Prestatieafspraken 2017-2018
Tussen woningcorporaties, huurdersorganisatie en gemeente Almere

Gemeente Almere | De Alliantie | GoedeStede | Ymere | 3HO
Almere, 14 december 2016

VOORWOORD

In deze prestatieafspraken leggen we vast wat we in Almere de komende twee jaar, 2017 en 2018, gaan doen om het wonen in Almere beter te maken.
Ze zijn door ons gezamenlijk opgesteld: de corporaties De Alliantie, GoedeStede en Ymere, de huurdersorganisatie 3HO, en de gemeente Almere. De
afspraken leggen vast wat we gaan doen, met elkaar, maar ook ieder voor zich vanuit eigen verantwoordelijkheden.

Wonen doe je niet alleen in een huis, maar ook in een stad. Daarom werken we ook samen aan een stad die schoon, heel en veilig is en dat kan blijven:
een duurzaam Almere.
Grote uitdagingen
Het ideaalbeeld hierboven beschreven, is nog niet de werkelijkheid van het Almere van nu.
Zo is het op dit moment niet gemakkelijk voor woningzoekenden om aan een passende sociale huurwoning te komen. En zittende huurders betalen vaak
een huur die hoog is vergeleken bij hun inkomen (‘dure scheefwoners’). Dat is goed verklaarbaar. Almere is de afgelopen veertig jaar gebouwd voor de
toekomst, een toekomst met veel jonge gezinnen die groen en ruimte om zich heen nodig hebben. Die toekomst ligt voor een deel al weer achter ons.
Almere is ondertussen een volwassen stad geworden, met een bevolking die daarbij past.
De bevolkingssamenstelling verandert. Veel meer kleine huishoudens, jongeren en ouderen zijn op zoek naar een woning. De vraag naar woningen
verandert en het woningaanbod is daar nog niet op aangepast. Zo is er destijds voor gekozen om ruim te bouwen. Grote woningen, ook in de sociale
huur, in een ruime en groene stad. Dat bood immers de Amsterdammer van drie-hoog-achter het gewenste alternatief. Vele inwoners van Almere
waarderen deze ruimte nog steeds. Maar niet iedereen kan zich een ruime woning veroorloven of heeft daar behoefte aan. Bovendien staat Almere voor
de grote opgave om op korte termijn statushouders en mensen uit zorginstellingen te huisvesten. Er zijn daarom te weinig betaalbare woningen voor
vele woningzoekende één- en tweepersoonshuishoudens. Alhoewel het niet makkelijk is een sociale huurwoning te vinden, zijn de wachttijden gelukkig
niet zo hoog als in sommige andere gemeenten van onze woningmarktregio (de Metropoolregio Amsterdam, met name Amsterdam). Het aandeel dure
scheefwoners is in vergelijking wel hoog: een typisch ‘new town’ probleem als gevolg van bouwprogramma’s met veel grote, ruime woningen.
Een ander typisch new town probleem is de grootschaligheid waarmee wijken verouderen. Voor Almere zal dit resulteren in een
stadsvernieuwingsopgave die nu nog relatief nieuw is voor de stad. De oudste delen van Almere Haven zijn veertig jaar oud. Zij zijn als eerste toe aan
woningen wijkverbetering.
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Toekomstbeeld
Wij delen een gezamenlijk toekomstbeeld van de stad. Het Almere waar wij aan werken, is een stad met voldoende sociale huurwoningen voor de
mensen die dat nodig hebben. Dat betekent voldoende woningen met een betaalbare huur voor de verschillende doelgroepen. Voor woningzoekenden
met voorrang en speciale doelgroepen én voor ‘gewone’ woningzoekenden. Met een veranderende bevolkingssamenstelling heeft Almere behoefte
aan voldoende kleine woningen, bijvoorbeeld voor jongeren, studenten, alleenstaanden, mensen uit de maatschappelijke zorg of voor huisvesting
van statushouders. En tenslotte werken we ook aan een stad met geschikte woningen voor ouderen. We richten ons dus op een gevarieerde
woningvoorraad: uiteenlopende typen woningen, met verschillen in oppervlakte, woonmilieu en prijs. Kortom, wij wensen een woningvoorraad die
aansluit bij de vraag.

De prestatieafspraken hebben resultaat
In 2013 werd maar 24% van de woningen te huur aangeboden met een huurprijs onder de betaalbaarheidsgrens*). Bovendien kromp de voorraad sociale
huurwoningen door verkoop en een geringe bouwproductie. Het belang van het aanbod betaalbare woningen is ondertussen groter geworden. Dit komt
door de striktere regels voor passend toewijzen, die vanaf 2016 van kracht zijn.
Om de trends te keren, maakten de gemeente en de woningcorporaties voor 2014 - voor het eerst sinds lange tijd – prestatieafspraken. Deze afspraken
markeren het keerpunt. In de periode 2014 – 2016 is het aanbod van betaalbare huurwoningen gestegen van 24% naar ruim 60%. Ook de trend van een
afname van de hoeveelheid sociale huurwoningen is gekeerd. Er worden meer woningen gebouwd dan verkocht. In de periode 2014 – 2018 kunnen netto
ruim 1.400 betaalbare sociale woningen worden toegevoegd aan de sociale huurvoorraad.

