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Inleiding 
Op 9 mei 2016 zijn de nieuwe prestatieafspraken 2016-2019 ondertekend door de vijf betrokken partijen: gemeente Vlissingen, Huurdervereniging l’Escaut, 
Stichting Huurdersbelangen Zeeuwland, Zeeuwland en l’escaut woonservice.  

Conform afspraak 1.1.2 uit de prestatieovereenkomst, vindt er twee maal per jaar, in het voorjaar en het najaar, bestuurlijk overleg plaats tussen de 
gemeente, de corporaties en de Huurdersorganisaties (HO) over de (uitvoering van) de prestatieafspraken. Er wordt stilgestaan bij de uitvoering van de 
afspraken en er wordt bijgestuurd indien nodig.  

In het voorjaar worden door de corporaties overzichten aangeleverd met aantallen over het voorgaande jaar (aantallen toewijzingen, inschrijfduur, 
toewijzingen aan doelgroepen, gegevens over de woningvoorraad, aantallen nieuwbouw, verkoop, sloop etc.).  

Eind maart 2018 heeft de ‘stuurgroep prestatieafspraken’ een overleg over de stand van zaken en uitvoering van de prestatieafspraken. Dit document is het 
uiteindelijke resultaat daarvan.  

Leeswijzer 
Hierna wordt per thema uit de prestatieafspraken de stand van zaken op hoofdlijnen benoemd van de verschillende afspraken (stand van zaken per 01-01-
2018). Tevens kijken we terug op het afgelopen jaar (2017), en – in relatie tot het bod 2017 (d.d. mei 2016) – op hetgeen al dan niet gerealiseerd is. Hierbij is 
tevens benoemd of iets een ‘procesafspraak’ (PrA) betreft of een ‘resultaatafspraak’ (ResA) betreft (in een enkel geval betreft het een ‘intentieafspraak’ 
(IntA). 

Daar waar het informatie/aantallen betreft van Zeeuwland, heeft dit betrekking op haar woningbezit in de gemeente Vlissingen.  

NB Hetgeen concreet opgenomen is in het bod 2017 (d.d. mei 2016) is opgenomen in een kader.  

Voor de afspraken wordt bij het beteffende artikel d.m.v. een kleur de voortgang van de afspraak aangegeven:  

Wordt uitgevoerd/op schema/afgerond 

Vertraagd 

Resultaat niet gehaald 

Nog niet opgestart/Niet van toepassing 

Voor een volledig overzicht van de gemaakte afspraken in de overeenkomst, zie het document ‘Prestatieovereenkomst gemeente Vlissingen, l’escaut, 
Woonburg en Huurdersorganisaties’, 9 mei 2016.  
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1. Partners in wonen: organisatie en samenwerking 

 art. PA  

Afspraak ProA ResA Stand van zaken 

1.1 Overlegstructuur 

 “Overleg-data worden begin van het jaar ingepland” 
1.1.1  

t/m 
1.1.5 

 

29-03-2018 bestuurlijk overleg met de stuurgroep prestatieafspraken: gemeente, HO en corporaties 
over de (uitvoering van) de prestatieafspraken. In het najaar van 2018 is het volgende 
voortgangsoverleg; data BO en AO 2018 zijn ingepland.  

Stadsvernieuwingsprojecten worden 1 x per kwartaal in de stuurgroep/projectgroep besproken.  

1.2 Samenwerking bij onderzoek en beleid 

“Partijen betrekken elkaar tijdig vóór vaststelling van 
(beleids)documenten op het gebied van de 

volkshuisvesting” 

1.2.1  

In 2017 hebben zowel Zeeuwland als l’escaut hun biedingen (bod 2018) besproken met zowel de 
gemeente als de huurdersorganisaties.  

1.3 Looptijd, monitoring en actualisering v.d. afspraken 

“Looptijd Prestatieovereenkomst 2016-2019: 1 juli 2016 
t/m 31 december 2019. Actualisatie in 2019. “ 

1.3.1  

De Prestatieovereenkomst 2016 – 2019, is getekend op 9 mei 2016.   

Volgend jaar (2019) wordt gestart met de actualisatie van de prestatieovereenkomst.  

“Continue wordt de uitvoering van de afspraken 
gemonitord” 

1.3.2  
Continue monitoring (vast agendapunt) bij ambtelijk overleg (zie afspraak 1.1.3); daarnaast twee maal 
per jaar (zie afspraak 1.1.2) betstuurlijk overleg over de (uitvoering van) de prestatieafspraken.  

“Tussentijdse bijstelling van afspraken uit 
Prestatieovereenkomst alleen mogelijk als alle partijen 

hiermee instemmen” 
1.3.3  

Op dit moment niet van toepassing; geen aanleiding tot bijstelling van afspraken. 

1.4 Wijkgericht werken 

“Gemeente en corporaties staan een werkwijze voor 
waarin de wijkgerichte aanpak centraal staat” 

1.4.1  

In 2017 zijn wijkplannen opgesteld door de bewoners van de wijken Bossenburgh en Paauwenburg. 
Deze zijn in januari 2018 aangeboden aan de gemeente en corporaties. 

“De gemeente fungeert binnen de wijkgerichte aanpak 
als wijkregisseur” 

1.4.2  
Ingevuld middels de functie wijkcoördinator. 

“De wijkregisseur coördineert de uitrol vd gemeentelijke 
visie op leefbaarheid en burgerparticipatie” 

1.4.3  
In de wijken Paauwenburg en Bossenburg is burgerpariticipatie gestimuleerd (zie 1.4.1) , met als doel 
“de uitrol van de gemeentelijke visie op leefbaarheid en de burgerparticipatie in de wijk”. 

1.5 Bijzondere omstandigheden 1.5.1 
t/m 

1.5.3 

 
Op dit moment niet van toepassing.  
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2. Beschikbaarheid van woningen 

 art. PA  

Afspraak ProA ResA Stand van zaken 

2.1 Behoud van voldoende grote woningvoorraad 

“Corporaties garanderen dat woningzoekenden 
(behorend tot de doelgroep) binnen drie jaar een 
passende woningen kunnen vinden.” 

