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Het investeren in nieuwe sociale huurwoningen is door de politieke keuzes op nationaal niveau 
de afgelopen jaren niet makkelijker geworden. Woningcorporaties en gemeenten zijn gebaat bij 
en aangewezen op goede en vertrouwensvolle samenwerking om de – in het geval van 
Leiderdorp – lokale ambities en regionale afspraken over nieuwbouw van sociale woningen te 
realiseren. 
In de woonvisie die in februari jongstleden is vastgesteld wordt aangegeven dat er jaarlijks 
prestatieafspraken gemaakt worden met Rijnhart Wonen, onze plaatselijke partner bij het 
beschikbaar houden van betaalbare woonruimte. 
 
1. 
Graag ontvangen we van het college de prestatieafspraken die over 2011 en 2012 zijn gemaakt. 
 
Antwoord: 
Deze afspraken zijn in het raadsinformatiesysteem geplaatst op respectievelijk 31-01-2011 en 
22-12-2011. 
 
2. 
We hebben begrepen dat er nog steeds geen prestatieafspraken zijn voor 2013. Wat is de reden 
hiervoor? 
 
Antwoord: 
De  prestatieafspraken voor 2013 zijn op verzoek van Rijnhart Wonen opgeschort vanwege de 
verhuurdersheffing van het Rijk waardoor zij haar beleid moest herzien en een reorganisatie. 
Voor de zomer is het traject opnieuw opgestart en hebben we afgesproken om de 
prestatieafspraken voor 2013 en 2014 te combineren. Vaststelling van deze nieuwe afspraken 
gebeurt binnenkort. 
 
3. 
Op welke wijze is het collega voornemens de locaties Willem de Zwijgerlaan 1, de locatie 
Amaliaplein en de locatie van de Driemaster een plek te geven in deze afspraken? 
 
Antwoord: 



 

 

In de prestatieafspraken is opgenomen: Rijnhart Wonen (RhW) is voor de gemeente een 
samenwerkingspartner voor de bouw van sociale huurwoningen. De gemeente overlegt met 
RhW voordat aan de Raad een nota van kaders en randvoorwaarden wordt voorgelegd. Alle 
potentiële nieuwbouwlocaties worden in het bestuurlijk overleg besproken om kansen te benutten 
en planningen en verwachtingen op elkaar af te stemmen. 
De gemeente behoudt de vrijheid om via aanbesteding, prijsvraag of anderszins de locaties in 
haar eigendom te ontwikkelen. RhW wordt hierover vooraf door de gemeente geïnformeerd. 
  
Bij het Amaliaplein is gekozen voor een aanbesteding, hiervan is Rijnhart Wonen op de hoogte 
gesteld, maar zij heeft er voor gekozen hier niet aan mee te doen. 
De locaties Driemaster en Willem de Zwijgerlaan worden opgenomen in de nieuwe 
prestatieafspraken. Er moet nog bepaald worden wat voor soort woningbouw hier gaat komen. 
Rijnhart Wonen wordt hiervan op de hoogte gehouden en wordt bij sociale woningbouw als 
samenwerkingspartner gezocht. 