Prestatieafspraken 2017-2018
Maar we kunnen nog niet rustig aan doen. Ook voor de komende periode ligt er een grote opgave die alleen in gezamenlijkheid opgepakt kan worden.
Ieder neemt zijn eigen verantwoordelijkheid, maar de partijen verliezen daarbij de gemeenschappelijkheid (en de wederkerigheid) niet uit het oog. De
basis voor een goede samenwerking is een open en transparante houding (bestuurlijk, beleidsmatig en financieel). We informeren elkaar actief over
relevante ontwikkelingen, visies, voornemens en plannen.
We kunnen niet binnen twee jaar realiseren wat van belang is voor Almere (de termijn van deze prestatieafspraken). De tijd en middelen zijn daarvoor
te beperkt. Maar we zijn wel van mening dat wij met deze afspraken stappen in de juiste richting maken. De komende twee jaar willen we de volgende
ontwikkelingen doorzetten:
¼3BODOLQBKS>KAB?BP@EFH?>>OEBFAS>K?BQ>>I?>OBPL@F>IBERROTLKFKDBKSF>KFBRT?LRTBKERRO?BIBFA
¼3LIALBKAB?BP@EFH?>OBTLKFKDBKSLLOTLKFKDWLBHBKABKWLKABOSLLOO>KDLMABTLKFKDJ>OHQ
¼0MB@FCFBHB>>KA>@EQSLLOABERFPSBPQFKDS>KSBOP@EFIIBKABALBIDOLBMBK WL>IPGLKDBOBK >IIBBKPQ>>KABK LRABOBK JBKPBKRFQABJ>>QP@E>MMBIFGHB
zorg en statushouders.
¼*BBO>>KA>@EQSLLOBKBODFB?BPM>OFKDBKARROW>JBBKBODFBLMTBHHFKD
¼"BKFKQBKPFBSB>>KM>HLJABLRABOBTFGHBKSFQ>>IQBELRABKLCQBJ>HBK
Uiteraard geldt voor deze afspraken het uitgangspunt ‘al het overige gelijkblijvend’. Door wijzigende regels of omstandigheden kan het zijn dat wij onze
afspraken moeten bijstellen. Denk bijvoorbeeld aan de landelijke verkiezingen in 2017. Het is mogelijk dat deze leiden tot nieuw beleid.
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*) De betaalbaarheidsgrens hangt samen met de ‘aftoppingsgrenzen’ van de huurtoeslag: € 586,68 per maand voor een- en tweepersoonshuishoudens
en € 628,76 voor grotere huishoudens met een laag inkomen (prijspeil 2016).

1 Betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen
De betaalbaarheid en beschikbaarheid van de sociale huurwoningen in Almere staat onder druk. Almere kent een groot aandeel ‘dure scheefwoners’
in sociale huurwoningen. 30% van de huurders krijgt huurtoeslag én bewoont een woning met een huur boven de aftoppingsgrens. Daarmee staat de
stad in de top tien van gemeenten met een groot aandeel ‘dure scheefwoners’. Net als dat zij in de top tien staat van gemeenten met huishoudens met
betaalrisico in corporatiewoningen. De vraag naar betaalbare huurwoningen is vele malen groter dan het aanbod. Veel woningzoekenden kunnen alleen
met voorrang, via een urgentieverklaring, op tijd aan een woning komen. En dat maakt het voor de woningzoekenden zonder voorrang nog moeilijker om
een woning te vinden.

Met de prestatieafspraken 2015-2016 is die negatieve trend gekeerd. Sinds 2015 stijgt de voorraad betaalbare huurwoningen. Er zijn afspraken gemaakt
die kunnen leiden tot de netto toevoeging van ruim 1.400 betaalbare huurwoningen tijdens de huidige collegeperiode (2014-2018). Ook het aanbod van
betaalbare huurwoningen zit in de lift. In 2013 had maar 24% van de woningen die werden aangeboden via WoningNet een betaalbare huurprijs. In 2015
was dat gestegen tot boven de, toen geldende, afspraak van 50%.
Als wij kijken naar de slaagkans van de verschillende groepen op de Almeerse sociale huurmarkt, dan valt op dat vooral jongeren het lastig hebben.

Wat we willen bereiken

De afspraken

Nieuwbouw en ontwikkeling voorraad
We willen goede voorwaarden om
snel sociale nieuwbouw te kunnen
realiseren: acceptabele grondprijzen en
parkeernormen, optimale procedures bij
vergunningverlening en beschikbaarheid
van locaties.

