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Toelichting besluit 

   
   

Wij stellen voor 1. Te besluiten om bijgaande prestatieafspraken 2020 aan 
te gaan met fusiecorporatie Stek en de 
huurdersbelangenvereniging Bollenstreek. 
2.a. Dat de burgemeester op grond van art. 171 lid 1 
Gemeentewet juncto artikel 3:60 BW een volmacht 
verleent aan portefeuillehouder A. de Jong voor het 
ondertekenen van de prestatieafspraken. 
b. dat onder deze volmacht ook het accorderen van 
eventueel nog opvolgende wijzigingen valt,  waartoe in 
mandaat wordt besloten. 
3. De raad in kennis te stellen van dit besluit door de 
prestatieafspraken na ondertekening ter kennisname aan 
de gemeenteraad te sturen. 
  

   
   

Samenvatting De gemeente Hillegom wil een woningmarkt die toegankelijk is voor iedereen. 
Ook inwoners met een kleine beurs moeten een prettige woning kunnen vinden 
in de gemeente. Hiervoor stelt de gemeenteraad een woonvisie vast. Elk jaar 
doet de woningcorporatie, met werkingsgebied Hillegom, een bod op hoe zij 
denken bij te dragen aan de gemeentelijke woonvisie. Hierover worden 
prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporatie en de 
huurdersbelangenvereniging de Bollenstreek. De prestatieafspraken bestaan uit 
een gezamenlijk deel voor Hillegom, Lisse en Teylingen en een lokaal deel 
waarin alleen afspraken staan die gelden voor de gemeente Hillegom. 

Besloten wordt om bijgaande prestatieafspraken 2020 aan 
te gaan met fusiecorporatie Stek en de 
huurdersbelangenvereniging Bollenstreek en dat 
de burgemeester op grond van art. 171 lid 1 
Gemeentewet juncto artikel 3:60 BW een volmacht 
verleent aan portefeuillehouder A. de Jong voor het 
ondertekenen van de prestatieafspraken. Onder deze 
volmacht valt ook het accorderen van eventueel nog 
opvolgende wijzigingen, waartoe in mandaat wordt 
besloten. Daarnaast wordt de raad in kennis gesteld van 
dit besluit door de prestatieafspraken na ondertekening 
ter kennisname aan de gemeenteraad te sturen. 



 
  

   
   

Inleiding De prestatieafspraken beslaan het deel van het woonbeleid van de gemeente 
Hillegom waar in de sociale huursector de opgaven liggen. Dit zijn afspraken 
over de thema's:  
1. beschikbaarheid; 
2.  betaalbaarheid; 
3.  duurzaamheid; 
4.  wonen, zorg en welzijn; 
5.  een aantrekkelijke en veilige gemeente. 
Sinds de invoering van de Woningwet 2015 zijn de gemeenten, corporaties en 
huurdersverenigingen verplicht om jaarlijks met elkaar prestatieafspraken te 
maken. Het gemeentelijk woonbeleid de basis waarop de corporatie een 
zogeheten bod doet. Hierin staat hoe zij willen bij dragen aan het gemeentelijk 
woonbeleid. Over dit bod worden dan afspraken gemaakt met de corporatie en 
huurdersbelangenverenigingen. 

   
   

Wat willen we bereiken Met deze prestatieafspraken bekrachtigen wij de samenwerking met 
fusiecorporatie Stek en hoe zij een bijdrage leveren aan het gemeentelijk 
woonbeleid. 

   
   

Waarom nemen we dit 
besluit: argumenten 1.1 De voorgenomen activiteiten van de gemeente, 

huurdersbelangenverenigingen en corporaties sluiten 
goed aan op de doelen die zijn gesteld in de woonvisie. 
De afspraken sluiten aan op de verschillende thema’s uit 
de woonvisie. De afspraken gaan onder andere over het 
tegengaan van scheefwonen, een duurzame 
woningvoorraad, een groter woningaanbod voor ouderen 
en jongeren en kwetsbare doelgroepen. 
1.2 De Prestatieafspraken voor 2020 zijn een goed en 
logisch vervolg op de afspraken die we voor 2019 sloten. 
De afspraken betekenen continuïteit in het gemeentelijke 
woonbeleid in relatie tot de sociale huursector. 
1.3 De Prestatieafspraken voor 2020 betekenen ook 
komend jaar weer een goede samenwerking met de 
corporaties en huurdersorganisaties. 
Sinds de Woningwet 2015 is de samenwerking tussen 
corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties 
belangrijker. De woningcorporaties zijn verplicht prestatie 
afspraken te maken nu de gemeente over een Woonvisie 
beschikt met daarin voorgenomen volkshuisvestingsbeleid 
(art. 44 lid 2 Woningwet). De Prestatieafspraken 2020 
worden breed gedragen binnen de achterban van de 
corporaties en huurdersorganisaties. Dit biedt een goede 
basis om de samenwerking ook in 2019 weer voort te 
zetten. 
2.1 de afspraken worden  12 december 2019 getekend 
tijdens het Bestuurlijk Overleg HLT-breed + 
huurderbelangenvereniging de Bollenstreek. 
Portefeuillehouder A. de Jong  is tijdens dit overleg 
aanwezig namens het college van Burgemeester en 
Wethouders. burgemeester is op grond van art 171 lid 1 
Gemeentewet bevoegd tot vertegenwoordiging van de 



gemeente in en buiten rechte en verleent volmacht op 
basis van artikel 3:60 BW aan de wethouder voor het 
ondertekenen van de prestatie afspraken. 
2.2. De afspraken die nu voor liggen 
zijn conceptafspraken. 
De afspraken zijn afgestemd op bestuurlijk niveau tussen 
de corporaties, huurdersbelangenvereniging en de 
gemeente. De Raad van Toezicht van de fusiecorporatie 
moet de afspraken echter nog accorderen. Er kunnen 
mogelijk nog kleine wijzigingen plaatsvinden. Deze 
wijzigingen worden alleen aangebracht indien deze niet 
fundamenteel van aard zijn. 
2.3. De tijdsplanning leent zich er niet voor de 
Prestatieafspraken na aanpassingen nogmaals voor te 
leggen voor vaststelling. 
De afspraken moeten voor 15 december 2019 (art. 44a, lid 
1 sub b Woningwet) worden ingediend bij de Autoriteit 
woningcorporaties. Gezien het gemeentelijke 
besluitvormingsproces lukt het niet de stukken nog voor 
die tijd nogmaals aan u voor te leggen. 
 