  

2.1.1  

t/m 
2.1.4 

 

 

 

 

 

Bod l’escaut 2017: Verwacht aantal van 600 mutaties in 2017 

Bod Zeeuwland 2017: Verwacht aantal van 50 mutaties in 2017 

 

Woonruimteverdeling 2017 

 L’escaut Zeeuwland 

Aantal verhuringen 2017* 621 50 

Aantal verhuringen huu r <= € 710,68* 620 45 

% verhuringen aan doelgroep (inkomen <= € 36.165) 96,5% 93,3% 

% passende toewijzingen 100% 97,6% 

Gemiddelde inschrijfduur bij toewijzing (aanbodmodel) 30,9 maanden 56,6 maanden 

Gemiddelde inschrijfduur bij toewijzing (1e reactie) 9,3 maanden 11,6 maanden 

Gemiddelde inschrijfduur bij toewijzing (totaal) 
19 maanden 30  maanden 

Gemiddelde zoekduur** bij toewijzing (aanbodmodel) 7,1 maanden 10,5 maanden 

Gemiddelde zoekduur** bij toewijzing (1e reactie) 3,9 maanden 4,1 maanden 

G
mi
delde zoekduur** bij toewijzing (totaal) 5,3 maanden 5,2  maanden 

* aantal verhuringen inclusief 30 verhuringen onzelfstandige studentenhuisvesting 

** de gemiddelde duur tussen de eerste reactie van woningzoekende (binnen ZWW) en het uiteindelijk tekenen 
van het huurcontract (exclusief verhuringen studentenhuisvesting)  

“Jaarlijks vormen de gegevens over de woningvoorraad 
in de sociale sector onderwerp van gesprek tijdens het 
bestuurlijk overleg over de prestatieafspraken 
(voorjaar)” 

2.1.5  

 

Woningvoorraad 2018 

Aantal woningen (zelfstandig) L’escaut Zeeuwland 

Goedkope voorraad: h uur <= € 417,34 2.023 33% 60 9% 

Betaalbare huur: huur € 417,35 t/m € 597,30 2.982 49% 409 60% 

Betaalbare huur: huur € 597,31 t/m € 640,14 383 6% 145 21% 

Middeldure huur: huur € 640,15 t/m € 710,68 595 10% 64 9% 

Dure huur: huur > € 710,68 80 1% 6 1% 

Totaal aantal woningen per 01-01-2018 6.063 100% 684 100% 
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“De gemeente Vlissingen zet de Starterslening 
gedurende de looptijd voort” 

2.1.6  
In 2017 zijn in totaal 13 startersleningen verstrekt. 

2.2 Studentenhuisvesting 

“De gemeente stimuleert en faciliteert (markt)partijen 
bij de uitbreiding van de  woonruimte voor studenten in 
Vlissingen” 

2.2.1  

Studentencampus Coortelaan heeft in 2017 in totaal 212 studentenunits waaronder de verplaatsing 
van 90 units van het Scheldekwartier. De studentencampus aan de Coortelaan met in totaal 259 
eenhedenis hiermee volledig opgeleverd. 

In het voormalige beddenhuis van het ziekenhuis zijn in 2017 91  studentenunits gerealiseerd, waarvan 
19 zelfstandig en 72 onzelfstandig. 

“Gemeente Vlissingen werkt samen met gemeente 
Middelburg, o.a. bij de ontwikkeling van Campus 
Zeeland en afstemming en monitor van 
studentenhuisvesting” 

2.2.2  

De gemeenten Vlissingen en Middelburg werken samen met de HZ en UCR aan het inzichtelijk maken 
van de voorzieningen voor studenten (wonen, leren en ontspannen) in het stadsgewest 
Middelburg/Vlissingen. Dit heeft in 2017 nog niet tot concrete resultaten geleid. 

“l’escaut zet haar portefeuille flexibel in, om in te spelen 
op een groei of afname van de vraag van studenten en 
hun woonwensen.” 

“Jaarlijks wordt de bezettingsgraad gemonitord” 

“l’escaut zet haar portefeuille flexibel in, om in te spelen 
op een groei of afname van de vraag van studenten en 
op hun woonwensen. Afhankelijk van de 
bezettingsgraad kan l’escaut het besluit nemen 
studenteneenheden terug in reguliere verhuur te nemen 
dan wel het aantal eenheden uit te breiden” 

2.2.3 

2.2.4 

2.2.5 

 

 

Bod l’escaut 2017: voortzetting omzetting woningen (bij mutatie) Van Dishoeckstraat in zelfstandige 
studenteneenheden; + voortzetting omzetting aantal kamers Hercules Segherslaan in 
appartementen t.b.v. reguliere verhuur. 

In verband met de lage bezettingsgraad, is het aantal studentenkamers van l’escaut aan de Hercules 
Segherslaan is in 2017 met 48 kamers afgenomen; het aantal zelfstandige eenheden aan de Van 
Dishoeckstraat wordt bij mutatie uitgebreid (in 2017 uitbreiding met in totaal 9 eenheden):  

Aantal studenteneenheden 

 Per  
01-01-2017 

Per  
01-01-2018 

Aantal per 01-01-2024 
(o.b.v. portefeuillestrategie 2017) 

Totaal onzelfstandig 115 67 34 

Totaal zelfstandig  69 78 120 

Totaal aantal eenheden 184 145 154 

    
 

2.3 Onttrekken van woningen aan de voorraad 

“Het definiëren van nieuwe herstructureringsprojecten 
vindt plaats in overleg tussen gemeente en corporaties, 
met de woonvisie en portefeuillestrategieën als 
onderlegger” 

 

2.3.1 

 

Bod l’escaut 2017: start gefaseerde uitverhuizing 183 woningen Ravesteijnplein e.o.  

L’escaut: per 1 oktober is de uitverhuizing gestart van de 1e  fase - van in totaal 4 fases – in het kader 
van het herstructureringsproject ‘Ravesteijnplein e.o.’ 

Zeeuwland heeft in 2017 geen woningen in de gemeente Vlissingen gesloopt. De geplande sloop van 5 
woningen in de Lambrechtsenstraat in Ritthem vindt in eerste kwartaal 2018 plaats. De terugkerende 
huurders zijn inmiddels ondergebracht in wisselwoningen.  
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“Per hestructureringsproject worden vooraf afspraken 
gemaakt over het te realiseren programma, werkwijze 
en planning. De afspraken worden vastgelegd in een 
samenwerkingsovereenkomst” 

2.3.2 

 

De samenwerkingsovereenkomst Ravesteijnplein e.o. is in voorbereiding. Gepland om in het 2e 
kwartaal 2018 vast te stellen. 