Over de nieuwbouw van sociale huurwoningen worden de volgende afspraken gemaakt:
¼!BDBJBBKQBSO>>DQAB@LOMLO>QFBPLJFK?OBKD?FGEBQLKQTFHHBIBKS>KEBQQLBHLJPQFDBDOLKA?BIBFASLLOPL@F>IB
huurwoningen.
¼!BOBIB?BELBCQB>>KM>OHBBOMI>>QPBKTLOAQRFQD>KDPMRKQSLLOABM>OHBBOKLOJ?FGPL@F>IBERROTLKFKDBK !BKLOJH>K
S>OFOBKMBOALBIDOLBMBK>CE>KHBIFGHWFGKS>KABIL@>QFBHBKJBOHBK ->OQFGBKTBOHBKAFQRFQFKABBEBICQS>K
¼!BDBJBBKQBTBOHQP>JBKJBQAB@LOMLO>QFBP>>KBBKBCCF@FKQBOMOL@BPS>KSBODRKKFKDSBOIBKFKD !LBIFPABQBOJFGKBK
te verkorten, met kostenbesparing voor beide partijen als gevolg. Gezamenlijk werken zij dit in de 1e helft van 2017 uit.
-LPFQFBSBOBPRIQ>QBKTLOABKLKABOABBIS>K>CPMO>HBKSLLOABQLBHLJPQ
¼$BJBBKQBBK@LOMLO>QFBPD>>KP>JBKLMWLBHK>>OIL@>QFBPSLLOBUQO>TLKFKD?LRTAFBFKTLOAQLMDBIBSBOA 
Daarbij worden ook mogelijkheden voor transformatie van vastgoed onderzocht. Vóór juli 2017 worden nadere afspraken
gemaakt over de locaties. De gemeente zorgt voor ontwikkeling van de benodigde plancapaciteit, om ook na 2018
voldoende sociale woningbouw mogelijk te maken.
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Deze ontwikkelingen zijn verklaarbaar. Almere is in eerste instantie gebouwd om mensen van elders een goede woonomgeving te bieden. Een
alternatief voor bijvoorbeeld krappe woonsituaties in Amsterdam. Er is een stad gebouwd waar de kwaliteit van de woningen relatief hoog is. Ook die
van de sociale huurwoningen: ruime woningen, in het groen gelegen. Als gevolg daarvan zijn er veel woningen met relatief hoge huren en is er een groot
tekort aan kleine woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens. Daar komt bij dat een aantal jaren op een rij de voorraad sociale huurwoningen is
afgenomen, er werden meer woningen verkocht en geliberaliseerd dan er zijn bijgebouwd.

De afspraken

We willen de ingezette lijn voortzetten:
groei van de voorraad betaalbare sociale
huurwoningen

Als er voldoende tijdig geschikte locaties zijn, kunnen De Alliantie en GoedeStede de woningvoorraad in de periode 20142018 laten groeien met netto 1.433 betaalbare huurwoningen. Voor de langere termijn kan de voorraad verder stijgen. De
volgende afspraken liggen hieraan ten grondslag:
¼!BIIF>KQFBEBBCQFKABBBOABOBMOBPQ>QFB>CPMO>HBKS>PQDBIBDAA>QWFGFKABMBOFLAB KBQQL?BQ>>I?>OB
woningen zal toevoegen aan de sociale voorraad. Voor de periode 2017-2021 is De Alliantie van plan netto 1.090
woningen toe voegen. Dit aantal is als volgt opgebouwd:
1. woningbouw: 1.358 woningen (in 2017: 409, in 2018: 151)
2. liberalisatie: 75 (in 2017: 13)
3. verkoop: 193 (2017: 41).
Om te komen tot de afgesproken netto toevoeging van 600 betaalbare woningen, bouwt De Alliantie 700 woningen. 100
Woningen worden verkocht dan wel als vrije sector woningen verhuurd. Van de nieuwbouwwoningen is 25% bestemd
voor maatschappelijke huisvesting. Het programma bestaat voor de helft uit appartementen en voor de andere helft uit
BBKDBWFKPTLKFKDBK 3LLOABBUQO>QB?LRTBKTLKFKDBKTLOABKKFBRTB>CPMO>HBKDBJ>>HQLSBOEBQQVMBTLKFKDBK AB
betaalbaarheid, geschiktheid voor bijzondere doelgroepen, locaties, et cetera).
¼$LBAB0QBABEBBCQFKBBOABOBMOBPQ>QFB>CPMO>HBKS>PQDBIBDAA>QWFGFKABMBOFLAB KBQQL?BQ>>I?>OB
woningen zal toevoegen. Zij wil dit aantal verhogen met 500 woningen. In totaal zal GoedeStede dus 833 betaalbare
TLKFKDBKKBQQLQLBSLBDBK ,LHJBQ$LBAB0QBABJ>>HQABDBJBBKQB>CPMO>HBKLSBOABBUQO>QB?LRTBKTLKFKDBKLSBO
het type woningen, betaalbaarheid, geschiktheid voor bijzondere doelgroepen, locaties, et cetera). Voor de periode 20172026 voorziet GoedeStede een verdere toename met 1850 woningen.
¼6JBOBWBDQQLBA>QABSLLOO>>APL@F>IBERROKFBQ>CKBBJQFKIJBOBFK  %BQOBPRIQ>>QS>KABLKQTFHHBIFKDBKFK
de sociale voorraad is netto nul.
¼6JBOBBKABDBJBBKQBEB??BKABDBW>JBKIFGHB>J?FQFBA>Q+L?BIELOPQTLOAQ>CDBJ>>HQBKA>QEBQ@LK@BMQTLOAQ
doorgezet. Het is nog nader te bepalen welke rol Ymere kan en wil innemen in de vervolgfasen van Nobelhorst in verband
met de nieuwe woningwet en de strategie van Ymere. Ymere is in gesprek met de gemeente over het versnellen van
Nobelhorst. Ymere wil hieraan meewerken. Definitieve toezeggingen en aantallen zijn nu nog niet af te geven. Het afzet
tempo van de koopwoningen is daarin bepalend en afhankelijk van de markt. Daarnaast heeft Ymere nog in onderzoek of
investeringsruimte naar voren gehaald kan worden.
¼BDFK?BQOBHQ6JBOBDBJBBKQBBKERROABOPLOD>KFP>QFB?FGABS>PQDLBAMLOQBCBRFIIBHBRWBPSLLOABHLJBKABG>OBK 
Gezamenlijk wordt dan besproken waar Ymere in Almere zou kunnen investeren in uitbreiding en/of renovatie van de
sociale voorraad, waar de investering het meest gewenst is en waar verkoop mogelijk en gewenst is. Op basis van dit
advies neemt de directieraad in 2017 een besluit over de meerjaren-investeringen en verkopen in Almere.
¼!BMOLDO>JJ>µPSLLOKFBRT?LRTWLODBKSLLOALLOPQOLJFKDFKAB?RROQ FGSLLO?BBIAALLOABJLDBIFGHEBFAQB@OBOBK
voor jongeren om de eerste stap in hun wooncarrière te kunnen zetten of senioren de mogelijkheid te bieden kleiner te
D>>KTLKBK !FQALBKWFGLKABOABKLBJBO·?LRTBKSLLOAB?RROQ¸ ->OQFGBKTFIIBKA>Q?RROQ?BTLKBOPABBBOPQBHBRWB
hebben bij de oplevering van de woningen. Het College zal hiervoor in de 1e helft van 2017 een raadsvoorstel indienen.

