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ONDERWERP

Biedingen 2019 van corporaties op Prestatieafspraken

Geachte heer/mevrouw,

In het kader van de Woningwet 2015 dienen corporaties, huurdersorganisaties en de 
gemeente prestatieafspraken af te sluiten. De vigerende prestatieafspraken met l’escaut en 
Zeeuwland zijn door u als kaderstellend vastgesteld op 21 april 2016 (raadsbesluit 693759).
Deze afspraken hebben een looptijd van 2016 t/m 2019.

De corporaties hebben een nadrukkelijke taak bij de uitvoering van het gemeentelijk 
volkshuisvestelijk beleid. Met jaarlijkse biedingen op de prestatieafspraken maken de 
corporaties concreet hoe zij deze uitvoering de aankomende twee jaar invullen. Met 
voorliggende raadsinformatiebrief en de biedingen voor 2019 (in de bijlage) informeren wij u 
over dit dossier.

Op het gebied van nieuwbouw wordt de komende jaren fors geïnvesteerd door zowel l’escaut 
als Zeeuwland. Voorbeelden hiervan zijn de projecten: 

- Herstructurering Ravesteynplein e.o.
- Sociale woningbouw in Scheldewijk 
- Initiatief Gewoon Wonen in Oost-Souburg, in samenwerking met Stichting Arduin aan 

de Molenweg/van Ginkelstraat in Oost-Souburg.
- Nieuwbouw voor Stichting Philadelphia
- 4 levensloopgeschikte nieuwbouwwoningen op de schoollocatie in Ritthem en 4 

nieuwe woningen aan de Lambrechtsenstraat in Ritthem

Daarnaast hebben de corporaties oog voor o.a. de betaalbaarheid van het wonen en 
opgaven die er liggen in het kader van duurzaamheid en energietransitie.

Hiermee wordt bijgedragen aan een woningvoorraad die, nu en in de toekomst, aansluit bij 
de wensen van onze inwoners.

Om die reden heeft het college dan ook ingestemd met beide biedingen. De reactie van het 
college aan beide corporaties is opgenomen in de bijlagen.
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Gevraagde achtervang voor investeringen
De corporaties lenen geld om hun investeringen te kunnen doen. Voor deze leningen is een 
borgingstelsel van toepassing. Een corporatie krijgt alleen een lening tegen lagere rente indien 
de gemeente aangeeft als achtervang te willen dienstdoen voor het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw (WSW).

Om inzicht te krijgen in de benodigde achtervang is afgesproken dat de corporaties bij hun 
biedingen aangeven welke investeringen de komende twee jaar uit de biedingen voortvloeien. 

Op basis van de bijdrage die de investeringen leveren aan de volkshuisvestelijke opgaven 
waar de gemeente Vlissingen voor staat, heeft het college ingestemd met het bieden van 
achtervang voor de investeringen voortkomend uit de biedingen voor 2019. 

Actualisatie prestatieafspraken
De huidige prestatieafspraken lopen tot en met 2019. Deze zijn op veel aspecten uitgebreid 
beschreven. De biedingen per jaar lijken daarmee in veel gevallen een herhaling van deze 
beschrijvingen.
Komend jaar worden samen met de corporaties en huurdersorganisaties nieuwe 
prestatieafspraken opgesteld. Met deze partijen is afgesproken dat de nieuwe 
prestatieafspraken meer op hoofdlijnen zullen worden gesteld, waarbij jaarlijks een discussie 
plaatsvindt over de te bereiken doelen in het opvolgende jaar. De biedingen worden hierdoor 
concreter en actueler.
De geactualiseerde prestatieafspraken worden in het 4e kwartaal van 2019 ter 
besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar
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Vlissingen, 5 juli 2018

Geacht college,

Afspraak 1.1.2 uit de 'prestatieovereenkomst 2016 - 2019' en regelgeving vanuit de Woningwet 
(art. 43 en 44), bepalen dat we aan de gemeente Vlissingen jaarlijks een 'bod' van 
werkzaamheden (activiteiten) voor de komende vijfjaar uitbrengen. Hiermee geven we aan welke 
bijdrage wij leveren aan de realisatie van het volkshuisvestelijk beleid in de gemeente Vlissingen. 
De prestatieovereenkomst is hierbij kaderstellend.

Bij deze brief treft u het overzicht aan van de activiteiten en investeringen die we ons de komende 
twee jaar hebben voorgenomen. Tevens is een doorkijk opgenomen voor de drie jaar die daar op 
volgen. Naast het activiteitenoverzicht - welke is afgestemd met Huurdersvereniging 1'escaut - 
wordt aangegeven welke investeringen met het programma gemoeid zijn. Tevens bevat het bod 
een financiële paragraaf met de gevolgen voor de continuïteit van de organisatie. Daarnaast heeft 
u van de Minister informatie over onze financiële ruimte ontvangen (IBW/Indicatieve 
Bestedingsruimte Woningcorporaties), aan de hand waarvan u ons bod kunt beoordelen.

1'escaut is van mening dat we met dit bod de komende jaren een goede bijdrage leveren aan de 
realisatjg^vanJjflfcjEQrffcahui^vestelijk beleid van de gemeente Vlissingen. We gaan ervan uit dat we 

Jeze wjjzeje komts(ide j^n effectief kunnen samenwerken aan prettig en betaalbaar wonen in 
'Vlissinge

Vanzelfsprekend gaap/we gyfag met u in overleg over ons bod.

Met vriehdejyke grvetf

op de Woonvisiö2019

Robert de/<idder 
d i recteu r/bestu u rder

Bijlage:

Hermesweg 
4382 ND VLISS

IBAN
NL44 BNGH 0285 0582 15 

KvK-nummer Zuidwest-Nederland 

22014935 

Btw-nummer 
NL808033803B01

T 0118 42 23 00 
E infoea lescaut.nl 
1 www.lescaut.nl Q3@G



Bod l'escaut Woonservice op de Woonvisie (2018)

Prestatieafspraken gemeente Vlissingen:
Bod op de Woonvisie van l'escaut woonservice voor 2019
Juni 2018

Inleiding
Prestatieafspraken en bod op de woonvisie
Op 9 mei 2016 zijn de nieuwe prestatieafspraken 2016-2019 ondertekend door de vijf betrokken partijen: gemeente Vlissingen, Huurdervereniging l'escaut, 
Stichting Huurdersbelangen Zeeuwland/Walcheren, Zeeuwland en l'escaut woonservice. l'escaut brengt ieder jaar vóór 1 juli een 'bod' van werkzaamheden 
(activiteiten) voor de komende vijfjaar uit (tot en met 2023). Dit in tegenstelling tot wat in de prestatieovereenkomst (afspraak 1.1.2) is overeengekomen 
(jaarlijks het bod vóór 1 juni uitbrengen). Reden hiervan is gelegen in de afstemming met de interne financiële- en beleidsjaarcyclus en de besluitvorming 
daaromtrent. Deze gewijzigde afspraak is mondeling afgestemd met de gemeente.