De ontwikkelingen in Ritthem zijn besproken in het regulier bestuurlijk overleg en niet vastgelegd in 
een overeenkomst.  

“Corporaties nemen in het jaarlijkse bod de geplande 
aantallen, woningtypen en huurklassen te slopen 
woningen op” 

2.3.3 
 

In het bod voor 2018 hebben zowel Zeeuwland als l’escaut de geplande aantallen, woningtypen en 
huurklassen te slopen woningen opgenomen. Beide biedingen zijn eind mei/begin juni 2017 aan de 
gemeente gedaan.   

“Het ‘Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing’ zal eens in de 
4 jaar, eerstvolgend in 2016, worden geactualiseerd. Bij 
actualisatie wordt overleg met gemeente en HO’s 
gevoerd” 

 

2.3.4 

Afgerond in 2016 

“Corporaties houden bij de verkoop van woningen 
rekening met eventuele negatieve effecten voor de 
woningmarkt als geheel” 

2.3.5 

 

l’escaut baseert haar portefeuillestrategie – en daarmee ook haar verkoopprogramma – op het 
driejaarlijkse woningmarktonderzoek. Hierbij wordt rekening gehouden met vraag en aanbod in de 
gehele woningmarkt van Vlissingen. De huidige portefeuillestrategie is gebaseerd op 
woningmarktonderzoek in 2016.  

Zeeuwland baseert haar portefeuillestrategie in de gemeente Vlissingen op basis van actueel 
woningmarktonderzoek. 

“Te verkopen woningen woerden eerst aan zittende 
huurder aangeboden. Bij mutatie wordt de woning 
verkocht tegen marktprijs” 

2.3.6 

 

 

Bod l’escaut 2017: Verkoop bestaande voorraad: 10 woningen 

Bod Zeeuwland 2017: Verkoop bestaande voorraad Vlissingen: 10 woningen 

L’escaut heeft in 2017 in totaal 10 woningen verkocht.  

Zeeuwland heeft in 2017 in de gemeente Vlissingen 6 woningen verkocht. 

“Corporaties blijven regulier en planmatig onderhoud 
uitvoeren aan de woningen uit het verkoopprogramma” 

 
2.3.7 

Corporaties voeren regulier en planmatig onderhoud uit aan woningen uit het verkoopprogramma.  

“In verkochte woningen worden geen planmatige 
onderhoudswerkzaamheden meer uitgevoerd” 

2.3.8 
 

Corporaties voeren geen planmatige onderhoudswerkzaamheden meer uit in verkochte woningen.  

“Corporaties nemen in het jaarlijkse bod het 
verkoopprogramma en de prognose van het aantal te 
verkopen woningen op”.  

2.3.9 
 

Corporaties hebben in 2017 het bod voor 2018 aan de gemeente aangeboden, inclusief het 
verkoopprogramma en verkoop-prognose. 
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2.4 Nieuwbouw van woningen 

“Corporaties investeren in nieuwbouw op 
herstructureringslocaties en in nieuwbouwprojecten” 

 2.4.1 
 

Bod l’escaut 2017: oplevering 28 nieuwbouw eengezinswoningen Verkuijl Quakkelaarstraat eind 
2017 

Bod Zeeuwland 2017: Locatie Lambrechtsenstraat, Ritthem 5 woningen vernieuwbouwen en 4 
woningen verkopen. 

l’escaut: In het 4e kwartaal van 2017 zijn de 28 nieuwbouw eengezinswoningen aan de Verkuijl 
Quiakkelaarstraat opgeleverd. De gefaseerde uitverhuizing in het kader van het 
herstructureringsproject aan het Ravestijnplein e.o.is in oktober 2017 gestart.  

Zeeuwland: Het herstructureringsproject in Ritthem loopt. De terugkerende huurders zijn 
ondergebracht in wisselwoningen; de 4 te koop aangeboden woningen zijn verkocht. De sloop staat  
eerste kwartaal 2018 gepland. 

“Corporaties nemen in het jaarlijkse bod de geplande 
aantallen, woningtypen en huurklassen nieuwbouw op” 

2.4.2  Corporaties hebben in 2017 het bod voor 2018 aan de gemeente aangeboden, inclusief de geplande 
aantallen, woningtypen en huurklassen nieuwbouw. 

“Per project worden afspraken (over programma, 
kwaliteit, mate van verdunning, het openbaar gebied en 
planning) tussen gemeente en corporaties vastgelegd in 
een samenwerkingsovereenkomst”. 

2.4.3  Zie ook afspraak 2.3.2 

“De gemeente stelt jaarlijks haar grondprijzen vast; deze 
prijzen worden vervolgens in het jaarlijkse bod 
betrokken” 

2.4.4  21 december 2017 heeft de gemeenteraad besloten over de grondprijzen 2018.  
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3. Betaalbaarheid en woonlasten 

 art. PA  

Afspraak ProA ResA Stand van zaken 

3.1 Toewijzing van woningen 

“Corporaties garanderen minimaal 95% passende 
toewijzingen aan de primaire doelgroep”  

 

3.1.1 

 

Bod corporaties 2017: d.m.v. passend toewijzen (verplicht vanaf 2016) wordt rekening gehouden 
met woonlasten van de primaire doelgroep 

l’escaut wijst in 2017 binnen de ‘passend toewijzen’ norm woningen toe (>= 95%): 100% 

Zeeuwland heeft  in 2017 binnen de ‘passend toewijzen’ norm woningen toe gewezen: 97,6% 

3.2 Huurbeleid en prijsbeleid 

“Corporaties zetten in op jaarlijkse inflatievolgende 
huurverhogingen” 

 

3.2.1 

 

Bod l’escaut 2017: Inflatievolgende huurverhoging per 01/07 

Bod Zeeuwland 2017: inflatievolgende huurverhoging 

In 2017 heeft l’escaut een inflatievolgende huurverhoging toegepast (0,3%).  

In 2017 heeft Zeeuwland een inflatievolgende huurverhoging toegepast. 

