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Woonconvenant 2016 llm 2019

lnleiding

Het afgelopen jaar is er op constructieve wijze gewerkt aan het opstellen van een Woonconvenant voor de periode
tol 2020. Dit is in nauwe samenwerking gebeurd met de drie in onze gemeente meest actief zijnde woningcorpo-
raties AlleeWonen (AAlÁ/), Stadlander, stichting WSG en de Huurdersadviesraad Roosendaal (Allee Wonen) en
Huurdersvereniging Geertruidenberg. Zoals bekend zijn, sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet
2015, huurdersverenigingen als volwaardig partner betrokken bij het maken van prestatieafspraken. Bij het
opstellen van de nieuwe prestatieafspraken is de Woonagenda Roosendaal20lS een belangrijke onderlegger
geweest.

Doel

Met deze raadsmededeling willen wij u informeren over het nieuwe woonconvenant en de hierin gemaakte
afspraken om gezamenlijk met de woningcorporaties het wonen in onze gemeente vorm en inhoud te geven.

lnformatie

Nadat de prestatieafspraken uit het woonconvenant 2010 llm 2014 zijn afgerond en de Woonagenda Roosendaal
2015 is vastgesteld, is gestart met het opstellen van een nieuw Woonconvenant, de afsprakenset om gezamenlijk
met de corporaties vorm en inhoud te geven aan de volkshuisvestelijke taken en ambities in de gemeente
Roosendaal.
Dit convenant bevat prestatieafspraken, geldend voor vier jaar (voor de periode 2016llm 2019) en jaarschijven,
geldend voor één jaar. Jaarlijks wordt een jaarschijf voor het volgende jaar opgesteld, waarin afspraken over
concrete werkzaamheden en activiteiten plaatsvinden in het betreffende jaar zijn opgenomen, aansluitend bij de
werkwijze zoals is vastgelegd in de woningwet 2015. De jaarschijven maken onderdeel uit van de
prestatieafspraken.

De gemeente, Allee Wonen, Stadlander, stichting WSG en de huurdersverenigingen willen met elkaar
samenwerken in een partnerschap. De partijen hebben als gezamenlijk streven dat het goed wonen is in
Roosendaal voor huishoudens met lagere inkomens. Het samenwerken in een partnerschap heeft tot doel om
gezamenlijk, in een veranderende context waarin sprake is van afgenomen middelen, hierbij het maximale te
bereiken. ledere partij geeft hier binnen de eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden richting aan.

De prestatieafspraken zijn gebaseerd op de thema's:
1. Organisatie en samenwerking.
2. Wonen.
3. Vitale wijken en dorpen.
4. Wonen en zorg

Binnen het thema Wonen gaat de aandacht voornamelijk uit naar de betaalbaarheid van het wonen. Het
aanbieden van voldoende betaalbare huunruoningen voor mensen met een laag inkomen vormt de belangrijkste
pijler van het sociaal huurbeleid. De gemeente en de corporaties hebben hiertoe in 2014 de volgende vier
doelstellingen voor betaalbaarheid geformuleerd :

. Behouden van voldoende betaalbare voorraad;
o Een gerichter toewijzingsbeleid
. Beperking van woonlasten
o Preventief beleid.

Mede door de drie decentralisaties in de zorg, de economische crisis en de toegenomen toestroom van
vergunninghouders zien partijen ook een toenemende opgave in de huisvesting van specifieke doelgroepen in het
sociale segment. Om huisvesting van inwoners met een laag inkomen en deze kwetsbare inwoners mogelijk te
maken zijn bovengenoemde vier doelstellingen uitgewerkt in concrete prestatieafspraken.



De convenantpartijen hebben in onderling overleg de gezamenlijke ambities uitgewerkt op basis van de vier
inhoudelijke thema's. Een en ander vormt tevens de gezamenlijke agenda voor de komende jaren en er is het
afgelopen jaar volop gewerkt aan de uitvoering van een aantal prestatieafspraken. Enezijds is er een aantal
procesmatige afspraken uitgewerkt waaronder regulier ambtelijk en halflaarlijks bestuurlijk overleg om voortgang
en uitvoering te monitoren. Anderzijds zijn er concrete, uitvoeringsgerichte en meetbare prestaties opgesteld. Op
basis van deze afspraken zijn we gezamenlijk in staat om de maatschappelijke effecten per thema te bereiken voor
de inwoners van Roosendaal.

Vervolg
Zoals gezegd kan de uitvoering van het convenant volledig worden opgestart en gebeurt dit aan de hand van een
actuele jaarschijf. Kenmerkend is ook dat het woonconvenant geen statische overeenkomst is. Het monitoren van
de afzonderlijke prestatieafspraken is een continu proces dat door middel van een regulier ambtelijk en bestuurlijk
overleg plaatsvindt. lndien er zich essentiële ontwikkelingen voordoen die van invloed zijn op de inhoud van het
woonconvenant kan er in het bestuurlijk overleg eventuele bijsturing en/of actualisatie binnen de huidige
prestatieafspraken volgen, zodat alle partijen in staat zijn om accuraat te kunnen blijven handelen.

Het woonconvenant 2016-2019 wordt u hierbij ter kennisname aangeboden

Over de verdere ontwikkelingen en mogelijke consequenties, zult u tijdig op de hoogte worden gesteld.
\Mj vertrouwen erop, U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
Namens dezen,

T. Theunis,
Wethouder wonen






























