Met dit bod geven we aan welke bijdrage wij leveren aan de realisatie van het volkshuisvestelijk beleid in de gemeente Vlissingen. Naast het 
activiteitenoverzicht bevat het bod een financiële paragraaf met een onderbouwing van de investeringen in de activiteiten en de continuïteit van de 
organisatie. Het bod is concreet voor de komende twee jaar (in dit geval 2019 en 2020) en geeft een doorkijk voor de drie jaar daarna (in dit geval tot en 
met 2023). De prestatieafspraken 2016-2019 zijn hierbij kader stellend. De bedragen die genoemd zijn voor de jaren 2019 en 2020 moeten gelezen worden 
als het effect van de genoemde activiteit om de omvang ervan inzichtelijk te maken; het overzicht moet niet gezien worden als een volledige begroting voor 
het komende jaar.

Jaarlijks wordt het bod herijkt en besproken met de gemeente en met Huurdersvereniging l'escaut.

Regelgeving corporaties
Wat betreft beleid en de investeringsruimte bij corporaties is er de laatste jaren veel gewijzigd. Corporaties moeten voldoen aan strengere regelgeving 
rondom financiering, investeringen en woningtoewijzing. Daarnaast is het toezicht op corporaties flink verstevigd en is de investeringsruimte van 
corporaties afgenomen door heffingen (verhuurdersheffing vanuit het Rijk en de saneringsheffing vanuit de Aw). Regelgeving geldend voor corporaties is 
opgenomen in de Herzieningswet Toegelaten Instellingen (Woningwet) die per 1 juli 2015 in werking is getreden. Een belangrijk gevolg van deze Woningwet 
is dat corporaties aanzienlijk minder ruimte hebben om te investeringen in 'niet-DAEB1' activiteiten, ofwel 'commerciële' activiteiten, en dat corporaties zich 
meer moeten en zullen richten op de doelgroep van beleid (huishoudens met een inkomen < € 36.798,-; prijspeil 2018).

Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW)
Het jaarlijks overzicht van de investeringscapaciteit per corporatie - de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) - ontvangen de corporatie en 
de gemeente eind mei/begin juni. De IBW is een indicatie van hoeveel geld corporaties maximaal en eenmalig kunnen lenen en uitgeven voor extra 
nieuwbouw, woningverbetering of huurmatiging; het betreft dus het maximaal haalbare eenmalige investeringen en heeft dus geen meerjarig karakter!

1 DAEB = Diensten van Algemeen Economisch Belang
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De derde editie van de IBW beoogt de stakeholders van corporaties - onder diverse voorbehouden - aan de hand van drie (investerings)bedragen 
(nieuwbouw, woningverbetering en huurmatiging), inzicht te geven in de financiële mogelijkheden van individuele woningcorporaties. De berekende IBW 
geeft aan wat totaal kan worden besteed als.alle ruimte wordt gebruikt voor één post, maar de inzet kan in de praktijk natuurlijk ook worden verdeeld over 
deze drie posten.

‘ Het is aan de corporatie om - in overleg met gemeente en huurdersorganisatie - een balans te vinden tussen beschikbaarheid (nieuwbouw), betaalbaarheid 
(huurbeleid) en duurzaamheid (woonkwaliteit en betaalbaarheid) door verantwoord te sturen tussen deze bestedingen. Met andere woorden, in welke 
mate we inzetten op nieuwbouw, woningverbetering of juist huurmatiging.

Bijdrage l'escaut
l'escaut is de grootste corporatie binnen de gemeente Vlissingen, met ruim 6.000 woningen verspreid over Vlissingen en Souburg, l'escaut is actief in de 
Vlissingse samenleving en in staat om binnen de financiële kaders ten behoeve van continuïteit van de bedrijfsvoering en rekening houdend met de 
toekomstige woonbehoeften maatschappelijke prestaties te leveren. De corporatie is hierbij gebonden aan de eisen van de Autoriteit woningcorporaties 
(Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). l'escaut levert een bijdrage aan de vijf thema's benoemd in de prestatieafspraken 2016 -2019, die 
recht doet aan de eigen financiële mogelijkheden. In het bod hierna wordt onze bijdrage en de voorgenomen investeringen per thema voorde komende 
jaren benoemd en de gevolgen hiervan voor de continuïteit van onze organisatie.

Bod l'escaut Woonservice op de Woonvisie (2018) ;.

Tot slot
De omgeving van woningcorporatiés zal de komende periode in beweging blijven. De hoogte van de verhuurderheffing, saneringsheffing, 
vennootschapsbelasting en wetgeving zoals passend toewijzen, zijn kritische factoren die ertoe leiden dat we het gekozen beleid jaarlijks scherp moeten 
blijven monitoren en eventueel bijstellen. Kortom volop uitdaging om ons met zijn allen in te blijven zetten voorgoed en betaalbaar wonen in Vlissingen. 
We blijven daarvoor investeren in leefbaarheid en in de samenwerkingsverbanden die hiervoor nodig zijn. De hiervoor beschreven bijdrage is 
vanzelfsprekend onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving die invloed hebben op ons budget 
en planning. Met name de extreem gestegen bouwkosten voor nieuwbouwprojecten en de mogelijke consequenties van beperking van de rentaftrek voor 
de vennootschapsbelasting (de ATAD-richtlijn) kunnen onze ambities belemmeren.

