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Kennisnemen van
Concrete werkzaamheden en activiteiten fiaarschijf 2019) die in het woonconvenant zijn opgenomen en

gezamenlijk door de convenantpartners zijn uitgevoerd.

lnleiding
Zoals békend bevat het Woonconvenant 2016 tot en met 2019, de tussen partijen gemaakte

prestatieafspraken. ln deze prestatieafspraken worden, de volgende thema's onderscheiden:

brganisatie en samenwerking, Wonen, Vitale wijken en dorpen, en Wonen, welzijn en Zorg

Deze thema's zijn door de gemeente, de corporaties en de huurdersverenigingen nader uitgewerkt in

prestatieafsprakán geldend voor 2016 Vm 2019. Er is voor gekozen om te werken met kaderafspraken,
geldend voór vier jãar (voor de periode 2016 tot en met 2019) en jaarschijven, geldend voor één jaar'

iaarlijks wordt eén jaärschijf voor het volgende jaar opgesteld, waarin afspraken over concrete

werkiaamheden en activiteiten plaatsvindend in het betreffende jaar ziin afspraken opgenomen,

aansluitend bij de werkw,ize zoals is vastgelegd in de Woningwet 2015.

I nformatie/kern boodscha p
Graag stellen wij u beknopf per thema in kennis van de meest opvallende afgeronde en in gang gezette

activi[eiten van de convenäntpartners. De convenantpartners kijken met tevredenheid terug op de

bereikte resultaten in 2019. 2b19 was het laatste jaar van de geldende prestatieafspraken van het

lopende woonconvenant.

Organisatie en samenwerking

De HAR (Huurders AdviesRaad), Stadlander, gemeente Roosendaal en Alwel wensen ook voor een

volgende þeriode met elkaar een Woonconvenant af te sluiten , zodal hiermee kan worden aangesloten

op îe actuele ontwikkelingen van de Roosendaalse woningmarkt en er voor de komende jaren weer
sþrake is van heldere en actuele prestatieafspraken. ln afwachting van de te actualiseren woonagenda
wordt in 2020 gewerkt met een jaarschilf 2020. Daarin zijn uit te voeren actiepunten opgenomen die

aansluiten bij dõ bestaande prestätieafspiaken en de wens voor nieuw te maken prestatieafspraken voor
20211|m2024.

Wonen

o ln 201g is er een woonlasten- en doelgroepenondezoek uitgevoerd. De conclusies en aanbevelingen

zullen worden meegenomen in de te actualiseren woonagenda, en zullen eveneens een vertaling

krijgen in de nieuw op te stellen prestatieafspraken.
. Váñuit de Rapportage 2019 "Klik voor Wonen'blijkt dat de beschikbaarheid en betaalbaarheid van

woningen voor'de primaire doelgroep is toegenomen.. De beschikbaarheid en betaalbaarheid van de

secundaire doelgroep en de hogere inkomens is afgenomen.
o Erwaren 721 verhuringen in Roosendaal, waarvan 97o/o als sociale huurwoning
o ln totaal waren er 2794 actieve Roosendaalse woningzoekenden
o De gemiddelde inschrijftijd op een sociale huurwoning was in 2019 5,4 jaar. Maar veel belangrijker:

de rierkelijke zoektijd, 
-Oé 

t¡jO tussen start zoeken en vinden van een huurwoning, bedraagt 1,3 iaar.
. Van alle nieuwe verhuringen in 2019 was 83% een 1- of 2-persoonshuishouden.
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. De huurverhoging 2019 was inflatievolgend (1,6%)
o De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van statushouders; corporaties spannen zich

tot het uiterste in voor de realisatie van de taakstelling. De huisvesting van statushouders wordt
geregeld i.s.m. Alwel en Vluchtelingenwerk. ln 2019 zijn te weinig statushouders gehuisvest doordat
het COA te weinig statushouders heeft gekoppeld aan Roosendaal.

o ln Roosendaal zi¡n 24 personen via de Regionale Voorrangsregeling Extramuralisering met voorrang
gehuisvest.

. Om differentiatie in de wijken te verbeteren wordt 10% van de mutaties ingezet voor
middeninkomens, voorheen was dit slechts 3 %.

o Stadlander implementeert het meerhurenbeleid om de betaalbaarheid en differentiatie in de wijken
te verbeteren.

o De HAR heeft de meerwaarde die zij voor de komende 5 jaar beschikbaar hebben door de fusie
tussen AWMEL, ingezet door aan alle huurders een LED lichtpakket aan te bieden. De inzet van
het verduurzamingsbudget en de APK voor het woningbezit (periodiek klein onderhoud) is inmiddels
in uitvoering.

Vitale wijken en dorpen

Bij de gemeente is Roosendaal Spreekt Roosendaal Doet (#RSRD) geÏntroduceerd. Dit is een
gespreksmethode waarin verhalen en ervaringen van inwoners centraal staan. ln 2019 is een
wijkanalyse Burgerhout gestart en is de samenwerking met partners vormgegeven. Alwel is een van
de kernpartners bij deze aanpak.
ln 2019 is door diverse partijen integraal samengewerkt om de leefbaarheid en veiligheid in de
wijken te bevorderen. Gemeente, Alwel, en Wijzijn Traverse doet dit ieder op basis van de rollen
en taken die zij in de wijk hebben. Gestreefd wordt om bestaande inzet en samenwerking te
intensiveren . ln 2020 zetten de partners gezamenlijk in op het uitwisselen van data, waarmee de
opgaven per wijU buurt beter inzichtelijk worden.
Alwel heeft in juli een netwerkbijeenkomst georganiseerd waarbij zij de I wijkvisies hebben
gepresenteerd
Alwel heeft in2019 € 468.000 aan fysieke en sociale leefbaarheid uitgegeven. Hierin is ook de
huur van B ontmoetingsruimten en het beschikbaar stellen van een aantal locaties voor
leefbaarheidsactiviteiten opgenomen. lnclusief (toegerekende) personeelskosten bedraagt de
uitgave voor leefbaarheid € 220 per sociale huurwoning (9.101 huurwoningen 2019).

Wonen, zorg, welzijn

De campagne Wonen met Gemak (gestart in 2018) is in 2019 in een paar dorpen en wijken
voortgezet. De belangstelling vanuit de ouderen voor deze bijeenkomsten en het vervolg erop is
groot. De campagne wordt in 2020 voor andere wijken in Roosendaal voortgezet.

Consequenties
n.v.t.

Communicatie
De convenantpartners hebben gezamenlijk het initiatief genomen om de resultaten van de jaarschijf
2019, voortkomende uit de prestatieafspraken ter kennisname aan uw raad aan te bieden.

Vervolg(procedure)
De resultaatafspraken uit de jaarschilt 2020 zullen u in 2021 worden aangeboden

Bijlagen
n.v.t.

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geÏnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
De secretaris, De burgemeester,
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