden als we op plekken vraagulwal of toenemende
vraagdruk zlen optreden.

WoonFriesland:

3.

4.
5.

6.

WoonFriesland stelt de volgende financiêle middelen voor kwaliteitsverbetering van haar bezit

ln Schíermonnlkoog beschikbaar:
€ 485.000 voor onderhoud en kwaliteitsverbetering. De exacte toedeling naar wonlngen ls
afhankelijk van inventar¡satie/condltlemeting en aanslu¡tend de priorlteltstelling, waarb! het
budget maatgevend is. Het kan ziJn dat het totaal aantal te verbeteren woningen anders is,
omdat energie- en kwaliteitsverbetering nlet altijd samenvallen ln een dezelfde wonlng.
WoonFriesland gaat uit van maatwerk per complex.
Zodra WoonFrlesland de obJecten heeft aangewezen die ln 2Qt7 worden aangepakt stelt ze
een projectplannlng op. Z\ informeert aansluitend de gemeente en de huurdersorganlsatie
over de proJectplannlng van de uitvoerlng van de kwaliteltsverbetering.
WoonFriesland zet ln op energleverbetering met een extra labelslag door middel van het
plaatsen van zonnepanelen in samenwerking met Wocozon. WoonFriesland komt hlervoor met
een concrete aanpak ln 2OL7. De lnvesterlngen hlervoor z{n een extra lnspannlng bovenop
eerder genoemde bestedingen en worden gedaan door Wocozon. WoonFriesland staat garant
voor de financiering en voor de energieafname bij leegstand, De verwachtlng ls dat het
plaatsen van panelen voor de huurders een reductie geeft van L a 2 o/o ln de woonlasten.
WoonFrlesland geeft een JaarllJks overzicht van energielabels ln de biedlng en geefil een
globale forecast af ln labelslagen voor de komende 5 Jaar. Zie ook punt 4: monitor¡ng en
onder¿oek.

7.

Indlen WoonFriesland planmatlg onderhoud en kwaliteitsverbetering uitvoert, kunnen
eigenaren van voormalige huurwoningen van hetzelfde type (in dezelfde rijlstraat) op eigen
kosten, als daar behoefte aan is, in dit traject meegaan. Elgenaren kunnen dan ln afstemming

8,
9.

(één op één) met de gecontracteerde aannemer ln de ultvoerlng van het werk meellften, De
aannemer is hierbiJ verantwoordeliJk voor alle gemaakte afspraken tussen particuliere
eigenaar en aannemer. WoonFriesland zal de gecontracteerde aannemer ver¿oeken om deze
mogellJkheid aan te bleden, Omdat de aannemer dezelfde werkzaamheden al collectief lnkoopt
voor WoonFriesland kan de particullere elgenaar hierbij een financleel voordeel behalen.
WoonFriesland en gemeente bespreken ln het eerste kwartaal 2017 hoe om te gaan met de
kwaliteit van te verkopen wonlngen en hier zo mogelijk richtliJnen voor vast te leggen.
WoonFrlesland houdt ln haar bledlng van 2018 biJ de verbeterlng van de kwaliteit en de
energleprestatie van haar wonlngen rekenlng met de F en G labels.

Kwaliteit woningvoorraad en Omgevingskwalltelt
Gemeente en WoonFriesland¡
10. In straten met gemengd (huur/koop) bezlt houden gemeente en WoonFriesland toezicht op
het gebrulk van wonlngen en tulnen en zorgen voor tfldige handhavlng b[ slgnalen over
onelgenlljk gebrulk.
Gemeente
11. Gemeente sluit, daar waar mogelijk, aan biJ kwaliteitsverbeteringsproJecten met het
optlmallseren van de openbare rulmte (grlJs en groen). Partljen treden daartoe ln overleg met
elkaar. Doel ls het op elkaar afstemmen en gelfktudig te doen plaatsvlnden van
werkzaamheden, zodat de gemeente plannen, budgetten en werkzaamheden ln de openbare
rulmte tldlg kan opstellen, reserveren en uitvoeren.

Thema: Leefbaarheid

8.

Ambtüe: Socîale huurwonlngen staan ln een leefba¡e en veltlge omgevÍng en waar ledereen
zÍch thufs voelt.

WoonFriesland

1,

2.
3.

4.

