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Geadviseerd besluit
1. Kennis te nemen van de ‘Concept Prestatieafspraken tussen Wooncompas, gemeente Ridderkerk 
en bewonersraad Progressie 2020 t/m 2023’ (bijlage 1).

2. Een zienswijze kenbaar te maken over de concept prestatieafspraken van het college.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Wooncompas en gemeente Ridderkerk maakten eerder prestatieafspraken voor de perioden 2010 - 
2015 (getekend in 2012) en 2016 - 2020. Het aflopen van deze laatste periode eind 2019 is aanleiding 
om niet alleen terug te kijken, maar ook vooruit te kijken en over te gaan tot het sluiten van nieuwe, 
wederom meerjarige, prestatieafspraken. Ook de fusie tussen Woonvisie en Wooncompas en 
(regionale) ontwikkelingen op de woningmarkt, zoals ondertekening van het ‘Regioakkoord Nieuwe 
Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018 - 2030’, vormen daar aanleiding toe. De afspraken zijn 
tot stand gekomen in een driehoeksoverleg Wooncompas - Progressie - gemeente. 

Voor het maken van de afspraken is een indeling gemaakt op twee hoofdthema’s. Achtereenvolgens 
worden ze hierna genoemd met de belangrijkste afspraken.

A. Goed wonen in Ridderkerk

 Onder A.1. zijn afspraken gemaakt wat we doen om ervoor te zorgen dat woningzoekenden, 
waaronder jongeren en senioren, binnen een redelijke termijn een passende woning vinden. 
Belangrijk hierbij is dat de slaagkansen van de verschillende groepen woningzoekenden in 
evenwicht zijn. Wooncompas zet het instrument voorrang voor lokale woningzoekenden 
(maximaal 25% van de vrijkomende woningen) uit de regionale verordening 
woonruimtebemiddeling optimaal in. Ook zijn er afspraken over voldoende doorstroming op de 
woningmarkt te bevorderen.

 Onder A.2. zijn afspraken gemaakt om de betaalbaarheid te waarborgen. Onder andere door 
vast te leggen welk percentage van het woningbezit van Wooncompas minimaal behouden 
blijft in de betaalbare huurprijsklasse (< € 651). Ook worden er nadere, apart vast te leggen, 
afspraken over de voorkoming van schuldenproblematiek en huisuitzettingen gemaakt.

 Onder A.3 zijn afspraken gemaakt om de leefbaarheid en sociale samenhang in de 
Ridderkerkse buurten zoveel mogelijk te behouden. Voor het monitoren van de leefbaarheid is 
een leefbaarheidsmonitor in ontwikkeling.

B. Goede woningen in Ridderkerk

 Onder B.1. zijn afspraken gemaakt over een passende omvang van de sociale voorraad. Met 
de begin 2019 gesloten regionale woningmarktafspraken wordt beoogd een voldoende grote 
woningvoorraad, een voldoende grote sociale woningvoorraad en een goede spreiding van de 
sociale voorraad over de regio te realiseren en te waarborgen. In Ridderkerk is een kleine 
aanpassing in de sociale woningvoorraad nodig. Desondanks betekenen de nieuwe afspraken 
een koerswijziging ten opzichte van de vorige prestatieafspraken: de sociale 
corporatievoorraad moet minimaal gelijk blijven.

 Onder B.2. zijn afspraken gemaakt over een passende en kwalitatief goede woningvoorraad. 
De flinke vergrijzing vraagt om toevoeging van toegankelijke woningen en bijzondere 
woonvormen in combinatie met zorg. Wooncompas geeft hieraan uitvoering via haar 
portefeuillebeleid. Daarnaast zijn afspraken gemaakt om een goede samenwerking tussen 
Wooncompas en de gemeente bij herontwikkelings-, renovatie- en nieuwbouwprojecten te 
borgen.