6
Prestatieafspraken gemeente-woningcorporaties 2017-2018

Wat we willen bereiken

De afspraken

Nieuwe verhuringen
->OQFGBKSFKABKEBQ?BI>KDOFGHA>QBO
voldoende betaalbare woningen vrijkomen. Doel is een evenwicht tussen
vraag en aanbod in 2020. Dat is het geval
als de huren in het woningaanbod in
evenwicht zijn met het aandeel lagere
inkomens (inkomensgrens huurtoeslag)
onder de actief woningzoekenden. Op dit
moment heeft circa 80% van de actief
woningzoekenden een lager inkomen. Er
zou nu sprake zijn van evenwicht als dit
percentage terug te zien is in het aanbod.

Over nieuwe verhuringen worden de volgende afspraken gemaakt:
¼&KTLOAQQBKJFKPQBS>KABERROTLKFKDBKJBQBBK?BQ>>I?>OBERRO>>KDB?LABK !>Q?BQBHBKQBBKDOLBFQBK
opzichte van de prestatieafspraken 2015/2016 (50%). Als alles meezit (en de voorgenomen nieuwbouw wordt gehaald)
stijgt dit percentage in 2018 tot circa 75%.
¼*FKFJ>>IS>KABSOFGHLJBKABTLKFKDBKEBBCQBBKERROLKABOABHT>IFQBFQPHLOQFKDPDOBKPÖ  MOFGPMBFI
Deze afspraak wordt door de corporaties op verschillende wijze ingevuld:
- De Alliantie hanteert bij toewijzing van sociale huurwoningen een inkomensafhankelijk huurprijsbeleid. Dat betekent in
de praktijk een betaalbaar aanbod van circa 85% in 2017 en 2018.
- GoedeStede biedt 50% van het vrijkomende woningaanbod in het betaalbare segment tot de 2e aftoppingsgrens aan. Als
de geprognosticeerde nieuwbouw eind 2018 wordt gehaald, stijgt dit percentage richting 70%.
- Ymere biedt 70% van het vrijkomende woningaanbod aan in het betaalbare segment. Naar verwachting is dat ook in 2018
het geval.

We willen voldoende beschikbare woningen
voor ‘gewone’ woningzoekenden: minstens
70% van de woningen die te huur worden
aangeboden, is beschikbaar voor woningzoekenden zonder voorrangsstatus.
Inclusief voldoende betaalbare woningen
voor deze doelgroep.

¼&KLKABOWLBHBKM>OQFGBKP>JBKELBSLIALBKABTLKFKDBK?BP@EFH?>>OHRKKBKHLJBKSLLO´DBTLKBµ
woningzoekenden. Inclusief voldoende betaalbare woningen.

Maatwerk ondersteuning
->OQFGBKTFIIBKSLIALBKABORFJQBFKAB
woonruimteverdeling om calamiteiten,
crisisopvang, overlast en betalingsproblemen aan te kunnen pakken.
Verder willen we het makkelijker maken
om te verhuizen naar een geschiktere
woning.
We willen vroegtijdige signalering van
oplopende (huur)-schulden en voorkoming
van ontruiming.
En we willen aangezegde ontruimingen
voorkomen.