WoonFrlesland heeft voor 2017 € 5.000 beschlkbaar voor leefbaarheid, hleronder vallen onder
andere de advlseurs w[k en buurt en buurtbeheer. Werþaamheden als woonmaatschappel[k
werk, achter-de-voordeuraanpak, (mede) bestrfden van overlast en het schoon, heel en velllg
houden van de woonomgeving vallen hler onder. Het leefbaarheldsbudget wordt lngezet
conform wet en regelgevlng.
WoonFriesland scant haar buurten en wiJken op kwetsbaarheid en bespreekt Jaarlfks met de
gemeente en de huurderorganlsatle de ultkomsten.
Voor 2018 baseert WoonFrlesland het leefuaarheldsbudget op een begrotlng samengesteld ult
concrete plannen en proJecten. ZiJ zoekt hlerbl de samenhang met wat gemeenten op dit
terreln Inzetten. tn het leefbaarheldsbudget houdt WoonFrlesland rulmte voor lnitiatleven dle
urgentle hebben of krlgen ln de loop van het Jaar. Deze ultwerklng wordt opgenomen ln de
bledlng van 2018.
WoonFrlesland geeft actlef slgnalen door aan het Eilandteam.

Gemeente:

5,

De gemeente heeft een reglerol biJ het

tïd¡q ingrijpen

biJ sociale en fysleke overlast.

9. Wonen, Welzijn, Zorg en bijzondere doelgroepen
Ambitie: Iedereen ongeacht leeftijd en lnkomen en afkomst moet ín Schiermonnlkoog
kunnen wonen, ook als zlJ tot de blJzondere daelgroepen behoren. Partlien hebben een
gedeelde verantwoordeltjkheíd om evoor te zorgen dat mensen met een welzlJns- en/of
zorgvrdag passend geholpen worden.
Ouderen moeten en wlllen langer zelfstandig blÍjven wonen, ZIJ worden daarln
gefaclliteerd met ondersteunlng van zorg- en welzljnsaanbleders,

Gemeente en WoonFrlesland:

1. ln 2OL7 maken gemeente
Z.

en WoonFriesland afspraken over het beschlkbaar houden van
wonlngen dle met WMO-mlddelen zUn aangepast.
Maken middels de reeds genoemde nadere analyse van de woningmarkt ook de vraag naaren het aanbod van welziJns- en zorggeschikte wonlngen scherper lnzlchteliJk.

WoonFrlesland:

1.

2.
3.

WoonFrlesland heeft In haar totale bezit voldoende (2542) geschlkte wonlngen voor senloren.
Op Schlermonnlkaog heeft z! echter geen speclfiek daarvoor geschlkte wonlngen (criteria:
gellkvloers, niet geclusterd, oppervlakte woonkamer/keuken minlmaal ?5 m2, oppervlakte
slaapkamer mlnimaal t2 m2, oppervlakte badkamer mlnimaal 4 m2) ln bezlt. De vraagdruk
van senloren op deze wonlngen wordt Jaarlljks ln beeld gebracht ln onze msnltor.
WoonFriesland werkt äctlef mee aan de Woonzorgatlas Frlesland waarin het aanbod en de
(toekomstlge) vraag naar wonen met zorg ln kaart worden gebracht.
ìfVoonFriesland faclllteert zoveel mogeliJk de hulsvestlng van biJzondere doelgroepen ln het
kader van scheiden van wonen en zorg. Een goede begeleidlng van deze huurden ls
essentleel.
WoonFriesland werkt samen met het eilandteam en de schuldhulpverlenlng. De
corporatiemedewerkers nemen geregeld deel aan overleggen, verwljzen door naar de soclale
teams en/of het eilandteam en lnformeren hen over ontwlkkellngen dle zlJ slgnaleren. Indien
nodlg wordt samen met de gemeente actie ondernomen.

Gemeente:

4.

5.
6.

De gemeente heeft de regie ln het orgänlseren van goede begelelding na het hulsvesten van
bijzondere doelgroepen door WoonFriesland. In deze rol zorgt de gemeente voor een adequate
lnzet van de diverse (zorg- en maatschappelfke) lnstelllngen dle een taäk hebben ln de

begeleidlng van deze bfzondere doelgroepen.
De gemeente heeft de taak om als regievoerder samen met zorgpartijen, de corporatie, en
belangen- en de huurdersorganisatle een leders lnzet blJ wonen en zorg op elkaar af te
stemmen.
Gemeente neemt het lnltiatlef om werkafspraken te maken met de corporatle ten aanzlen van
schuldhulpverlenlng.

1O Financiën
WoonFrlesland zal ln 2OL7 €. 1..906.000 besteden ln de gemeente Schlermonnikoog.

Verbeterlno kwalltelt wonlnsen
Verbeterinq eneroleDrestâtle
Ultqaven onderhoud

€ 48s.000

Slooo

€ 296.000

Nleuwbouw
Leefbaarheld

€ 1.120.000
€ 5.000