 Onder B.3. zijn afspraken gemaakt over duurzaam wonen. De gemeente werkt aan een 
maatschappelijk gedragen Warmtevisie. Hierbij is Wooncompas een belangrijke 
belanghebbende. Wooncompas werkt aan een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050. Zij 
biedt bewoners van eengezinswoningen (onder voorwaarden) zonnepanelen aan. Daarnaast 
ontwikkelt Wooncompas een plan voor zonnepanelen op appartementen(gebouwen).
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Beoogd effect
Door een zienswijze aan de raad te vragen wordt duidelijk hoe de raad oordeelt over de te sluiten 
prestatieafspraken.

Relatie met beleidskaders
- Prestatieafspraken Woonvisie - gemeente Ridderkerk 2016 - 2020

- Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018 - 2030

- Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015

- Omgevingsvisie Ridderkerk 2035

- Woningbouwstrategie Ridderkerk

Argumenten
1.1 Door kennis te nemen van de concept prestatieafspraken bent u hierover geïnformeerd.

2.1 Door een zienswijze te vragen wordt duidelijk hoe u hierover oordeelt. 

Bovendien wordt u geïnformeerd over het proces en inhoud van de prestatieafspraken. 

Overleg gevoerd met
- Directeur-bestuurder van Wooncompas

- Bewonersraad Progressie

Kanttekeningen
Parallel aan het zienswijzeproces binnen de gemeente vindt ook het besluitvormingsproces binnen 
Wooncompas plaats. De concept prestatieafspraken worden aan de directie en de Raad van 
Commissarissen van Wooncompas ter besluitvorming voorgelegd. Daarnaast worden de concept 
prestatieafspraken ook aan bewonersraad Progressie voorgelegd. Het is mogelijk dat hieruit 
wijzigingen in de concept prestatieafspraken volgen.

Uitvoering/vervolgstappen
Na behandeling in de raad:

- Worden op basis van uw zienswijze eventuele wijzigingen in de prestatieafspraken aangebracht;

- Worden op basis van de besluiten van Wooncompas en bewonersraad Progressie eventuele 
wijzigingen in de prestatieafspraken aangebracht;

- Na afstemming van de wijzigingen met Wooncompas en bewonersraad Progressie kan tot 
ondertekening van de prestatieafspraken worden overgegaan;

- Jaarlijks wordt aan u een evaluatie en monitor van de afspraken voorgelegd, gelijktijdig met het 
Jaarverslag van Wooncompas over het voorafgaande jaar.

Evaluatie/monitoring
Jaarlijks vóór 1 juli worden de prestatieafspraken geëvalueerd en gemonitord. Hierbij wordt ook 
bewonersraad Progressie betrokken. U wordt jaarlijks geïnformeerd via een raadsinformatiebrief over 
de resultaten van de evaluatie en monitoring.

Financiën
Het ondertekenen van de prestatieafspraken brengt niet direct een financiële verplichting met zich 
mee anders dan in de reguliere budgetten van de begrotingen is opgenomen.
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Juridische zaken
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
In onderdeel B.3. van de prestatieafspraken is aandacht besteed aan acties op het gebied van 
duurzaam wonen.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Bewonersraad Progressie en Wooncompas zijn meegenomen in het proces om te komen tot 
prestatieafspraken. Ook worden zij betrokken bij de jaarlijkse evaluatie en monitoring van de 
prestatieafspraken. Na ondertekening van de prestatieafspraken wordt een persbericht verstuurd. 

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

 

Bijlagen
1. Concept Prestatieafspraken tussen Wooncompas, gemeente Ridderkerk en bewonersraad 

Progressie 2020 t/m 2023  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
21 november 2019

Zaaknummer:
111321

Onderwerp:
Concept Prestatieafspraken 
tussen Wooncompas, gemeente 
Ridderkerk en bewonersraad 
Progressie 2020 t/m 2023 

Commissie Samen wonen
14 november 2019

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 15 oktober 2019,

gelet op 

- Woningwet 2015

- Huisvestingswet 2014

- Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015; 

BESLUIT:

1. Kennis te nemen van de ‘Concept Prestatieafspraken tussen Wooncompas, gemeente Ridderkerk 
en bewonersraad Progressie 2020 t/m 2023’ (bijlage 1).

2. Een zienswijze kenbaar te maken over de concept prestatieafspraken van het college.