Door middel van huurverlagingen houdt Zeeuwland voldoende woningen beschikbaar voor passend 
toewijzen.  

3.3 Woonlasten 

“Corporaties voeren energiebesparende maastregelen 
uit ter verlaging van de woonlasten van huurders” 

 

3.3.1 

 

Bod l’escaut 2017: Voortzetting energiebeleid, waarbij het voordeel van gedane 
energieinvesteringen, volledig ten goede komt aan de zittende huurders 

Bod Zeeuwland 2017: Geplande investeringen in energetische verbeteringen: €200.000 

Corporaties continueren de energieinvesteringen; dit heeft voor zittende huurders van l’escaut geen 
huurverhoging tot gevolg.  

Zeeuwland heeft in 2017 € 214.275 uitgegeven aan energieverbeteringen. Vanaf 1-1-2018 worden voor 
nieuwe deelnemers geen huurverhoging meer in rekening gebracht. 

“Tijdens en na energiemaatregelen, informeren 
corporaties de bewoners over de effecten van 
energiegedrag op hun woonlasten” 

 

3.3.2 

l’escaut: Wordt op onderdelen toegepast; informatievoorziening kan echter nog veel beter. Dit wordt 
in 2018 meegenomen in het duurzaamheidsbeleidsplan l’escaut. Daarnaast wordt hier afstemming met 
Zeeuwland gezocht.  

Zeeuwland: deelnemers aan de energetische verbeteringen worden schriftelijk geïnformeerd. 
Informatievoorziening kan echter beter en hier willen we in samenwerking met l’escaut en de 
huurdersvertegenwoordigingen.  
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“HO nemen initiatief om een 
‘energiebewustwordingsplan’ op te stellen” 

 

3.3.3 

Huurdersvereniging l’Escaut heeft in 2016 twee bewonersbijeenkomsten georganiseerd gericht op 
‘energiebewustwording’. Bij de eerste bijeenkomst in mei is toelichting gegeven door de Woonbond; bij 
de bijeenkomst in november is een presentatie gegeven door iemand van de Delta.  
In 2017 is tijdens twee bewonersbijeenkomsten gekozen voor het thema ‘veiligheid in en om je huis’.  

In 2017 is de SHW/W overgegaan in de ‘nieuwe’ huurdersorganisatie SHZ (Stichting Huurdersbelangen 
Zeeuwland) met vrijwel een nieuw bestuur. In 2018 ligt het in de planning om meer aandacht aan 
‘energiebewustwording’ te gaan doen. 

“Corporaties gaan in overleg met de 
huurdersorganisaties, gericht op het zoveel mogelijk 
verlagen van servicekosten” 

3.3.4 

 

l’escaut: waar mogelijk, wordt op appartementencomplexen zonnepanelen aangebracht t.b.v. een 
reductie van het electraverbruik in algemene ruimten.  

Zeeuwland: In 2018 starten we het overleg met de huurders en de SHZ over het verlagen van de 
servicekosten in gemeenschappelijke ruimtes door aanbrengen Led verlichting en plaatsen van 
zonnepanelen. 

“Woningzoekenden worden d.m.v. ‘woonlasten in beeld’  
op ZWW geïnformeerd over de te verwachten 
woonlasten bij de aangeboden woning” 

 

3.3.5 

 

Bod 2017: d.m.v. ‘woonlastenmodule’ binnen ZWW, worden bij het woningaanbod, de geschatte 
woonlasten (op basis van samenstelling huishouden en energielabel woning) inzichtelijk gemaakt 

De woonlastenmodule maakt de geschatte woonlasten bij het woningaanbod op ZWW inzichtelijk.   

“Gemeente Vlissingen hanteert t.a.v. de gemeentelijke 
belastingen een kwijtscheldingsbeleid voor de 
huishoudens met de laagste inkomens” 

 
3.3.6 

Conform afspraken heeft in 2017 de uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen 
t.b.v. huishoudens met de laagste inkomens plaatsgevonden. 

 

 

4. Energie en duurzaamheid  

 art. PA  

Afspraak ProA ResA Stand van zaken 

4.1 Investeren in een energiezuinige woningvoorraad 

“Corporaties investeren in energiemaatregelen d.m.v. 
isolatiemaatregelen, verbeteren van installaties en 
aanbrengen van zonnepanelen.”  

 

4.1.1 

 

Bod l’escaut voor 2017: 
Energieinvesteringen voor in totaal € 6,4 miljoen, in bestaande voorraad:  

 aanbrengen van zonnepanelen 

 overige energieinvesteringen (CV, spouw- en vloerisolatie etc.) 
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-> l’escaut heeft in 2017 voor ruim € 3,5 miljoen geïnvesteerd in energiemaatregelen. Nog niet alle 
opdrachten waren eind 2017 uitgevoerd en/of afgerond; daarnaast is i.vm. efficiency voor ruim € 2 
miljoen aan energieinvesteringen samengevoegd met geplande toekomstige planmatige 
onderhoudswerkzaamheden, waardoor deze investeringen nog niet in 2017 hebben plaatsgevonden.   

In 2017 zijn op 518 woningen zonnepanelen aangebracht.  

Bod Zeeuwland voor 2017: 

Geplande investeringen in energetische verbeteringen € 200.000. 

Zeeuwland heeft in 2017 € 214.275 uitgegeven aan energieverbeteringen. 

“Uitgangspunt bij energieinvesteringen is dat zowel 
zittende als toekomstige huurder het resultaat van 
eventuele huurverhoging in combinatie met 
energiebesparing voordelig is” 

 

4.1.2 

l’escaut voert – na energieinvesteringen – voor zittende huurders geen huurverhoging door; bij 
nieuwe verhuur wordt een gematigd huurbeleid toegepast. 

Zeeuwland voert bij energieinvesteringen nu geen huurverhoging meer door. Met de SHZ is 
afgesproken om ook voor maatregelelen die in 2017 zijn uitgevoerd geen huur te verhogen. 

“Bij energieinvesteringen moet de aannemer hetzelfde 
pakket maatregelen met dezelfde voorwaarden 
aanbieden aan particullieren in aangrenzende 
woningen” 

4.1.3 

 

Wordt toegepast.  

l’escaut: In 2017 hebben 7 particulieren meegedaan bij de energieinvesteringen van l’escaut.  