  

   
   

Wat moeten we meewegen 
bij dit besluit: 

kanttekeningen 

Op dit moment worden er in de gemeente Noordwijk ook prestatieafspraken 
gemaakt met de Noordwijkse Woningstichting. De Noordwijkse Woningstichting 
en fusiecorporatie Stek fuseren op 1-1-2020. De fusiecorporatie is gehouden aan 
de prestatieafspraken die zijn gemaakt in de andere gemeenten in het 
werkgebied waar vanaf 1 januari 2020 dus ook Noordwijk toebehoort.  

   
   

Wat kost het De uitvoering van de Prestatieafspraken 2020 wordt 
opgevangen binnen de bestaande ambtelijke capaciteit.  
  

   
   

Aanpak, uitvoering en 
participatie De huurdersorganisaties hebben de Prestatieafspraken 

met hun achterban (de huurders van Vooruitgang en 
Stek) besproken en kunnen zich goed vinden in de 
afspraken. De huurders hebben ook deelgenomen in de 
ambtelijke werkgroep voor het opstellen van de 
afspraken, conform Woningwet. 
 
De afspraken worden op 12 december 2019 formeel 
ondertekend. Dit collegevoorstel en de bijgevoegde 
prestatieafspraken zijn tot die tijd onder embargo.  
  
De corporaties sturen de Prestatieafspraken uiterlijk 15 
december 2019 naar de Autoriteit woningcorporaties.  
  

   
   



Duurzaamheid We maken onder andere Prestatieafspraken over 
energetische duurzaamheid van de bestaande en nieuw te 
bouwen voorraad. Ook maken we afspraken over de 
levensloopbestendigheid van de voorraad gericht op een 
duurzame samenleving.  
  

   
   

Hillegom-Lisse-Teylingen De afspraken bestaan uit 2 delen:  

1. HLT-afspraken: Dit zijn afspraken die voor alle 
drie de HLT-gemeenten gelden. Deze 
raamafspraken zijn verder uitgewerkt op lokaal 
niveau. 

2. Hillegom: Lokale uitwerking van de 
raamafspraken op HLT-niveau.  

   
   

Urgentie De afspraken worden op 12 december 2019 ondertekend 
en moeten voor 15 december 2019  ingediend zijn bij de 
Autoriteit woningcorporaties (Aw).  
  

   
   

Evaluatie De afspraken worden 2 keer per jaar gemonitord op lokaal 
niveau en besproken tijdens een bestuurlijk overleg.. 
Daarnaast monitoren we de HLT-afspraken. In het tweede 
kwartaal van 2021 evalueren we de Prestatieafspraken 
van 2020, zodat de bevindingen gebruikt kunnen worden 
voor het nieuwe bod van de corporaties. 
  

   
   

Bijlagen en 
achtergrondinformatie 1. Prestatieafspraken Hillegom 2020 



































Voldoende woningen
voor diverse doelgroepen

Betaalbare woningen Duurzame woningen Wonen zorg en welzijn Aantrekkelijke en veilige
gemeente

Budget voor verbeteren
leefbaarheid woonvoorraad

€ 130.000,-

Alle nieuwbouw voldoet aan 
Politie Keurmerk Veilig Wonen

Gemeente en fusiecorporatie
zorgen dat achtergelaten
grofvuil snel verwijderd is

Prestatieafspraken 2020
Hillegom, Lisse en Teylingen

Deze plaat bevat een selectie uit de prestatieafspraken tussen gemeente (Hillegom, Lisse en Teylingen), fusiecorporatie Stek, 
huurdersbelangenvereniging Bollenstreek (HBVB)  en (voor Teylingen) huurdersbelang Teylingen (HBT).    

10%
van aanbod

60%
van vrijkomend 

aanbod

huurprijs tot

€ 607,46

80%
van vrijkomend

aanbod

huurprijs tot

€ 651,03

huurprijs tot

€ 424,44

Fusiecorporatie zet zich in
om huurachterstand en 
huisuitzettingen te voorkomen

In 2020 heeft grootste
deel woonvoorraad 
energielabel B

energielabel

B

Sloop oude 
niet-duurzame
complexen

Nieuwbouw
Nul-op-de-Meter
woningen

€1,4 
miljoen

investeren in 
zonnepanelen

± 25%
van nieuwbouw is

sociale huur

Senioren die 1-gezinswoning
achterlaten met voorrang
naar seniorenwoning

!

Jongeren  met voorrang 
naar voor hen gelabelde
woningen 

Huishoudens met zorg- en
woonvragen vroegtijdig in
beeld bij alle partijen

Aandacht voor toegankelijkheid
seniorenwoningen bij nieuwbouw, 
groot onderhoud en renovaties

Fusiecorporatie werkt, in samen-
werking en binnen mogelijkheden,
aan huisvesting voor...

zorgcliënten

bijzondere
doelgroepen

bij crisisopvang
en urgentie
verklaringen

Gemaakt door


