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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Met de raadsinformatiebrief van 2 februari 2018 (1310436) hebben wij u de prestatieafspraken Wonen 
2018 toegestuurd. Deze afspraken geven inhoud aan de uitvoering van de Woonvisie 2016-2025 door 
de gemeente, de vier voor Albrandswaard werkzame woningcorporaties en hun 
huurdersvertegenwoordigingen.  
 
De prestatieafspraken Wonen 2018 gelden voor één jaar. De implementatie van de prestatieafspraken 
is na de ondertekening in februari 2018 in volle gang geweest. Gelet op de soms complexe 
onderwerpen waarover afspraken zijn gemaakt, is de uitvoering daarvan nu nog niet afgerond.  
 
Tegelijkertijd heeft in de tweede helft van 2018 opnieuw een intensief onderhandelingstraject plaats 
gevonden tussen de gemeente, de vier voor Albrandswaard werkzame woningcorporaties en hun 
huurdersvertegenwoordigingen. Inzet van dit traject was het maken van gezamenlijke afspraken voor 
2019 en 2020. De looptijd van 2 jaar wordt door alle partijen als noodzakelijk gezien voor een goede  
daadwerkelijke uitvoering van de afspraken.   
 
KERNBOODSCHAP 
De onderhandelingen over de gezamenlijke prestatieafspraken voor 2019 en 2020 zijn afgerond. Op 
12 en 13 december 2018 hebben de deelnemende partijen de definitieve prestatieafspraken 
ondertekend. Bijgaand bieden wij u de ondertekende prestatieafspraken aan.  
  
TOELICHTING 
De basis voor de prestatieafspraken Wonen 2019 en 2020 zijn de afspraken van 2018. De nieuwe 
afspraken bestendigen de oude en leggen op sommige punten andere, concretere accenten in 
verband met de uitvoering van de Agenda van de Samenleving. Dit geldt bijvoorbeeld voor de 
afspraak over de spreiding van statushouders over de kernen van Albrandswaard bij de toewijzing van 
vrijkomende woningen en voor de afspraak over het maximaal benutten van het instrument  lokale 
voorrang. De prestatieafspraken hebben overigens wederom betrekking op een veelheid aan 
onderwerpen, variërend van betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen tot woningtoewijzing 
en duurzaamheid.  



Op 5 november 2018 heeft u de motie ‘Voorrang sociale woningen’ aangenomen. Hierin roept u het 
college op om vergunninghouders geen voorrang meer te geven op een sociale huurwoning, omdat 
deze verplichting van rijkswege is komen te vervallen. Het onderhandelingstraject voor de 
prestatieafspraken voor 2019 en 2020 was toen al in een vergevorderd stadium. Het college heeft 
daarom in een afzonderlijke brief bij de vier woningcorporaties en hun huurdersvertegenwoordigingen 
uitdrukkelijk aangegeven in 2019 met hen te willen bespreken hoe uitvoering kan worden gegeven 
aan deze motie. Daarnaast hebben wij in dezelfde brief aangegeven in 2019 met de 
woningcorporaties en de huurdersvertegenwoordigingen te willen bespreken hoe inhoud kan worden 
gegeven aan combinatievormen van wonen en zorg. Het gesprek over deze onderwerpen wordt in het 
eerste kwartaal van 2019 opgestart.  
 
CONSEQUENTIES 
Vanaf 2019 voeren de betrokken partijen de prestatieafspraken uit en monitoren we het resultaat.  
 
VERVOLG 
Wij houden u op de hoogte van de resultaten van de uitvoering van de prestatieafspraken. Dit geldt 
ook voor de uitkomst van de gesprekken over het uitvoeren van uw motie en over de vraag hoe 
inhoud kan worden gegeven aan combinatievormen van wonen en zorg.  
 
 
BIJLAGEN 
Prestatieafspraken 2019 en 2020 woningcorporaties, huurdersvertegenwoordigingen en gemeente 
Albrandswaard 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 
 












