Zeeuwland: Bij de uitgevoerde projecten waren in de aangepakte complexen geen particuliere 
eigenaren  

4.2 Duurzaamheid en woningkwaliteit 

“Corporaties vervangen de nog aanwezige open 
verbrandingstoestellen in haar woningbezit” 

 

4.2.1 

Enkele jaren geleden heeft l’escaut aan al haar bewoners met een open verbrandingstoestel een 
koolmonoxide-melder aangeboden en aangebracht. Op dit moment heeft l’escaut in haar woningbezit 
nog 67 woningen met een open verbrandingstoestel (in eigendom van l’escaut); dit betreft 
voornamelijk woningen die binnen nu en een paar jaar op de nominatie staan voor sloop of renovatie. 
 
Zeeuwland: Bij planmatig onderhoud zijn 9 cv installaties aangebracht en daarmee ook de open 
verbrandingstoestel vervangen. Huurders met een huurgeiser hebben een aanbod gekregen om die te 
vervangen door een elektrische boiler. 

“Corporaties informeren huurders actief bij het 
aanbrengen van maatregelen voor het verbeteren van 
het binnenklimaat” 

 
4.2.2 

Huurders worden geïnformeerd; informatievoorziening kan nog beter.   

“Corporaties werken met bewezen milieuvriendelijke en 
duurzame materialen” 

4.2.3 
(IntA)  

l’escaut houdt bij vervanging In de bestaande bouw, rekening met de levensduur van materialen. Zo 
wordt bij de vervanging van verlichting led toegepast. Ook krijgen grondgebonden woningen en 
appartementen tot en met 3 hoog zonnepanelen, zodat er minder elektriciteit nodig is. 
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Zeeuwland brengt bij planmatig onderhoud  ledverlichting aan in algemene ruimtes. Bij 
woningverbetering wordt aandacht besteed aan het isoleren van de woningen. 

“Bij nieuwbouw voldoen alle woningen aan een EPC van 
0,0” 

 

4.2.4 

Bij de nieuwbouw van de 28 woningen aan de Verkuijl Quakkelaarstraat is een EPC van 0,0 
gerealiseerd. Dit is het eerste complex van l’escaut dat wordt verwarmd middels een warmtepomp en 
daarmee gasloos is.  

Zeeuwland: De te ontwikkelen woningen in Ritthem zullen een EPC 0,0 hebben. 

“Corporaties hebben in 2017 minimaal 5% van hun 
woningbezit verbeterd” 

 

4.2.5 

 

Bod l’escaut voor 2017: Planmatig onderhoud voor in totaal € 4,8 miljoen 

Investeringen bestaande bouw: in 2017 de afronding van de aanpak 180 woningen Rooie buurt 
(periode 2015 t/m 2017: voor totaal € 13,5 miljoen). . 
 
Bod Zeeuwland voor 2017: Planmatig onderhoud € 700.000 

 

l’escaut heeft in 2017 de laatste 63 van de 180 woningen in de Rooie buurt aangepakt, waarmee het 
project is afgerond. Uiteindelijk is er voor een bedrag van € 13,3 miljoen in de Rooie buurt 
geinvesteerd (periode 2015 t/m 2017).  

Er is voor ca. € 5,3 miljoen aan planmatig onderhoud besteed.  

Zeeuwland heeft € 652.635 aan planmatig onderhoud besteed.  

Verbetering woningbezit 2017 

 L’escaut Zeeuwland 

Totaal woningbezit per 01-01-2017 6.028 684 

Aantal woningen gesloopt 0 0 

Aantal woningen nieuwbouw (opgeleverd)* 28 0 

Aantal woningen ‘woningverbetering’ 67 56 

Aantal woningen energieinvesteringen 721 32 

% woningverbetering 14% 13% 

* afspraak prestatieafspraken nieuwbouwwoningen: voldoen aan een EPC van 0,0 

“De middelen uit het energieakkoord worden door de 
Zeeuwse gemeenten ingezet voor particuliere 
woningverbetering” 4.2.6  

Het duurzaambouwloket is actief. 

Het pilotproject Stroomversnelling in Middelburg heeft uitgewezen dat het verduurzamen van de 
bestaande voorraad tot nul-op-de-meter woning nog een duur traject is. Het beoogde 
investeringsbedrag van € 40.000,-- is nog niet gerealiseerd. Het animo van particulieren om deel te 
nemen aan het project is nog laag. 
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5. Inzet in wijken en buurten  

 art. PA  

Afspraak ProA ResA Stand van zaken 

5.1 Leefbaarheid 

“Partijen werken op het gebied van leefbaarheid 
intensief en structureel samen. Zij ontwikkelen 
daarvoor een nieuwe samenwerkingsvorm” 

5.1.1 

 

Met de uitvoering van de pilots Bossenburgh en Paauwenburg is geëxperimenteerd met nieuwe vormen 
samen werken aan leefbaarheid. Hierbij zijn de bewoners in de lead. Begeleiding vindt plaats door 
externen. Het nieuwe college gaat zich beraden over het vervolg van dit traject.  

 

 

“De gemeente rolt haar visie op leefbaarheid 
gefaseerd uit over de wijken. Paauwenburg en 
Bossenburgh worden in 2016 als eerste opgepakt” 

 

5.1.2 

 

Bod l’escaut 2017: Participatie in plan van aanpak Bossenburg 

Pilots Paauwenburg en Bossenburgh hebben in 2017 geleid tot een wijkplan, opgesteld door en voor de 
buurt. 

“Corporaties reserveren jaarlijks een bedrag voor het 
verbeteren van de leefbaarheid in wijken. In het 
jaarlijkse bod wordt het budget voor het komende jaar 
– en de specifieke maatregelen – afgesproken” 

5.1.3 

 

 

Bod l’escaut 2017: uitgaven t.b.v. leefbaarheid € 233.000,- 

L’escaut heeft in 2017 € 191.000,- uitgegeven aan de verbetering van de leefbaarheid in de wijken 
(exclusief € 20.000,- tbv juridische kosten/rechtszaken). Bijna de helft hiervan wordt uitgegeven t.b.v. 
groenonderhoud; het andere deel wordt voornamelijk besteed aan schoonmaakkosten en  ‘fysieke 
ingrepen’.  

