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Geachte leden van de raad,

conform de nieuwe woningwet moeten corporaties voor L juli een ,,prestatie 
bod,,

indienen. wij hebben van Rijnhart wonen een bod ontvangen. woonzorg
Nederland verwijst naar de vorig jaar gemaakte meerjarenafspraken en ymere heeft
"vrijstel ling" gevraagd.

Prestatieafspraken met Rijnhort Wonen
ln de afgelopen maanden hebben wij met Rijnhart Wonen en de
huurdersbelangenorganisatie ( HBOL)gesproken over de voornemens van Rijnhart
wonen en de wensen van de HBoL en de gemeente voor 2019. Afspraken zijn
gemaakt op punten waar partijen elkaar nodig hebben om optimaal te voorzien in
de doelstellíng van betaalbaar en bereikbaar wonen voor de lagere
inkomensgroepen, maar ook de "secundaire" inkomensgroep (tussen €36.000,- en
€42.436,- )maken kans om een woning toegewezen te krijgen.
Helaas kon niet op alle punten met de HBOL overeenstemming worden bereikt.
Breekpunt was er maar op één punt en dat betrof evenals 2 jaar geleden de
mogelijke extra verhoging van de huren voor de hogere inkomensgroepen ( boven
€ 42.436,-). De Huisvestingswet geeft corporaties die mogel'ljkheid en HBOL wil dat
daar slechts beperkt gebruik van wordt gemaakt. over die beperking is vorig jaar
met behulp van een onafhankelijke voorzitter/bemiddellaar van Bureau Companen
wel overeenstemming bereikt maar nu vond HBOL dat de inkomensgroep boven de
€.42.436,- toch wat verder moest worden ontzien.
Rijnhart Wonen wil dat juist in breder verband (alle huurders) bezien waarbij de
mogelijkheden om de laagste inkomensgroepen te ontzien , en een groot aantal
(691) van hen bijvoorbeeld, net zoals in voorgaande jaren reeds is gebeurd, geen
huurverhoging te geven. Evenals Rijnhart wonen vinden wij dat de sterkste
schouders ook wat meer lasten kunnen dragen. ln het eerste kwartaal van 20L9 zal
aan de hand van concrete voorstellen in overleg met huurdersbelangenorganisatie
HBoL en Huurderii ( Zoeterwoude) nader afgewogen voorstellen voor de
huurverhogingen worden gedaan.
vanwege dit punt bleek de HBoL helaas niet bereid om mede te ondertekenen.071 54 58 500
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Wij vinden dat de prestatieafspraken 2019 een goede uitgebalanceerde basis
vormen voor adequate huisvesting voor de beoogde doelgroepen. Wij hebben de
prestat¡eafspraken onlangs dan ook ondertekend.
HBOL bleek uiteindelijk (ook) niet tevreden over het proces zoals het gelopen is en
voelde zich buitenspel gezet. HBOL verzoekt voor de volgende keer toch weer
medewerking van een onafhankelijke voorzitter. Op dat verzoek hebben wij na

overleg met Rijnhart Wonen reeds positief gereageerd.

Prestatieafspraken met Woonzorg Nederlond
Deze landelíjk opererende corporatie bezit 194 woningen in Leiderdorp (Van

Alphenstaete en Huis ter Does) welke specifiek bestemd zijn voor ouderen.
Vorig jaar zijn meerjarig afspraken vastgelegd zodat dit jaar niet opnieuw afspraken
zijn gemaakt.

P restatieafsproken met Ymere

Ymere heeft in Leiderdorp bijde Zijlstroom (torentje bij Zijlbrug) 29 sociale
huurwoningen.Zij is voornemens dit complex te verkopen. Wat ons betreft zo

mogelijk aan Rijnhart Wonen. ln dat kader achten wij het niet noodzakelijk thans
nadere prestatieafspraken te maken. Dat hebben wij schriftelijk bevestigd.

Bijgaand treft u ter informatie 2 documenten aan

1. De met Rijnhart Wonen voor 2019 vastgelegde prestatieafspraken
2. De brief aan Ymere met bevestiging van de gemaakte afspraken.

De woningmarkt is momenteel zeer in beweging.
Tijdens de reeds geplande raadsinformatieavond op maandag 7 januari 2019 zullen
wij u, met medewerking van Rijnhart Wonen, over het thema "Wonen" in
Leiderdorp nader informeren.