Vlissingen, juni 2018

Robert de Ridder 
Directeur-bestuurder
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Bod l'escaut Woonservice op de Woonvisie (2018)

Bod voor 2019: activiteitenoverzicht
Programma Beschikbaarheid van woningen aantal/investering

(prognose)
Bod l'escaut art. PA Randvoorwaarden Bijdrage gemeente 2019 2020

Garantstelling aanbod passende woning voor actief 
woningzoekende binnen 3 jaar

2.1.1

6.5.1

Actief woningzoekende reageert op 
passend aanbod (op basis van 
inkomen en huishoudensgrootte)

Gezien de licht dalende mutatiegraad, wordt een 
aantal van ca. 585 mutaties in 2019 verwacht, t.b.v. 
directe bemiddeling (t.b.v. statushouders, 
zorggeïndiceerden) en overige woningzoekenden 
(spoedzoekers en reguliere woningzoekenden)

585
mutaties

600
mutaties

Doelgroep:
• passend toewijzen van huishoudens met recht op 

huurtoeslag
• minimaal 80% vd toewijzingen aan huishoudens 

met een inkomen <= € 36.798 (prijspeil 2018)

2.1.2

Actueel ondernemingsplan 

Ongewijzigde wetgeving >95% 

> 80%

>95%

>80%

Omvang van de woningvoorraad 
Het totaal aantal woningen per 01-01-2018 bedraagt 
6.063; verdeeld naar huurklasse:

Actuele portefeuillestrategie 2018 Vergunningverlening
nieuwbouw

Huurklasse

Goedkoop: t/m € 414
Betaalbaar: >€414-€635
Middelduur: > € 635 - € 710
Duur: >€ 710 (niet-DAEB)
Totaal

Aantal
woningen
01-01-

2017
1.924
3.354

653
97

6.028

Aantal
woningen
01-01-

2018
2.019
3.356

608
80

6.063

2.1.5
Tot: 5.845 
woningen

Tot: 5.835 
woningen

Door sloop (-183 i.v.m. sloopbesluit/start 
uitverhuizing) en verkoop(-lO), zal de omvang van de 
woningvoorraad het komende jaar afnemen. 
Afhankelijk van het verloop van de verkoop van onze 
niet-DAEB woningen (in totaal 36 woningen) neemt
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Bod l'escaut Woonservice op de Woonvisie (2018)

het aantal woningen nog verder af. Oplevering 
nieuwbouw wordt pas in 2020 verwacht.

Studentenhuisvesting (shv):
Het totaal aantal studenteneenheden (SEH) bedraagt:

shv

Aantal
eenheden per 
01-01-2017

Aantal
eenheden per 
01-01-2018

Hercules S-laan 81 33
Foyer 24 24
Schuitvaartgr. 10 10
Onzelfstandig 115 67
V.Dishoeckstr. 43 52
Engelse Wijk 26 26
Zelfstandig 69 78
Totaal 184 145

2.2.3/

2.2.5

Actuele portefeuillestrategie 2018 De gemeente stimuleert èn 
faciliteert (markt)partijen bij 
de uitbreiding van de 
woonruimte voor studenten in 
Vlissingen.

Tot: 120 SEH Tot: 130 SEH

• voortzetting omzetting woningen (bij mutatie) 
Van Dishoeckstraat in zelfstandige 
studenteneenheden (SEH)

• voortzetting omzetting aantal (onzelfstandige) 
kamers Hercules Segherslaan in appartementen 
t.b.v. reguliere verhuur

Voortzetting gefaseerde uitverhuizing 
herstructureringsproject in 2018 van Ravesteynplein 
e.o. (183 woningen). Geplande start sloop in tweede 
helft 2019; start nieuwbouw eind 2019/begin 2020. 
De beoogde verdunning betreft ca. 60 woningen.

2.3.3

2.4.3

Samenwerking 
herstructureringsproject 
vastgelegd in Samenwerkings
overeenkomst (SOK)

Tijdige vergunningverlening

Aan pak openbare ruimte en 
infrastructuur

Verkoop bestaande voorraad (DAEB): (maximaal) 10 
woningen per jaar

In 2018 wordt geen nieuwbouw opgeleverd.

Actuele portefeuillestrategie 2018

Actuele portefeuillestrategie 2018 Tijdige vergunningverlening
Na 2018 wordt in de 'portefeuillestrategie 2018' 
rekening gehouden met de oplevering van Aanpak openbare ruimte en 

infrastructuur

-10 -10
woningen woningen

+ 0
woningen

+ 0
woningen
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Bod l'escaut Woonservice op de Woonvisie (2018)

nieuwbouwwoningen vanaf 2020 (Scheldeterrein en 
daarna Ravesteynplein).

Evalueren van de gekozen woonruimtebemiddelings- 
modellen met collega corporaties Zeeuwland en 
Woongoed en de Huurdersvereniging l'escaut

Evaluatie
moment

Beschikbaarheid van woningen: doorkijk tot en met 2023

Om geen verouderd bezit te krijgen blijft l'escaut haar woningbezit vernieuwen. Dit gebeurt door sloop/nieuwbouw, renovatie, groot onderhoud en energiemaatregelen. 
Door verkoop, sloop/herstructurering en nieuwbouw neemt onze woningvoorraad tot en met 2023 met ruim 100 woningen af tot ca. 5.940 woningen. Hierbij houden we in 
de 'portefeuillestrategie 2018' vooralsnog rekening met de nieuwbouw (dan wel afname) van ca. 100 woningen op het Scheldekwartier (t/m 2023) en met de voortzetting 
van de herstructurering (uitverhuizing) van het Ravesteynplein e.o. in 2018 e.v.. Op basis van het 'investeringsbesluit Ravesteijnplein e.o.' (juli 2017) moet rekening worden 
gehouden met een verdunning van 78 sociale huurwoningen (sloop van 183 sociale huurwoningen; nieuwbouw 105 sociale huurwoningen).

In het kader van beschikbaarheid en betaalbaarheid wordt door toepassing van ons huurbeleid gezorgd voor voldoende goedkope en betaalbare woningen, waarbij het 
aandeel middeldure woningen zal afnemen. Hiermee zorgt l'escaut voor voldoende beschikbaarheid van woningen voor de doelgroep van beleid.
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Bod l'escaut Woonservice op de Woonvisie (2018)

Programma Betaalbaarheid van woonlasten aantal/investering

Bod l'escaut art. PA Randvoorwaarden Bijdrage gemeente 2019 2020

D.m.v. passend toewijzen (verplicht vanaf 2016) 
wordt rekening gehouden met woonlasten van de 
primaire doelgroep

3.1.1 >95% >95%

Toepassing gematigd huurbeleid, om zo voldoende 
goedkope en betaalbare woningen te hebben en te 
behouden. Dit is terug te zien in de verdeling van 
aantallen woningen per huurklasse (ruim 88% van de 
woningen behoort tot de goedkope en betaalbare 
huurklassen (huur tot € 640,-)).