Zeeuwland heeft in 2017 € 57.450 uitgegeven aan leefbaarheidsactiviteiten in de gemeente Vlissingen, 
o.a. aan straatwerk, schuttingen en verlichting in achterpaden. 

“l’escaut voorziet bij mutatie dan wel dagelijks 
onderhoud, haar woningen - die nog niet zijn voorzien 
-  van het ‘veiligheidsplan’” 

 
5.1.4 

Wordt uitgevoerd.  

“Zeeuwland onderhoudt de uitgevoerde maatregelen 
in het kader van het ‘veiligheidsplan’; in specifieke 
situaties wordt buitenverlichting aangebracht” 

 
5.1.5 

Wordt uitgevoerd. 

“De gemeente stimuleert bewustwording bij 
woningeigenaren en huurders m.b.t. inbraak” 

 
5.1.6 

De politie is in de lead voor de bewustwoording. Gemeente participeert in regionaal overleg tussen 
politie en overheden. Vanuit dit gremium vinden bijvoorbeeld ‘wittevoetjes-acties’plaats en wordt de 
week van de veiligheid georganiseerd. Beide zijn gericht op het voorkomen van woninginbraken. 
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“De gemeente toetst de gevolgen voor de sociale 
veiligheid bij herstructureringen en 
nieuwbouwontwikkelingen” 

5.1.7 

 

De sociale veiligheidtoets is uitgevoerd bij de herstructurering van de Verkuijl Quakkelaarstraat. 

In de projecten  De Ketelmakerij, de Broederband en de Vesting alle op het Scheldekwartier heeft het 
aspect sociale veiligheid aandacht gehad. Met name bij projecten in overlast gevoelige gebieden verdient 
sociale veiligheid zowel in het voortraject als tijdens de uitvoering de nodige aandacht. 

5.2 Aanpak van overlast 

“Samenwerking tussen gemeente, politie, corporaties 
en buurtbemiddeling vindt plaats onder de naam 
‘ketenaanpak extreme woonoverlast huurders 
Vlissingen. Corporaties hebben een ‘signalerende rol’” 

5.2.1  

Met de komst van de gebiedsteams, het regulier overleg van de ketenpartners komen te vervallen. 

Het convenant is nog steeds van toepassing. De contactpersonen worden per casus opgezocht. Dit leidt 
tot een succesvolle samenwerking. 

“Corporaties voeren een terughoudens 
uitzettingsbeleid. Bij overlast door huurders zetten 
corporaties in op het opheffen van de overlast door de 
inzet van buurtbemiddeling. Indien dit geen soelaas 
biedt, steunt de gemeente de corporaties bij 
ontruimingsprocedures” 

5.2.2  

 

Bod 2017: Continuering deelname project buurtbemiddeling 

Zeeuwland en l’escaut maken gebruik van de inzet van buurtbemiddeling.  

In totaal is in 2017 buurtbemiddeling Walcheren 115 keer ingeschakeld. Bij 40 zaken was er geen sprake 
van commitment; BBW heeft hier wel inzet op gedaan. Van de overige 75 zaken zijn er 65 zaken opgelost 
(86% succesvol).  

Van de 115 keer is buurtbemiddeling 46 keer door l’escaut ingeschakeld; door Zeeuwland 2 keer (in de 
gemeente Vlissingen). Overige meldingen zijn gedaan door politie, gemeente, ggz of zelfmelding.  

“Verdeling kosten buurtbemiddeling: gemeente de 
helft; andere helft naar rato vh aandeel 
verhuureenheden verdeeld over de corporaties” 

 5.2.3 
Kosten worden volgens afspraak verdeeld.  

5.3 Participatie 

“Partijen zijn partners in participatie bevorderende 
en/of wijkgebonden activiteiten. Partijen informeren 
en betrekken elkaar bij dit soort activiteiten en 
projecten” 5.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door zowel de inwoners van Bossenburgh als Paauwenburg is in 2017 een wijkagenda opgesteld. Hierin 
zijn nadrukkelijk de inwoners aan zet. Bij de uitwerking van de wijkagenda zullen de verschillende 
partijen worden betrokken afhankelijk van het onderwerp en hun mogelijkheden. 

In Vlissingen zijn anno 1-3-2018 86 participatieprojecten actief (zie ook 
https://participatiekaart.nl/vlissingen). Dit is bijna een verdubbeling ten opzicht van een jaar geleden. 

https://participatiekaart.nl/vlissingen
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In 2017 zijn de buurtbewoners van Paauwenburg en Bossenburgh begeleid en gestimuleerd om 
gezamenlijke tot een wijkplan te komen. 

“Partijen zetten waar mogelijk digitale middelen in 
t.b.v. een toename van participatie en sociale 
samenhang op wijk- en buurtniveau” 

 

5.3.2 

Mede gestimuleerd door gemeente en politie nemen de ‘buurt-what’s app’-groepen een grote vlucht. 
Dergelijke inzet van sociale media heeft zich bewezen bij het terugdringen van woninginbraken. 

 

“Indien de situatie in een wijk of buurt daar om vraagt, 
organiseert de gemeente een ‘burgerschouw’. 
Corporaties en HO’s en leden van dorpsraden e.q. 
wijkplatforms worden door gemeente hier voor 
uitgenodigd” 

 

5.3.3 

In 2017 heeft in alle wijken een burgerschouw plaatsgevonden. De resultaten van deze schouwen zijn te 
vinden op: https://www.vlissingen.nl/inwoner/wonen/schoon-heel-en-veilig/burgerschouw/resultaten-
burgerschouw-gemeente-vlissingen.html 

“Aandachtspunten die voorkomen uit een 
burgerschouw worden voor zover mogoeijk en redelijk, 
ingepast in de reguliere beheeractivitieten van 
corporaties en gemeente” 

5.3.4 

 

Naar aanleiding van elke burgerschouw wordt er een actieverslag opgesteld. Hierin is te vinden welke 
aandachtspunten op welke wijze worden opgepakt (https://www.vlissingen.nl/inwoner/wonen/schoon-
heel-en-veilig/burgerschouw/resultaten-burgerschouw-gemeente-vlissingen.html) 

In 2017 is geconstateerd dat toegankelijkheid in de openbare ruimte in toenemende mate een 
aandachtspunt is. Om dit op te vangen is de themaschouw: toegankelijkheid in het leven geroepen. 
Samen met Stichting Werkgroep Gehandicapten Walcheren (SGWG) is vorig jaar in Oost-Souburg een 
presentatie en een schouw gehouden voor uitvoerders, beleidsmedewerkers en projectleiders in de 
openbare ruimte. Afgesproken is dat bij nieuwbouw voor oplevering een toegankelijkheidsschouw wordt 
uitgevoerd samen met de SWGW. De eerste toegankelijkheidsschouw is uitgevoerd op de Peperdijk in 
het Scheldekwartier. 