Wij vertrouwen er op u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd

wethouders,

Jn Driesse
reta ns burgemeester

c.c.:

Rijnhart Wonen
HBOL
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chtend,
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o Nieuwbouw 100% sociaa[ (tenminste 7O-75% betaatbaar)

> Brittenstein oplevering eerste van 56 woningen.

> Driemaster, start bouw 49 woningen.

> Amaliaplein, start bouw 21 woningen.

> Bolderikkamp, na verplaatsing kantoor Rijnhart Wonen start transitie 14 woningen.

> Planontwikketing Pinksterbtoem afronden (100-120 woningen)

> Cemeente Leiderdorp zoekt met RhW locatiesvoortl50 extra socialehuurwoningen

minus de extra woningen aan de Pinksterbloem

Project Aantal woningen Ptan ontwikketd start bouw optevering

Brittenstei n

Bij de ZijL

Driemaster

Amatiaplein

Bold erikkamp

Pinksterb[oem
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o Nieuwbouw: gastoos indien financieel haalbaar (betaatbaarheid doetgroep).

. Gemeente beziet in het ticht van de gastoze ambitie de mogetijkheid van een financièle

bijdrage.

e Huurders gaan na energetische maatregelen er ln hun totale woontasten op vooruit.

o ln 2019 onderzoeken RhW en de HBOL of de woontastenwaarborg een adequaat

hutpmiddet kan zijn ingeval complexen of blokken van woningen verduurzaamd worden.

o ln 2019 gemiddel,d energietabel B.

o ln 2019 spelen de volgende projecten: Meijelaan: iB woningen met 3 [abetstappen

per woning. A. Diepenbrocklaan e.a.: 51 woningen met i à Z [abelstappen per woning.

Woningen bereiken een A-tabe[. Ktimop/Sleutelzoom: 50 woningen met 2 tabetstappen

per woning. Woningen bereiken een A-tabet.

. Gemeente besluit in 2019 haar warmtetransitieplan. Hierin staat een voorkeursvariant

van de toekomstige warmtevoorziening per wijk.

o looo/o sociafe woningen aan inkomens <€ 42.436,-

e Verhuurvoorraad is als volgt getabeld: 60% huurtoeslag (primaire doetgroep), 20% geen

huurtoeslag en 20a/o voor beide groepen tot en met € 42.436,-. Eind 2019 evalueren we, net

ats in 2018, de resuttaten.

o Voorkomen huisuitzettingen, maximaal 3 (regutier DAEB).

o Lokaal maatwerk: max l0 dure scheefwoners met huurtoeslag krijgen een passende woning

(Rhw).

o Gemiddeld inftatievolgende huurverhoging+ 0,Sa/o opslag conform beteidsptan.

r lnkomensafhankelijke huurverhoging: ja, voor > € 42.436,-. Maar uitkomend boven de

€721,- wordt deze afgetopt op € 20,- per maand. Het geeft extra opbrengst voor nieuwbouw.

r Huurprijs bestaande verhuurwoningen is s75o/o van de maximate huur, bij

inkomensaf hankelij ke huurverhoging 100% maximale huur.

. HBOL signaleert en verzamett eventuele betalingsproblemen en informeerl en verwijst

tussentijds door naar RhW.
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. Crote woningen voor grote gezinnen (>3p), indien nodig ook maximum bezetting bij

toewijzing.

e Bijzondere doelgroepen wetkom (ca20o/.), statushouders krijgen bij voorkeur een

zelfstandige woning.

. Ter verbetering van de portefeuitle verkoopt RhW woningen in het tempo van de

ontwikketing van nieuwbouwprojecten in Leiderdorp. De verkoopdoetstetting voor heeI RhW

is in 2019 40 woningen.

. Doorgaan met de doorstroommakelaar voor Leiderdorp en Zoeterwoude (gemeenten en

RhW dragen gezamentijk de kosten. Eind 2019 eva[ueren we, net als in 2018, de resultaten).

Huurdersorganisaties en gemeenten zijn betrokken bij verbeteringen.

o Lokaal maatwerk: max 10 senioren (RhW) krijgen voorrang op een woning en verder

aandacht voor doorstroming van doetgroepen en kansen voor 5 jonge starters.

o De gemeente spant zich extra in om bij de vrije sectorwoningen van de Driemaster

en het ROC voorrang te krijgen voor lokale doorstroom uit sociate huur. De HBOL vraagt

ook aandacht voor nieuwbouw in de lagere midden huur (€711,- I €.850,-). De gemeente

spreekt uit dat ze bij haar nieuwbouwprojecten ook aandacht heeft voor middenktasse koop/

huurwoningen conform de differentiatie Regiona[e Woonagenda.
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