Actuele portefeuillestrategie 2018 

Huurbeleid afgestemd met HvL
3.2.1

Continueren
gematigd

huurbeleid

Continueren
gematigd

huurbeleid

Jaarlijkse inflatievolgende huurverhoging per 01/07 
(prognose) 3.2.1

Actuele portefeuillestrategie 2018 1,1%
(prognose)

1,34%
(prognose)

Voortzetting energiebeleid, waarbij het voordeel van 
gedane energieinvesteringen, volledig ten goede 
komt aan de zittende huurders

3.3.1
4.1.2

Actuele portefeuillestrategie 2018

Voorlichting aan huurder bij plaatsing zonnepanelen 
(energie bewustwording) en andere 
energieinvesteringen. Vanaf 2018 krijgt dit 
nadrukkelijk aandacht bij l'escaut.

3.3.2
4.2.2

Samenwerking met HvL aan 
energiebewustwordingsplan

Samenwerking met Zeeuwland

D.m.v. 'woonlastenmodule' binnen ZWW, worden bij 
het woningaanbod, de geschatte woonlasten (op 
basis van samenstelling huishouden en energielabel 
woning) inzichtelijk gemaakt

3.3.5

Betaalbaarheid van woonlasten: doorkijk tot en met 2023

Ook na 2019 blijft l'escaut haar energieinvesteringen en gematigd huurbeleid continueren, om te zorgen voor voldoende goedkope en betaalbare woningen. Door 
toepassing van het gematigde en gewijzigde huurbeleid neemt de omvang van de goedkope en betaalbare voorraad op termijn toe met ca. 10%. Hierbij houden we 
vooralsnog vast aan een jaarlijks inflatievolgende huurverhoging.

In het kader van de 'betaalbaarheid van woonlasten', blijft het vergroten van energiebewustzijn bij bewoners een continue aandachtspunt.
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Bod l'escaut Woonservice op de Woonvisie (2018)

Programma Duurzaamheid en kwaliteit aantal/investering

Bod l'escaut art. PA Randvoorwaarden Bijdrage gemeente 2019 2020

Energieinvesteringen voor in totaal ca. € 33 miljoen
(t/m 2025), in bestaande voorraad:
• aanbrengen van zonnepanelen op in totaal 

2.450 woningen (individueel) en op 22 
appartementencomplexen (1.045 
appartementen t.b.v. verlaging servicekosten)

• overige energieinvesteringen (CV, spouw- en 
vloerisolatie etc.)

• Het nemen van energiebesparende maatregelen
in de gemeenschappelijke ruimtes (m.n. door 
aanbrengen LED-verlichting).________________

Actuele portefeuillestrategie

4.1.1
4.2.5

€ 4,1 miljoen € 3,5 miljoen

l'escaut stelt - conform de ambitie uit de in april 
2017 vastgestelde 'Aedes Woonagenda' - in 2018 
een plan op, om in 2050 een C02-neutraal 
('aardgasloos wonen') woningbezit te bereiken. In 
2019 wordt dit verder uitgewerkt in de 
portefeuillestrategie 2019.

4.1.1

In samenwerking en overleg met 
gemeente, huurdersvereniging, 
Zeeuwland, netbeheerder en 
warmteleveranciers.

Warmtevisie gemeente 
Vlissingen (uiterlijk gereed in 
2021)

Per 01-01-2018 is de gemiddelde energie index van 
de woningvoorraad 1,56; dit komt overeen met label 
C. Energieinvesteringen resulteren in een 
verbetering van de gemiddelde energie-index: 1,38 
eind 2020 (label B).

Ongewijzigde wetgeving (m.b.t. 
energielabeling)

index 1,5 Index 1,44

Programma van eisen nieuwbouw:
• Plaatsing zonnepanelen
• Voldoen aan eisen bouwbesluit
• Nieuwbouwwoningen vanaf nu minimaal

aardgasloos (was Energie Prestatie Coëfficiënt 
(EPC) van 0,0) = gebouwgebonden 
energieverbruik van 0 en geen 
aardgasaansluiting______________________

4.2.4 Actueel bouwbesluit

Uitvoering planmatig onderhoud voor in totaal € 5,5 
miljoen 4.2.5 € 5,5 miljoen € 6,8 miljoen
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Bod l'escaut Woonservice op de Woonvisie (2018)

Vervolg uitvoering asbestbeleid. Begin 2018 is de 
bezitsinventarisatie afgerond. Op basis daarvan 
wordt in 2018 de sanerings- en 
communicatiestrategie bepaald. Op termijn worden 
alle asbesthoudende toepassingen uit ons bezit 
verwijderd (m.u.v. ingemetseld/ingestort asbest). 
Hiervoor heeft l'escaut t/m 2039 een 'voorziening 
asbestsanering' opgenomen van € 265.000,- per jaar.

4.2.5 Actuele portefeuillestrategie

Deelname aan LAVS 
(=Landelijk Asbest Volg 
Systeem)

€ 265.000,- € 265.000,-

In 2019 totaal verbetering van minimaal 5% van ons 
woningbezit (sloop/nieuwbouw, renovatie/groot 
onderhoud en energieinvesteringen)

4.2.5 >=5% >=5%

Duurzaamheid en kwaliteit: doorkijk tot en met 2023

Voor de periode 2018 t/m 2025 is een totaalbedrag van ca. € 33 miljoen begroot t.b.v. energieinvesteringen. Deze investeringen leiden tot een (verwachte) verbetering van 
de energie-index van alle woningen tot minimaal een label B (energie-index <1,41) in 2025.

De overgang naar een C02-neutrale woningvoorraad is in het huidige vastgestelde energiebeleid van l'escaut nog niet meegenomen. Conform de vastgestelde 'Aedes 
Woonagenda' stelt l'escaut in 2018 een 'duurzaamheidsbeleidsplan' op om in 2050 een C02-neutraal woningbezit te bereiken.

Verdere uitwerking (en uitvoering) hiervan zal in de periode na 2018 een belangrijk onderdeel zijn en blijven van het energiebeleid van l'escaut. Uitwerking hiervan vindt 
plaats in de portefeuillestrategie 2019. Dat dit een enorme opgave gaat zijn mag duidelijk zijn.