Over maatwerk ondersteuning worden de volgende afspraken gemaakt:
¼->OQFGBKJ>HBKFK>CPMO>HBKLJABH>KPS>KGLKDBOBKQLQG>>OLMBBKPL@F>IBERROTLKFKDQBSBODOLQBK
¼->OQFGBKPQOBSBKK>>ORFQ?OBFAFKDS>KABSOFGB?BIBFAPORFJQBS>K@LOMLO>QFBP?FGABTLLKORFJQBSBOABIFKDS>KK>>O
3%. Na een jaar ervaring rapporteren de corporaties over de toewijzing. Het College zal in de 1e helft van 2017 een
raadsvoorstel voor de verruiming indienen.
¼3>KDOLLQK>>O?BQ>>I?>>OABOM>OQFGBKTBOHBKBBKMFILQRFQLJWFQQBKABERROABOP JBQBBKJFKFJRJFKHLJBK BBK
te hoge huur en een in vergelijking met de omvang van het huishouden te ruime woning- te laten verhuizen naar een
passende woning. De uitwerking, op basis van de ervaringen elders in het land, vindt plaats voor mei 2017.Voor grote
DBWFKKBK T>>OSLLOABTLKFKDKFBQQBORFJFPBKSBOERFWBKDBBKCFK>K@FIBLMILPPFKDLMIBSBOQ TLOAQJ>>QTBOHDBIBSBOA
¼3>KDOLLQK>>O?BQBOM>OQFGBKBS>IRBOBKABMFILQ´3>KDOLLQK>>O?BQBOµFKPBMQBJ?BO
¼3OLBD "OLM>C&KG>KR>OFPQ>OQBKABAOFB@LOMLO>QFBPBKDBJBBKQBIJBOBFKP>JBKTBOHFKDJBQ7LODDOLBMBK
-I>KDOLBMJBQABTBOHTFGWB3OLBD "OLM>C !BWBP>JBKTBOHFKDTLOAQS>PQDBIBDAFKBBK@LKSBK>KQ %BQ?BLLDAB
resultaat van deze werkwijze is een ‘geslaagd contact’ – een plan van aanpak - voor 70% van de aangemelde huurders
met een huurachterstand. In dat plan van aanpak staat herstel van de reguliere betaling en het terugbetalen van de
ontstane huurachterstand centraal. Het uitgangspunt is dat iedereen zo snel mogelijk wordt overgedragen aan de
reguliere dienstverlening en processen binnen Almere. In 2017 streven we naar 500 aanmeldingen vanuit corporaties.
Er wordt afgerekend per geslaagd contact (€ 625), waarbij de corporaties 32% betalen en de gemeente 68%. De
samenwerkingspartners zorgen voor een uitgebreide evaluatie. Op basis daarvan nemen zij een besluit over de
werkwijze in 2018.
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¼"OLMCÚ&KCB?OR>OFPQ>OQBKABAOFB@LOMLO>QFBPBKDBJBBKQBIJBOBP>JBKJBQAB$$!#IBSLI>KA EBQ)BDBO
ABP%BFIPBK(TFKQBPJBQ"OLMCÚ!BJBQELAFBH P>JBKTBOHFKDBKEBQMOLQL@LISLLOABWB>>KM>HLJLKQORFJFKDBK
te voorkomen zijn eind 2016 gereed. De samenwerkingspartners maken een uitgebreide evaluatie, op basis waarvan
WFGBBK?BPIRFQKBJBKSLLOABTBOHTFGWBFKBKSBOABO !BDBJBBKQBIJBOBCFK>K@FBOQBUQO>FKWBQSLLOWLODBK
maatschappelijk werk voor deze huishoudens.
¼(LOQFKDEROBK6JBOB6JBOBEBBCQQTBBG>>O>@EQBOBBKABERROSBOELDFKDDB@LJMBKPBBOASLLODBWFKKBKAFBI>KDBOA>K
twee jaar in de bijstand zitten met een huur boven de 2e aftoppingsgrens. In 2017 gaat Ymere deze korting definitief
maken. Gemeente en Ymere onderzoeken de mogelijkheden om de groep die voor huurkorting in aanmerking komt uit
QB?OBFABK BFABM>OQFGBKDBSBK>>KTBIHBFKWBQBKCFK>K@FIBJFAABIBKWBA>>OSLLOSOFGHRKKBKJ>HBK &KABBBOPQB
helft van 2017 zullen zij de voorwaarden en maatregelen bespreken. Daarbij streven zij naar het optimaal inzetten van
huurtoeslag.
¼&KHLJBKP>CE>KHBIFGHBERROSBOELDFKD6JBOBPQOBBCQK>>OBBKGRFPQBJ>Q@EQRPPBKABERROS>KABTLKFKDBKEBQFKHLJBK
van de huurder. Inkomens boven € 39.000,- krijgen meer huurverhoging, zodat lagere inkomens kunnen worden ontzien.
De Wet op de Doorstroming bepaalt dat opbrengsten van woningen waarvan de huur wordt verhoogd middels een
Inkomensafhankelijke huurverhoging niet in de huursom worden meegenomen als deze opbrengsten worden ingezet
voor in prestatieafspraken vastgelegde investeringen.

2

Duurzaamheid

Almere is een jonge stad met een relatief jonge voorraad sociale huurwoningen. De woningen zijn over het algemeen energiezuiniger dan in de steden
met veel oude wijken. Voor de woningen van Ymere geldt dat 40% minimaal een label B heeft. Voor zowel GoedeStede als De Alliantie ligt dit percentage
op 47% (situatie 2015/2016).
De afspraken

Energielabel
Corporaties streven er naar om in 2020 een woningvoorraad
JBQDBJFAABIABKBODFBI>?BI"KBODFB &KABU QB
hebben.

Over duurzaamheid worden de volgende afspraken gemaakt
¼+>>PQBKBODFBWRFKFDBKFBRT?LRTTLOAQLMK>QRROIFGHBJLJBKQBK?FGOBKLS>QFBPDBKSBPQBBOAFK
energiebesparende maatregelen.
¼6JBOBW>IBBKPQ>MJ>HBKFKABTLKFKDSLLOO>>AS>KI>?BIK>>OI>?BI ,JAFQQB
bereiken start Ymere in 2017 onder andere met projectmatige woningverbetering in De Wierden,
levert Ymere 12 Nul-op-de-meter woningen op in Nobelhorst in 2017, neemt Ymere het initiatief om
een Energy Service Company (ESCo)1 op te richten, die huurders kosteloos een aanbieding doet voor
zonnepanelen, met een gunstiger elektriciteitstarief en brengt Ymere woningverbeteringen aan door
de huurder aangevraagd. Voorwaarde voor het halen van de afspraak is het doorgaan van de ESCo.
¼$LBAB0QBABPQOBBCQBOK>>OA>QEBQQLQ>IB?BWFQFKDBJFAABIALMI>?BILC"KBODFB&KABU
1,25 uitkomt (conform Energieakkoord). Zo maakt GoedeStede bij groot onderhoud labelstappen.
Woningen met een label lager dan B maken minimaal 1 labelstap bij groot onderhoud.
¼!BIIF>KQFBOB>IFPBBOQA>QFKEBQ?BWFQDBJFAABIALMI>?BILC"KBODFB&KABU RFQHLJQ
(conform Energieakkoord). In 2017 zal De Alliantie bij 675 woningen zonnepanelen aanbrengen.
In de jaren daarna zal aan circa 1.400 huurders een aanbod worden gedaan voor plaatsing van
zonnepanelen.

