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Onderwerp  

Prestatieafspraken wonen West Betuwe  

 

Kennisnemen van 

De prestatieafspraken wonen West Betuwe 2022-2026 tussen gemeente, Kleurrijk Wonen, De Kernen 

en de huurdersbelangenorganisaties.  

 

Inleiding 

In de woonvisie “Wonen naar behoefte” heeft West Betuwe in december 2020 haar visie op wonen 

vastgelegd en een viertal leidende principes uitgewerkt. De Woningwet biedt gemeenten die hun 

woonvisie hebben vastgesteld de mogelijkheid om prestatieafspraken met corporaties te maken. 

Hierin geven corporaties aan op welke manier zij willen bijdragen aan het realiseren van de 

gemeentelijke woonvisie, en maken corporaties en gemeente afspraken over wat zij van elkaar mogen 

verwachten om die inzet te realiseren.  

 

De afspraken gaan met name in op de activiteiten die gericht zijn op de woonsituatie van de 

doelgroepen van de woningcorporaties: lagere en lage middeninkomens en bijzondere doelgroepen. 

 

Kernboodschap 

In de prestatieafspraken is uitgewerkt welke bijdrage de woningcorporaties leveren aan het realiseren 

van de Woonvisie “Wonen naar behoefte”, en wat corporaties en gemeente daarbij van elkaar mogen 

verwachten. Bij de uitwerking van de prestatieafspraken zijn de huurdersbelangenorganisaties nauw 

betrokken.  
 

Consequenties 

In overleg tussen de woningcorporaties Kleurrijk Wonen en De Kernen, de huurdersbelangen-

organisaties van beide corporaties en de gemeente is een meerjaren-raamovereenkomst uitgewerkt. 

Hierin zijn de vier hoofdopgaven van de woonvisie uitgewerkt in globale afspraken over de inzet in de 

komende vier jaar. Die vier hoofdopgaven zijn: 

1. We beschermen de unieke landschappelijke kwaliteiten en het dorpse karakter van West 

Betuwe en haar 26 kernen; 

2. Voor elke inwoner is een passende woning haalbaar en betaalbaar; 

3. Ieder kan gezond en veilig wonen; 

4. Woningbouw in elke kern, passen bij de aard en schaal. 
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De hoofdopgaven zijn uitgewerkt in raamafspraken, die weer zijn uitgesplitst naar jaarafspraken. Per 

afspraak is uitgewerkt wat elk van de partijen – of de partijen gezamenlijk – in 2022 aan acties willen 

ondernemen. De meeste aandacht gaat daarbij uit naar het realiseren van meer sociale huurwoningen 

en het versnellen van de planontwikkeling waar mogelijk. Ook de verdeling van (sociale) 

woningbouwplannen over de 26 kernen, zoals uitgewerkt in de gemeentelijke 

woningbouwprogrammering, is opgenomen in de prestatieafspraken. Daarnaast zijn aanvullend 

afspraken gemaakt over samenwerking.  
 

Bij de uitwerking van de prestatieafspraken zijn ook de gemeentelijke afdelingen betrokken die met de 

prestatieafspraken te maken hebben of krijgen.  

 

Financiën 

Het voorstel heeft geen financiële consequenties. Er zijn alleen afspraken gemaakt die al worden 

gedekt in de (meerjaren-)begroting of grondexploitaties, óf er zijn procesafspraken gemaakt waarin 

duidelijk is opgenomen dat gemeente en corporaties nadere afspraken nog moeten uitwerken. Daar 

hoort dan nadrukkelijk bij dat als die nadere uitwerking tot financiële consequenties leidt, daar eerst 

dekking voor zal worden gezocht voordat de afspraken met andere partijen definitief gemaakt worden. 

 

Communicatie 

Wonen is een belangrijk onderwerp dat op veel politiek-bestuurlijke aandacht kan rekenen. Daarom 

ontvangt u deze raadsinformatienota. Na de ondertekening van de prestatieafspraken wordt er een 

persbericht verstuurd. Het persbericht stellen we op in samenwerking met de woningcorporaties en de 

huurdersbelangenorganisaties. 

 

Vervolg 

De ondertekening van de prestatieafspraken is voorzien voor 15 december 2021. 

Uitvoering van de prestatieafspraken is een doorlopend proces. De prestatieafspraken worden 

gemonitord en in elk bestuurlijk overleg tussen gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties 

besproken en waar nodig bijgestuurd. Dit bestuurlijk overleg vindt 3 á 4 keer per jaar plaats. 

 

Bijlage(n) 

1. Aan de slag! Prestatieafspraken wonen West Betuwe 2022-2026 

 

Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                         de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop  

 

 