We blijven minimaal 5% van ons woningbezit per jaar verbeteren.
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Bod l'escaut Woonservice op de Woonvisie (2018)

Programma Leefbaarheid (inzet in wijken en buurten) aantal/investering

Bod l'escaut art. PA Randvoorwaarden Bijdrage gemeente 2019 2020

Participatie in de Wijkplannen van Bossenburg en 
Paauwenburg.

Participatie in de wijkgerichte aanpak in het 
algemeen.

5.1.2

Gemeente als voortrekker voor de 
wijkgerichte aanpak en Wijkplannen

Rol van wijkcoördinator en 
van voortrekker van plan van 
aanpak Bossenburg.

Continuering reguliere investeringen leefbaarheid:
• Ca. 70% van het budget t.b.v. 

contractonderhoud (onderhoud 
gemeenschappelijk groen (in bezit l'escaut), 
onkruidbestrijding brandgangen, schoonmaak- 
werkzaamheden)

• Overige 30% t.b.v. overige 
leefbaarheidsactiviteiten (buurtbemiddeling, 
activiteiten voortkomend uit Lemon en 
bewonersinitiatieven etc.)

5.1.3

Leefbaarheidsuitgaven - binnen de 
gestelde regels en voorwaarden - voor 
maximaal € 126,25,- (prijspeil 2016) 
per woning p/j toegestaan 
(Woningwet)

Uitvoering van ten minste 
haar wettelijke taken op het 
gebied van leefbaarheid, ten 
behoeve van een veilige en 
kwalitatief goede woon- en 
leefomgeving. € 300.000,- € 300.000,-

Naast de reguliere investeringen in leefbaarheid, 
continuering 'aanpak brandgangen' (inventarisatie, 
aanbrengen verlichting en verbetering waterafvoer)

Actuele portefeuillestrategie
€ 100.000, € 100.000,-

Continuering deelname project buurtbemiddeling 5.2.2

5.2.3

Gemeente neemt deel aan project 
buurtbemiddeling

50% van de totale kosten 
buurtbemiddeling € 30.000,- € 30.000,-

In overleg met gemeente en Zeeuwland wordt 
uitvoering gegeven aan acties voortkomend uit de 
resultaten van het LEMON leefbaarheidsonderzoek 
2017.

5.4.2

Uitvoering geven aan 
gemeentelijke acties, 
voortkomend uit Lemon

Leefbaarheid (inzet in wijken en buurten): doorkijk tot en met 2023

Continuering van de reguliere investeringen in leefbaarheid en 'aanpak brandgangen', binnen de wettelijk toegestane maximale uitgaven. 

Acties naar aanleiding van de resultaten van het LEMON leefbaarheidsonderzoek in 2017 worden uitgevoerd in de komende jaren.

Een volgend LEMON leefbaarheidsonderzoek is gepland in 2021 (volgens afspraak, één keer in de vier jaar een onderzoek).
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Bod l'escaut Woonservice op de Woonvisie (2018)

Programma Sociaal-maatschappelijke opgaven en zorg aantal/investering

Bod l'escaut art. PA Randvoorwaarden Bijdrage gemeente 2019 2020

Huisvesting (bijzondere) doelgroepen:
• Bemiddeling bij huisvesting taakstelling 

statushouders
• Bemiddeling bij huisvesting zorg-geïndiceerden 

in de daarvoor aangewezen complexen
• 'Spoedzoekers' ('urgenten') in nieuw 

woonruimteverdeelsysteem via 'direct te huur 
en 'loting"

• Garantstelling aanbod passende woning voor 
actief woningzoekende binnen 3 jaar

• Indien nodig, toepassing hardheidsclausule in
woonruimteverdeelsysteem________________

2.1.1

6.2.1

ZuidWestWonen als 
woonruimtebemiddelingssysteem

Actief woningzoekende reageert op 
passende aanbod (op basis van 
inkomen en huishoudensgrootte)

Huisvesting
50

statushouders
(taakstelling)

Huisvesting
50

statushouders
(taakstelling)

Toetsing aan veiligheidscriterium

Met gemeente gezamenlijk beleid ontwikkelen 
"langer zelfstandig thuis wonen".
Overleg is in 2017 opgestart en in 2018 
gecontinueerd. Vervolgafspraken zijn gemaakt. 6.1.4

Gemeente in samenwerking 
met corporatie; gemeente 
plant vervolg in.

Daar waar nodig inzet van 
WMO middelen volgens het 
afgesproken beleid

Verdere optimalisatie van het incassoproces om zo 
(nog meer) huisuitzettingen te voorkomen

Voortzetting van het traject 'vroegsignalering'.

6.4.1 t/m 
6.4.5

Bijdrage/inzet Porthos en Orionis Draagvlak voor 
samenwerking

Het maken van afspraken met sociaal
maatschappelijke zorginstanties, ter preventie, 
ondersteuning en aanpak van 'kwetsbare huurders 
en/of huurders met verward gedrag'. Dit om te 
komen tot een duidelijke rolverdeling tussen 
partijen, zodat huurders met een zorgvraag de 
juiste zorg en begeleiding ontvangen.

Bijdrage/inzet diverse sociaal
maatschappelijke zorginstanties.

Bijdrage aan het komen tot 
samenwerkingsafspraken.

6.5
Aanpak

ontwikkeld

Sociaal-maatschappelijke opgaven en zorg: doorkijk tot en met 2023

Continuering huidig toewijzingsbeleid; afhankelijk van resultaten (monitoring van slaagkans) kan eventueel bijstelling van beleid plaatsvinden. Onze inzet is erop gericht om 
blijvend te garanderen dat woningzoekenden binnen 3 jaar een passende woning hebben.
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Bod l'escaut Woonservice op de Woonvisie (2018)

l'escaut blijft samen met schuldhulpverlening-partners inzetten op vermindering van het aantal huisuitzettingen. Daarnaast zetten we in op een betere en efficiëntere 
samenwerking met sociaal-maatschappelijke zorginstanties - in het kader van 'kwetsbare huurders en/of huurders met verward gedrag' - zodat deze huurders de juiste 
zorg en begeleiding (kunnen) ontvangen.
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Bod l'escaut Woonservice op de Woonvisie (2018)

Financieel

In dit hoofdstuk maken we inzichtelijk wat het effect is van het bod op de financiële positie van l'escaut. Dit inzicht verschaffen wij op corporatieniveau en is 
gebaseerd op de jaarrekening 2017 en de doorrekeningen binnen onze portefeuillestrategie.