Energie Prestatievergoeding
->OQFGBKTFIIBKAB"KBODFBMOBPQ>QFBSBODLBAFKD"-3FKWBQQBK
als dit financieel en energetisch verantwoord is.
!B"-3J>>HQEBQSLLOSBOERROABOPJLDBIFGHLJJBQ
huurders een vergoeding af te spreken voor geleverde
energie. Het idee is dat zo investeringen in energielevering
en energiebesparende voorzieningen financieel mogelijk
worden. Zo kunnen bijvoorbeeld een Nul-Op-de-Meter (NOM)
woning gerealiseerd worden.

¼&KP>JBKTBOHFKDJBQABBKBODFB BUMBOQPS>KABDBJBBKQBTLOAQFKLKABOWL@EQLCEBQ
JLDBIFGHFPLJ?FGKFBRT?LRTLCFKAB?BPQ>>KABSLLOO>>ADRKPQFDDB?ORFHQBJ>HBKS>KAB"-3LJ
BKBODFBKBRQO>IBTLKFKDBKQBOB>IFPBOBK !LBIS>KABWBMFILQFPQBLKABOWLBHBKLCAB"-3FKABMO>HQFGH
voor een financieel en energetisch gunstige business case kan zorgen. Als het financieel rendabel
blijkt, worden vervolgafspraken gemaakt.

Bewustwording
Wij streven naar een lager energiegebruik door huishoudens
en meer gebruik en opwekking van duurzame energie.

¼$BJBBKQB @LOMLO>QFBPBKERROABOPLOD>KFP>QFBPMOLJLQBK?FGERROABOPARROW>JBBKBODFBLMTBHHFKD
?FGSLLO?BBIA-3 M>KBIBK 7LWBQ6JBOBBKBODFB@L>@EBPFKLJJBQDLBABBKBKBODFBWRFKFDBQFMPFKBK
OLKAEBQERFP?BTRPQTLOAFKDQB@OBOBK?FGERROABOPS>K6JBOB

1 Energy Service Company - Hierbij besteedt de eigenaar / gebruiker van een gebouw de energievoorziening en het management daarvan uit aan een externe partij met als doel substantieel op
energiekosten te besparen, meer kwaliteit te realiseren, minder vermogensbeslag te hebben in installaties e.d. en de eigen organisatie te ontlasten.
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3 Vitale wijken 2017-2018
Bewoners waarderen hun eigen leefomgeving en buurt heel verschillend. Dat blijkt uit de verschillende monitoringsinstrumenten (wijkpeilingen, sociale
atlas en straatkubus). In veel wijken gaat het goed, maar in sommige delen van wijken staan de leefbaarheid en vitaliteit onder druk. Verschillende
aspecten spelen hierbij een rol. Niet alleen de mensen (sociaaleconomische aspecten), maar ook de kwaliteit van woningen, de openbare ruimte en
veiligheid. Om wijken duurzaam vitaal te houden, is het noodzakelijk dat partijen zich hiervoor gezamenlijk inzetten, zowel op fysiek en sociaal terrein
als op het terrein van veiligheid.

De afspraken

Leefbaarheid
->OQFGBKTBOHBK>>KSFQ>IBTFGHBK>>KQOBHHBIFGHBBK
gedifferentieerde wijken waar mensen prettig wonen. Wijken
die gevarieerd zijn in woningtypen, prijzen, vormen van
eigendom en samenstelling van bewoners. In vitale wijken
zijn bewoners medeverantwoordelijk voor een schone, veilige
en leefbare woonomgeving.

Over leefbaarheid worden de volgende afspraken gemaakt
¼$BJBBKQBBK@LOMLO>QFBPPQBIIBKDBW>JBKIFGHBBKMI>KLMSLLOTFGHBKABIBKS>KTFGHBKT>>OAB
IBBC?>>OEBFALKABOAORHPQ>>Q 7FG?BM>IBKLCBKTBIHBBUQO>FKWBQDBTBKPQKLLAW>HBIFGHFPBKWLODBK
voor dekking en uitvoering van een plan.
¼!BFKSBPQBOFKDBKS>KAB@LOMLO>QFBPLMEBQDB?FBAS>KIBBC?>>OEBFA?BQOBCCBK²@LKCLOJ4LKFKDTBQ
– die wijken waar de corporaties woningbezit hebben en hebben alleen betrekking op de sociale
huurwoningen/huurders. Corporaties kunnen daarbij wijkbeheerders inhuren. Wijkbeheerders
richten zich op schoon, heel, veilig en groen en worden door de corporaties ingezet voor specifieke
projecten en het leveren van maatwerk. Voor 2017/2018 betreft het onder meer de volgende
projecten:
- ondersteuning bij nieuwbouwprojecten (bijvoorbeeld begeleiden van nieuwe bewoners bij het thuis
SLBIBKFKERKTLKFKD @LJMIBUBK?RROQBK?BDBIBFAFKDS>K?BTLKBOP?FGDOLLQLKABOELRA
 AB>>KM>HS>KQRFKBKSBOT>>OILLPABQRFKBKQBK?BELBSBS>K?BSLOABOFKDIBBC?>>OEBFA
- de aanpak van hotspots: de implementatie van veiligheidsprojecten in samenwerking met
DBJBBKQB
 LKABOPQBRKFKDFKLSBOI>PQPFQR>QFBPBKFKDB?FBABKT>>OBUQO>?BDBIBFAFKDKLAFDFP?FGSLLO?BBIA
,ABLKM>OHT>>OPQ>QRPELRABOPTLOABKDBERFPSBPQ
- preventie gericht op het voorkomen van huisuitzettingen, zoals Vroeg er op af.