“Corporaties en HO’s stimuleren en faciliteren in alle 
woon(zorg)complexen een bewonerscommissie en/of 
klankbordgroep” 

5.3.5 
 

Hier wordt door de corporaties actief op gestuurd; indien bewoners ook daadwerkelijk willen deelnemen 
in een bewonerscommissie en/of klankbordgroep, worden ze gefaciliteerd waar mogelijk.  

https://www.vlissingen.nl/inwoner/wonen/schoon-heel-en-veilig/burgerschouw/resultaten-burgerschouw-gemeente-vlissingen.html
https://www.vlissingen.nl/inwoner/wonen/schoon-heel-en-veilig/burgerschouw/resultaten-burgerschouw-gemeente-vlissingen.html
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“Buurtpreventie-instrumenten worden ingezet op het 
moment dat de veiligheid en/of de beleving hiervan in 
het geding is” 

5.3.6 
 

Buurtpreventieteams zijn op dit moment aanwezig in Paauwenburg, Bossenburgh en Oost-Souburg. 

In het Middengebied is een buurtpreventieteam in oprichting. 

“Corporaties ondersteunen en faciliteren de 
huurdersorganisaties, zoals vastgelegd in de 
Samenwerkingsovereenkomsten” 

 
5.3.7 

Huurdersorganisaties worden gefaciliteerd.  

“De gemeente ondersteunt en faciliteert de HO’s bij 
het uitvoeren van hun rol in de PA; voor scholing en 
begeleiding stelt de gemeente maximaal € 2.000,- p/j 
beschikbaar” 

 

 

5.3.8 

Is tot op heden nog geen gebruik van gemaakt.  

5.4 Monitoring 

Partijen monitoren gezamenlijk de beleving van de 
leefbaarheid in de buurten. Hiervoor hanteren zij het 
LEMON leefbaarheidsonderzoek” 

 

5.4.1 

Het LEMON leefbaarheidsonderzoek is in 2017 uitgevoerd. gehouden. De resultaten van het Lemon 2017 
worden meegenomen in de beleidsvorming en uitvoering. De betrokken beleidsvelden binnen de 
gemeente analyseren de uitkomsten van het onderzoek en laten dit indien nodig en mogelijk 
doorwerken in (toekomstig) beleid of uitvoering.  

In gesprekken met de buurt en via het burgerparticipatie traject wordt nader ingezoomd op de signalen. 
Dit biedt de mogelijkheid om de signalen verder te concretiseren en indien nodig met de gepaste 
oplossingen te komen. De woningbouwcorporaties met hun contacten in de wijk spelen hierin eveneens 
een belangrijke rol. 

“Monitoring vindt eens in de vier jaar plaats; 
eerstvolgende Lemon wordt in 2017 gehouden” 

 
5.4.2 

Afgerond in 2017   

“Resultaten van LEMON worden als aanvullende input 
voor de buurtcommunities gebruikt” 

 
5.4.3 

Resultaten komen in 2018 beschikbaar. 

“Kosten van LEMON worden naar rato gemeente/ 
l’escaut/Woonburg volgens verhouding 50/40/10 
verdeeld” 

 
5.4.4 

Kosten zijn volgens afspraak verdeeld. 
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6. Sociaal-maatschappelijke opgaven en zorg  

 art. PA  

Afspraak ProA ResA Stand van zaken 

6.1 Huurders met een zorgvraag 

“Potentiële nieuwe bewoners van (woonzorg)complexen 
worden geïnformeerd over de toegankelijkheid van de 
woning” 

 

6.1.1 

l’escaut heeft op woningniveau inzichtelijk wat het toegankelijkheidsniveau is; bij het adverteren van 
de woningen moet deze informatie nog geoptimaliseerd worden, hier wordt aan gewerkt 
(automatische koppeling).  

“l’escaut gaat een inventarisatie uitvoeren om 
inzichtelijk te krijgen of de huidige omvang van toe- en 
doorgankelijke woningen voldoende is” 

6.1.2 
 

Wordt meegenomen in het traject van “gezamenlijk beleid ‘langer zelfstandig thuis wonen” (zie 
afspraak 6.1.4/6.1.5).  

“Zeeuwland onderzoekt de aanpasbaarheid van haar 
voorraad, waarbij wordt gekeken naar de toe- en 
doorgankelijkheid” 

6.1.3 
 

Zeeuwland heeft dat in 2016 afgerond. De resultaten zijn verwerkt in de actualisering van het 
strategisch voorraadbeleid. 

“Corporaties en gemeente gaan gezamenlijk beleid 
ontwikkelen ‘langer zelfstandig thuis wonen’”. 

“Hiertoe onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn 
om woningen ‘levensloopgeschikt’ te maken”.  

 

6.1.4/ 

6.1.5 

 

Bod 2017 
Beleid gezamenlijk maken en daar waar nodig inzet van WMO middelen volgens het afgesproken 
beleid. 

Eind 2017 is een eerste verkennende stap gezet. Begin 2018 zijn een aantal uitgangspunten 
geformuleerd en verdere actiepunten bepaald.  

6.2 Statushouders 

“Corporaties en gemeente spannen zich in om te vodoen 
aan de halfjaarlijks vastgestelde verplichting tot het 
huisvesten van statushouders. 

 

6.2.1 

Gemeente Vlissingen had voor 2017 een taakstelling voor de huisvesting van in totaal 60 
statushouders. In totaal zijn er in 2017 63 statushouders gehuisvest in Vlissingen.  

L’escaut heeft in 2017 79 statushouders gehuisvest. Ca. de helft hiervan betrof ‘nareizigers’ in het kader 
van gezinshereniging met gehuisveste statushouders in 2016; de overige statushouders zijn gehuisvest 
in 7 woningen.  
Zeeuwland heeft in 2017 in totaal 8 statushouders gehuisvest in 3 woningen.  