De (des)investeringen verwerken we in onze (meerjaren)begroting(en). Door temporisering zal het moment van investeren op onderdelen t.o.v. 
doorrekeningen in onze portefeuillestrategie wellicht afwijken, maar in grote lijnen geeft het verloop van de financiële ratio's een juist beeld van onze 
financiële positie en continuïteit. De financiële ratio's zijn gelijk aan de ratio's welke het Waarborgfonds Sociale Woningbouw ook gebruikt bij hun jaarlijkse 
beoordeling van onze financiële positie en continuïteit, waarbij l'escaut vanuit het voorzichtigheidsprincipe een marge van 20% toepast.

Ratio Norm WSW Norm l'escaut 2018 2019 2020 2021 2022 2023

ICR (Interest Coverage Rate) >1,4 >1,7 2,5 4,5 2,2 2,3 2,8 3,6

DSCR (Debt Service Coverage Ratio) >1,0 >1,2 1,7 3,2 2,2 2,1 2,4 2,7

LTV (Loan to Value) <75% <60% 52% 51% 56% 54% 53% 56%

Solvabiliteit >25% >30% 75% 75% 73% 73% 72% 72%

Dekkingsratio <50% <40% 24% 24% 27% 26% 26% 28%

Toelichting ratio's

• ICR (Interest Coverage Ratio): in hoeverre de corporatie in staat is (geweest) de rente-uitgaven op het vreemd vermogen te voldoen uit de kasstroom 
uit operationele activiteiten.

• DSCR (Debt Service Coverage Ratio): in hoeverre de corporatie in staat is om voldoende kasstromen te genereren om, indien nodig, voldoende 
aflossingen op het vreemd vermogen te kunnen voldoen.

• LTV (Loan to value): meet in hoeverre de kasstroom genererende capaciteit van de geëxploiteerde vastgoedportefeuille op lange termijn in een 
gezonde verhouding staat tot de schuldpositie.

• Solvabiliteit: meet de omvang van het weerstandsvermogen van de corporatie in relatie tot het totale vermogen.

• Dekkingsratio: meet de verhouding tussen de onderpandwaarde van het bij WSW ingezet onderpand en het schuldrestant van door WSW geborgde 
leningen.
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Bod l'escaut Woonservice op de Woonvisie (2018)

Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW)

De IBW beoogt de stakeholders van corporaties - onder diverse voorbehouden - vernieuwd inzicht te geven in de financiële mogelijkheden van individuele 
woningcorporaties. Om het voor de stakeholders eenvoudig te houden, is de uitdagende en complexe afweging over lange termijn volkshuisvestelijke 
strategie gereduceerd tot drie eenvoudige bestedingsrichtingen, te weten: sociale nieuwbouw, woningverbetering of huurmatiging. Deze drie bedragen 
geven indicatief de bestedingsruimte aan ten opzichte van de beleidsvoornemens zoals deze zijn aangegeven in de prospectieve informatie (dPi).
De IBW gaat over de maximaal haalbare eenmalige investeringen en heeft dus geen meerjarig karakter. Bij de berekeningen is uitgegaan van een 
gemiddelde nieuwbouw- of verbeterinvestering in Nederland qua kosten, onrendabele top, WOZ-waarde en dergelijke. Lokaal kan sprake zijn van 
afwijkende veronderstellingen die een ander effect hebben op de bestedingsruimte.

Deze bestedingsruimte wordt ook beïnvloed door het financieel beleid van l'escaut. I'escaut hanteert andere ratio's dan de standaardnormen. Deze 
financiële 'vluchtstrook' hanteren we vanwege het prospectieve karakter verwerkt in de ratio's en het voorzichtigheidsprincipe. Wijzigingen in bijvoorbeeld 
regelgeving en of economische ontwikkelingen kunnen de financiële continuïteit namelijk direct aantasten.

De uitkomsten overeenkomstig het IBW en de l'escaut normering (alternatieve norm) worden in de onderstaande tabel weergegeven.

Uitkomsten grafisch L0089 (l'escaut woonservice)

Uitkomsten DAEB

IBW-bedraq voor
Nieuwbouw
Verbetering
Huurmatiging

Alternatief Standaard
0
0
0

54.000
48.200

1.900

Alternatieve normen

Normen financiële ratio's
ICR Loan to Value Solvabiliteit Dekkingsratio

1,70 60,0% 30,0% 40,0%
1,40 75,0% 20,0% 70,0%

Minimum Maximum Minimum Maximum

Alternatieve norm 
Standaard norm 
Minimum/maximum

Let op: de basis voor deze tabel zijn de beleidsvoornemens, zoals deze zijn uitgewerkt in de dPi 2017. Deze beleidsvoornemens kunnen op bepaalde punten 
zijn herzien en dit is weer vertaald in de portefeuillestrategie 2018. Op grond hiervan zijn de financiële ratio's (LtV) uit bovenstaande tabel (IBW-normen) 
niet 1:1 vergelijkbaar met de ratio's volgens de doorrekening portefeuillestrategie, zoals weergegeven in de tabel op de vorige pagina.
Het belangrijkste verschil is gelegen in een verschuiving in de tijd van de oplevering van nieuwbouwprojecten, waardoor ook de bijbehorende investeringen 
meer gespreid zullen plaatsvinden.
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Bod l'escaut Woonservice op de Woonvisie (2018)

Concluderend kunnen we vaststellen dat, rekening houdend met het financiële beleid van l'escaut zoals uitgewerkt in de dPi 2017 , geen 
bestedingsruimte aanwezig is (zie alternatieve kolom). De interne norm voor Loan to Value (LtV) van 60% is hiervan de oorzaak.