Veiligheid en Woonoverlast
->OQFGBKWFBKEBQ>IPBBKDBW>JBKIFGHBLMD>SBLJABPL@F>IB
huurwoningen en de directe woonomgeving schoon, heel en
veilig te houden.

Corporaties en gemeente werken samen aan de integrale aanpak van woninginbraken:
¼%>ICG>>OIFGHPTLOAQ LM?>PFPS>K@FGCBOPLSBOFK?O>HBKBKP@ELRTBK ABDBW>JBKIFGHBLMD>SB
afgestemd. In kwetsbare gebieden worden gezamenlijk actieplannen opgesteld en uitgevoerd.
¼!B?LRTMI>K>ASFPBROS>KABDBJBBKQB>ASFPBBOQ?FGOBKLS>QFBBKKFBRT?LRTSOLBDFKABMI>KC>PB 
Corporaties vragen proactief advies bij deze adviseur.
¼->OQFGBK?BKRQQBKBIH>>OP@LJJRKF@>QFBJLJBKQBKLSBOFK?O>>HMOBSBKQFB !BDBJBBKQBIBSBOQ
informatiemateriaal.
¼->OQFGBK?IFGSBK?RROQ?BJFAABIFKDFKWBQQBK?FGTLLKLSBOI>PQ !BDBJBBKQB?FBAQABERFPBFDBK>OBKAB
mogelijkheid gebruik te maken van buurtbemiddeling. De corporaties betalen voor de verwijzingen en
bemiddeling van hun huurders. In 2017 herijken we het convenant.
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4 Woningen en woonvormen voor specifieke doelgroepen

Wat we willen bereiken

De afspraken

Woningen voor mensen die zorg nodig hebben
->OQFGBKTFIIBKWBICPQ>KAFDBERFPSBPQFKD?FBABK>>KI>DBOB
inkomensgroepen die huisvesting met zorg of begeleiding
nodig hebben. Wij willen dat huurders in zelfstandige
huurwoningen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven
wonen, ook als zij op een gegeven moment lichte zorg nodig
hebben.
Voor mensen die bijvoorbeeld vanuit een intramurale
zorgsetting moeten doorgroeien naar zelfstandig
TLKBK TFIIBKTFGBBKBCCF@FKQBHBQBKP>JBKTBOHFKDAB
verschillende stappen op de woonladder moeten goed op
elkaar aansluiten. Dit is een kwestie van samenwerking
tussen gemeente, zorginstellingen en woningcorporaties.

Over woningen voor mensen die zorg nodig hebben worden de volgende afspraken gemaakt
->OQFGBKLKABOHBKKBKABELDBMOFLOFQBFQLJABPQ>DKBOBKABRFQPQOLLJRFQABWLOD>>KQBM>HHBK 
Daarom worden de volgende afspraken gemaakt:
¼BDFKFKSBKQ>OFPBOBKABM>OQFGBKELBSO>>DBKEBQ>>K?LAWF@ESBOELRABK +FBQ>IIBBKFK
aantallen, maar ook in kwaliteit (type, grootte, huurniveau van de huisvesting),
¼&KABe helft van 2017 brengen partijen een prioritering aan om te bepalen welke groepen in welke
mate het eerst geholpen worden,
¼!BMOFLOFQBOFKDTLOAQ>IP?>PFPDB?ORFHQSLLOBBK>CTBDFKD?FGSBOWLBHBKSLLOTLLKORFJQBRFQAB
bestaande voorraad of door het toevoegen van woonruimte door nieuwbouw). Er wordt een regiegroep
samengesteld om deze afweging op zich nemen. De verzoeken kunnen komen van de reguliere
Almeerse zorgpartijen. Maar ook van andere partijen, zoals een particuliere initiatiefnemer.
¼&KABe helft van 2017 maken partijen afspraken over Wonen en Zorg. Deze gaan onder andere over
ABQLBIBFAFKDK>>OTLKFKDBK JBQ>>KA>@EQSLLOABPMOBFAFKD BKAB?BDBIBFAFKDS>KAB@IFKQBK

Seniorenhuisvesting
!B@LJ?FK>QFBS>KSBODOFGWFKDBKBUQO>JRO>IFPBOFKDSO>>DQ
om passende woningen, woonomgeving en voorzieningen,
waardoor ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen
blijven wonen.