“Gemeente voert overleg met particuliere verhuurders 
om huisvesting in hun woningbezit mogelijk is” 

 
6.2.2 

Er zijn in 2017, 4 statushouders gehuisvest in particulier woningbezit.  

“De gemeente staat open voor het inrichten van 
(tijdelijke) huisvesting van statushouders”  

6.2.3 
(IntA) 

 
Met de huidige afname van de instroom is dit niet aan de orde. 
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6.3 Huurders met multiproblematiek 

“De gemeente zet gebiedsteams in voor de aanpak van 
multiprobleemhuishoudens” 

 

6.3.1 

Op Walcheren zijn gebiedsteams actief. De focus van de teams wordt gelegd op midden en hoog risico 
casuïstiek. 

“De corporaties zijn samenwerkingspartner in de 
gebiedsteams” 

6.3.2 
 

Indien van toepassing, worden corporaties betrokken bij de gebiedsteams.  

“Gemeente Vlissingen is samenwerkingspartner vanuit 
haar verantwoordelijkheid voor het sociaal domein” 

6.3.3 
 

Daar waar de casus er om vraagt worden corporaties betrokken. 

6.4 Huurders met schuldenproblematiek 

“De afspraken uit het ‘Convenant Schuldhulpverlening’ 
zijn uiterlijk vóór 1 juli 2016 vernieuwd” 

6.4.1  L’escaut heeft op 25 januari 2018 – samen met Orionis Walcheren en gemeente Vlissingen – de 
‘overeenkomst aanpak vroegsignalering’ ondertekend. Hiermee is vastgelegd hoe gezamenlijk de 
(sluimerende) schuldenproblematiek op Walcheren in een vroegtijdig stadium wordt aangepakt.  

Aan het einde van elk kwartaal wordt vanuit de bereikte resultaten gezamenlijk nagegaan of bijsturing 
nodig is op aanpak en personele inzet. 

“Partijen streven naar een vermindering van het aantal 
huisuitzettingen” 

6.4.2 
(IntA) 

 
 

Bod l’escaut 2017: Verdere optimalisatie van het incassoproces om zo (nog meer) huisuitzettingen te 
voorkomen 

In 2017 heeft l’escaut 19 woningen binnen haar woningbezit ontruimd; in 2016 waren er 18 
ontruimingen. In de meeste gevallen is ontruimd vanwege huurachterstand.  

l’escaut heeft samen met Orionis en Porthos een traject ‘vroegsignalering’ opgezet. Huurders met een 
beginnende huurachterstand worden benaderd door een vroegsignaleringsteam, om zo tot 
betalingsafspraken te komen. Doel hiervan is een daling van het aantal huisuitzettingen als gevolg van 
huurschuld.  

In 2017 heeft Zeeuwland geen woningen binnen haar woningbezit in de gemeente Vlissingen ontruimd 
op basis van huurachterstand. Er heeft uiteindelijk een ontruiming plaatsgevonden; dit was niet op 
basis van huurachterstand.  

“De corporaties zetten via persoonlijke begeleiding, 
maatwerk en door het samenwerken met andere 
partijen in op het voorkómen van huurachterstand”  

 6.4.3 L’escaut en Zeeuwland richten zich op maatwerk om huurachterstanden te voorkomen en persoonlijke 
begeleiding op het moment dat er sprake is van huurschterstand.  

Gemeente en corporaties gaan in gesprek met Orionis 
om de gemaakte werkafspraken in de praktijk efficiënter 

6.4.4  L’escaut heeft samen met Porthos en Orionis het traject ‘vroegsignalering’ opgezet (zie ook 6.4.2).   
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te laten verlopen. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij 
Porthos”  

Zeeuwland: Met Orionis heeft een eerste verkenning plaatsgevonden naar de meerwaarde van 
vroegsignalering door gespecialiseerde maatschappelijk werkers van Orionis in het 
huurincassoproces.  In 2018 zullen hierover nadere afspraken worden gemaakt.  
Zeeuwland neemt nog niet deel aan dit project en er is dan ook geen vaste overlegvorm hierin. 
Sinds eind 2017 zit Zeeuwland maandelijks bij het OGGZ overleg wat er op Walcheren plaatsvind. 
Hierbij zijn partijen zoals Emergis, reclassering, bemoeizorg en andere corporaties betrokken.  
Daarnaast heeft Zeeuwland deelgenomen aan een overleg omtrent het voor- en achterliggend veld 
rondom schuldhulpverlening wat werd georganiseerd door Orionis.  

 

“Bij huisuitzettingen vindt afstemming plaats met 
Porthos en eventueel Orionis” 

6.4.5 
 

Bij huisuitzettingen vindt afstemming plaats met Porthos en Orionis.  

6.5 Uitstroom uit instellingen 

“ZWW stelt cliënten die uitstromen uit maatschappelijke 
opvang en instellingen, in staat tijdig zelf een passende 
woning te vinden” 

 

6.5.1 

In 2018 start l’escaut met overleg met diverse maatschappelijke instellingen om te bespreken in 
hoeverre er knelpunten zijn in het huidige woonruimteverdeel beleid en het door cliënten tijdig kunnen 
vinden van een passende woning. 

Sinds eind 2017 zitten l’escaut en  Zeeuwland maandelijks bij het OGGZ overleg wat er op Walcheren 
plaatsvind. Hierbij zijn partijen zoals Emergis, reclassering, bemoeizorg en andere corporaties 
betrokken. 

“Bij de jaarlijkse evaluatie van ZWW wordt gemonitord 
of uitstroom uit instellingen daadwerkelijk een passende 
woning kunnen vinden” 

6.5.2 

 

In 2017 heeft er geen evaluatie van het woonruimteverdeelsysteem plaatsgevonden. Dit is in 2016 
uitgevoerd. Wel hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden met belanghouders, waaronder 
de gemeente, over het systeem en de uitkomsten. In 2018 willen we met hen de zaken breder 
evalueren, waarbij ook de uitstroom uit maatschappelijke instellingen wordt meegenomen. 

Onze inzet is erop gericht om blijvend te garanderen dat woningzoekenden binnen 3 jaar een passende 
woning hebben. 

 