Gevraagde achtervang in 2019 en 2020

Om investeringen te kunnen bekostigen kan het nodig zijn dat we additionele financiering nodig hebben met borging van het WSW. De borging krijgt 
l'escaut alleen als door de gemeente achtervang geboden wordt. Aan de gemeente Vlissingen vragen we achtervang te bieden voor de volgende 

investeringen en herfinancieringen:

Nieuwbouwinvesteringen

• Project Ravesteynplein e.o. (105 woningen, € 22,6 mln)
• Scheldewijk (23 grondgebonden woningen, € 5,2 mln)

Investeringen bestaand bezit

« Duurzaamheid / Energie (€ 11,6 mln)

Herfinancieringen

• Roll over BNG Bank (2019, € 5 mln)
• Fixe lening NWB Bank (2019, € 5 mln)
• Fixe lening NWB Bank (2019, € 5 mln)
• Fixe lening BNG Bank (2020, € 6 mln) 
o Fixe lening NWB Bank (2020, € 5 mln)

De werkelijke financieringsbehoefte hangt af van de planning/voortgang van de investeringen en de hoogte van de positieve operationele kasstromen, 
l'escaut stelt jaarlijks een treasuryjaarplan op. Indien dit plan is goedgekeurd, wordt deze ter kennisgeving aan de gemeente opgestuurd.
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L'Escaut woonservice 
Hermesweg 13 
4382 ND  VLISSINGEN 
 

 
 
 
UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 

  1022889 / 1058708 12 december 2018 
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 

E. van Egmond Paul Krugerstraat 1 0118-487466  
    
ONDERWERP    

Bieding 2019 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Uw ‘bod’ voor 2019 op de Prestatieafspraken 2016-2019 hebben wij op 10 juli 2018 mogen 
ontvangen. U geeft hiermee uitvoering aan de afspraak 1.1.2 uit de 'prestatieovereenkomst 
2016 - 2019' en regelgeving vanuit de Woningwet (art. 43 en 44). 
 
Met uw bod geeft u duidelijk weer hoe u de komende twee jaar bijdraagt aan de uitvoering van 
het volkshuisvestelijk beleid in de gemeente Vlissingen. Het feit dat u investeert in de volle 
breedte van de volkshuisvesting (zowel in nieuwbouw, bestaande bouw als ook de 
betaalbaarheid voor de doelgroepen) draagt bij aan de opgaven waar Vlissingen voor staat. 
 
Wij kunnen u dan ook meedelen dat wij in kunnen stemmen met uw bieding voor 2019.  
 
Graag gaan wij samen met u de uitdagingen aan die in het verschiet liggen zoals de realisatie 
van sociale huurwoningen op Scheldekwartier, de voortgaande kwaliteitsverbetering in de 
bestaande voorraad en de uitwerking van de ‘Aedes Woonagenda 2017’ in relatie tot het, nog 
op te stellen, gemeentelijk warmteplan. Daarnaast zal 2019 in het teken staan van de 
actualisatie van de Prestatieafspraken voor de periode 2020 en verder. 
 
Wij kijken uit naar het continueren van de samenwerking aan een woningvoorraad die, nu 
en in de toekomst, aansluit bij de wensen van onze inwoners.  
Uw bod 2019 en een afschrift van deze brief worden ter informatie verstrekt aan de Raad. 
 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,  de burgemeester, 

 
mr. drs. ing. M. van Vliet    drs. A.R.B. van den Tillaar 
 



Zierikzee,
30 mei 2018

Gemeente Vlissingen 
College van B&W 
Postbus 3000 
4380 GV VLISSINGEN

3 1 MEI 2018
«2ÜJVANGEN

Onderwerp
bod 2019

Geacht college,

De Prestatieovereenkomst 2016-2019 en de Woningwet bepalen dat we in de gemeente 
Vlissingen jaarlijks een bod uitbrengen waarmee we onze bijdrage aan de realisatie van het 
volkshuisvestelijk beleid leveren. De prestatieovereenkomst is daarvoor het kader.

Zeeuwland
voor elkaar

Bij deze brief treft u het overzicht aan van de activiteiten en investeringen die we ons de 
komende twee jaar hebben voorgenomen. Tevens is een doorkijk opgenomen voor de drie 
jaar die daar op volgen. De effecten op de financiële positie van Zeeuwland worden 
weergegeven in de financiële paragraaf.
Het bod is besproken met de Stichting Huurdersbelangen Zeeuwland.

Kerkhof1,4301 BZ Zierikzee 
Postbus 82,4 300 AB Zierikzee 
Telefoon 0111418080 
Fax 0111418081 
info@zeeuwland.nl 
www.zeeuwland.nl

We gaan ervan uit dat we op deze wijze de komende jaren effectief kunnen samenwerken 
aan prettig en betaalbaar wonen in Vlissingen.

Vanzelfsprekend gaan we graag met u in overleg over ons bod.

IBAN NL07RAB00166353280 
BIC RABONL2U 
Btwnr. NL002601394B01 
K.v.K. Middelburg 22015097

Met Vriendelijke groet,

rco
ecteur-bestuurder

Bijlage: Bod op de Woonvisie (2019)
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Bod 2019 van Zeeuwland op de Woonvisie van de gemeente Vlissingen

Voorwoord

Deze notitie bevat het bod van Zeeuwland op de Woonvisie van de gemeente Vlissingen voor 2019. Ook wordt er een doorkijk gegeven naar 
2020 en de periode 2020-2023.

In ons gesprek rondom ons koersdocument 2017-2018 gaf u aan extra aandacht voor kwetsbare huurders belangrijk te vinden. Wij zullen het 
initiatief nemen een gezamenlijke aanpak te realiseren i.s.m. L'escaut en de gemeente.

De huurdersorganisatie van Zeeuwland SHZ gaf aan betaalbaarheid in algemene zin als zeer belangrijk te vinden. Hier spelen we op in door 
een gematigd huurbeleid en voldoende betaalbare woningen. De SHZ betrekken we bij de inzet van 1 miljoen euro besparing voor de 
betaalbaarheid van de woonlasten. Dit resulteert in het zonder huurverhoging aanbieden van energiemaatregelen aan de woning en het 
vervallen van de kosten voor het onderhoudsabonnement voor huurders op Walcheren.

Missie Zeeuwland
Zeeuwland staat voor betaalbaar wonen met een optimale dienstverlening in Walcheren en Schouwen-Duiveland. Onze doelgroep is 
huishoudens en woningzoekenden met een inkomen tot 36.798 euro. Ook hebben we oog voor de lage middeninkomens tussen de 36.798 en 
44.360 euro. We staan voor plezierig wonen. De behoefte en persoonlijke situatie van de huurder staat daarin centraal. Soms gaat dat verder 
dan wonen. Dan stellen we ons proactief op en leggen we de verbindingen met onze netwerkpartners die nodig zijn. Met elkaar willen we het 
verschil maken voor onze huurders.

Onze focus ligt op het aanbieden van woningen aan huishoudens met lage inkomens, die zelf niet of moeilijk in eigen huisvesting kunnen 
voorzien.