Over huisvesting voor senioren wordt de volgende afspraak gemaakt
¼->OQFGBKD>>KFKJ>>QOBDBIBKKBJBKLJLMQBOJFGKSLIALBKABDBP@EFHQBTLLKORFJQBSLLO
senioren te hebben. Dit doen zij bijvoorbeeld door nieuwbouw en aanpassing van de bestaande
woningvoorraad.

Studentenhuisvesting
Almere wordt meer en meer een studentenstad. Een vereiste
hiervoor is een passend aanbod van studentenwoningen.

Over studentenhuisvesting worden de volgende afspraken gemaakt
¼!B@LOMLO>QFBPE>KAE>SBKABSLLOO>>APQRABKQBKTLKFKDBK 3>K6JBOBWFGKA>QWBICPQ>KAFDB
studentenwoningen, van GoedeStede en De Alliantie zijn dit ook onzelfstandige studentenwoningen.
¼!BIL@>QFB,ABLKPQO>>QFPBBKDBTFIAB QFGABIFGHBIL@>QFBSLLOPQRABKQBKTLKFKDBK !BWBJLDBK
?IFGSBKPQ>>KQLQLHQL?BOA>KFPABG>>OPQBOJFGKSLLO?FG $BJBBKQBBK6JBOBPM>KKBK
zich tijdens deze prestatieperiode, binnen hun mogelijkheden, in om deze locatie te handhaven en de
woningen voor de doelgroep te behouden.
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Er zijn flinke stappen gezet voor de huisvesting van statushouders. Dat was nodig, de opgave was groot. Eenzelfde voortvarende aanpak is nu nodig
om de achterstand aan te pakken van de huisvesting van mensen uit de zorg. Zorgpartijen melden dat zij problemen ondervinden bij de instroom
(intramurale zorg), omdat de uitstroom naar woonruimte niet vlot genoeg verloopt. Volgens een eerste inventarisatie is er behoefte aan meer dan 200, al
dan niet zelfstandige, woonruimten per jaar. Tegelijkertijd hebben de corporaties behoefte aan regie op het verdelen van de schaarse woningen. Almere
EBBCQ FKSBODBIFGHFKDJBQABOBPQS>K+BABOI>KA BBKOBI>QFBCI>QB J>>OPQBOHBDOLBFS>KPBKFLOBK !>>OK>>PQWRIIBKLRABOBK ALLOABBUQO>JRO>IFPBOFKD
van de zorg, langer zelfstandig thuis wonen. Ook als zij zorgbehoevend worden.
De twee hbo-instellingen in Almere (Windesheim en AERES) zitten nog volop in de groeifase. Zowel het aantal studierichtingen als het aantal studenten
(nationaal en internationaal) groeit. De verwachting is dat het aantal studenten met ruim 1.300 groeit tot circa 6.500 studenten in de komende vijf tot zes
jaar.

5 Innovatie en Experimenten 2017-2018
Wat we willen bereiken

De afspraken

!BDBJBBKQBEB@EQ>>KFKKLS>QFBSBBUMBOFJBKQBKLMEBQ
terrein van ‘vernieuwend wonen’.

De afzonderlijke corporaties verbinden zich aan de volgende experimenten:
¼6JBOBLSBOTBBDQ>>KKS>KABSLIDBKABBUMBOFJBKQBKBBK?FGAO>DBQBIBSBOBKFKKLS>QFBPOLKAAB
wooncoöperatie of innovaties rond compact en betaalbaar bouwen. Samen met de gemeente wil zij
hier uit een keuze maken.
¼$LBAB0QBABIBSBOQBBK?FGAO>DB>>KEBQMOLGB@Q1FKV%LRPBPT>>OLKABOBBKTFHFELRPB
¼!BIIF>KQFBLKABOWLBHQABJLDBIFGHEBFABBK?FGAO>DBQBIBSBOBK>>KBBKTLLK@L¤MBO>QFBBKAB?LRT
van Tiny Houses.

De afspraken
¼!BM>OQFGBKLSBOIBDDBKJFKFJ>>IJ>>IMBOG>>OLSBOABMOBPQ>QFB>CPMO>HBKBKABRFQSLBOFKDA>>OS>K !BDBJBBKQBIJBOBKBBJQABLOD>KFP>QFBS>KABWB
?BPQRROIFGHBLSBOIBDDBKLMWF@E !BMOBPQ>QFB>CPMO>HBKTLOABKFKAB@BJ?BOQRPPBKQFGAPBKDBS>IRBBOABK?BPMOLHBK
¼->OQFGBKLKABOWLBHBKFKABLKQTFHHBIFKDS>KSO>>DBK>>K?LAK>>OPL@F>IBERROTLKFKDBKLMABJFAABII>KDBQBOJFGK 7L>IPLKABO>KABOBS>KHIBFKB 
betaalbare woningen. De uitkomsten van het onderzoek vormen de basis voor een nieuwe gemeentelijke woonvisie in 2017 en vervolgens de prestatieafspraken voor
de jaren na 2018.
¼->OQFGBKLKABOWLBHBKFKP>JBKABJLDBIFGHEBABKLJABTLLKORFJQBSBOABIFKDQBSBOBBKSLRAFDBK !>>OALLOLKQPQ>>KBOBBKDBWLKABOBBUMILFQ>QFBBK
eenvoudigere regels voor woningzoekenden.
¼ LOMLO>QFBPBKERROABOPTLOABK?BQOLHHBK?FGEBQLMPQBIIBKS>KABKFBRTBTLLKSFPFBS>KABDBJBBKQBIJBOB
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6 Monitoring en onderzoek
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