• We houden huren betaalbaar voor de sociale doelgroep nu en in de toekomst, daarvoor beheersen we onze uitgaven.
• Duurzaamheid staat hoog op onze agenda. Door het energiezuiniger maken van woningen drukken we de energielasten voor onze 

huurders en dragen we actief bij aan milieuverbetering.
• We investeren in de kwaliteitsverbetering van een deel van onze woningen. Hiermee voldoen deze aan de eisen van deze tijd en sluiten 

zij aan bij de wensen van de vergrijzende doelgroep.
• We zien een beperkte rol binnen de vrije huursector en koopwoningen als middeninkomens (tot 44.360 euro) daar behoefte aan hebben 

en de markt dit niet oppakt.
• We hebben een taak in het zorgen voor een leefbare woonomgeving, omdat we merken dat dit het woongenot van onze bewoners in 

belangrijke mate beïnvloedt. Onze inzet op leefbaarheid richt zich op activiteiten rond de nabije woonomgeving of achter de voordeur. 
Uiteraard binnen de kaders en budgetten van de Woningwet.
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Bod 2019 van Zeeuwland op de Woonvisie van de gemeente Vlissingen

Belangrijke actuele thema’s
Zeeuwland ziet het als haar primaire taak om te zorgen voor kwaliteit, betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen. We 
ervaren dat de financiële ruimte om dat te doen steeds meer beperkt wordt en dat tegelijkertijd de tijd die we moeten besteden aan externe 
verantwoording fors toeneemt. De financiële beperking is een gevolg van de verhuurder- en saneringsheffingen, vennootschapsbelasting, 
striktere normen bij toewijzingen en extra administratieve lasten ten gevolge van een verhoogde regeldruk. De externe verantwoordingseisen 
nemen toe ten gevolge van de regelgeving in de nieuwe Woningwet.

De betaalbaarheid van de woningen geldt momenteel als onze grootste zorg. Terwijl de huren stijgen, zien we dat onze huurders steeds minder 
te besteden hebben. Daarnaast zijn de woningen boven de aftoppingsgrens, door de introductie van het ‘passend toewijzen’, niet meer 
toegankelijk voor een groot deel van onze doelgroep en heeft het kabinet een besparing op de huurtoeslag aangekondigd. Naar verwachting 
vragen deze ontwikkelingen niet alleen om een beperking van de huurstijgingen maar zal ook een deel van het bezit substantieel in prijs 
verlaagd moeten worden. Ten gevolge hiervan zullen onze inkomsten dalen, wat we alleen kunnen opvangen door te besparen op onze kosten.

Financieringsstrategie
We borgen onze financiële continuïteit, werken doelmatig en presteren naar vermogen. Uitgangspunt is dat wij op zowel korte als op lange 
termijn onze doelgroep betaalbaar kunnen huisvesten. Daarom zorgen wij ervoor dat de inkomsten en uitgaven in de komende periode in 
balans blijven. Onze primaire focus ligt op de kasstromen en op de risico’s en kansen op korte en lange termijn.

Voor onze investeringen zijn we deels afhankelijk van externe financiering. Het is mogelijk dat in de toekomst de rente waartegen we 
financiering aantrekken stijgt. We richten ons financieel beleid hier op in.

Ontwikkelingen
De omgeving van woningcorporaties zal de komende periode in beweging blijven. De hoogte van de verhuurderheffing, saneringsheffing, 
vennootschapsbelasting en wetgeving, zoals passend toewijzen, zijn kritische factoren die ertoe leiden dat we het gekozen beleid jaarlijks 
scherp moeten blijven monitoren en eventueel bijstellen. Kortom volop uitdaging om ons met zijn allen in te blijven zetten voor goed en 
betaalbaar wonen in Vlissingen. We blijven daarvoor investeren in leefbaarheid en in de samenwerkingsverbanden die hiervoor nodig zijn. De 
hierna beschreven bijdrage is vanzelfsprekend onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en belangrijke wijzigingen in wet- en 
regelgeving die invloed hebben op ons budget en planning. Met name de extreem gestegen bouwkosten voor nieuwbouwprojecten en de 
mogelijke consequenties van beperking van de rentaftrek voor de vennootschapsbelasting (de ATAD-richtlijn) kunnen onze ambities 
belemmeren.
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Procesafspraak bieding uit prestatieovereenkomst

Op 9 mei 2016 zijn de prestatieafspraken 2016-2019 ondertekend. Conform afspraak 1.1.2 uit de prestatieovereenkomst, zal Zeeuwland op 
basis hiervan vóór 1 juni van ieder jaar (tot en met 2018) een ‘bod’ van werkzaamheden (activiteiten) voor de komende vijfjaar uitbrengen.

Naast het activiteitenoverzicht bevat het bod een financiële paragraaf welke inzicht geeft in het effect van het bod en de continuïteit van de 
organisatie. Het bod is concreet voor de komende twee jaar (in dit geval 2019 en 2020) en geeft een doorkijk voor de drie jaar daarna (in dit 
geval tot en met 2023). De prestatieafspraken 2016-2019 zijn hierbij kaderstellend. De bedragen die genoemd zijn voor de jaren 2019 en 2020 
moeten gelezen worden als het effect van de genoemde activiteit om de omvang ervan inzichtelijk te maken.

Bod voor 2019: activiteitenoverzicht

Programma beschikbaarheid van woningen Aantal / investering 
Prognose

Bod Zeeuwland art.
PA Randvoorwaarden Bijdrage gemeente 2019 2020

Garantstelling aanbod passende 
woning voor actief woningzoekenden 
binnen 3 jaar

2.1.1
6.5.1

Actief
woningzoekende 
reageert op passend 
aanbod (op basis van 
inkomen en 
huishoudgrootte)

Toewijzing van vrijgekomen 
woningen met een huur tot € 710 aan 
huishoudens met een 
middeninkomen 
(> € 36.798) vinden plaats met 
toepassing van maatwerk en gaan 
niet ten koste van de 
beschikbaarheid t.b.v. de doelgroep 
met een inkomen tot en met € 36.798

2.1.3
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Programma beschikbaarheid van woningen Aantal / investering
Prognose

Bod Zeeuwland art.
PA Randvoorwaarden Bijdrage gemeente 2019 2020

Evalueren van de gekozen 
woonruimtebemiddelingsmodellen 
met collega corporaties l’escaut 
woonservice en Woongoed 
Middelburg en de SHZ.

Evaluatiemoment Evaluatiemoment

Verwacht aantal van ca. 50 mutaties 
in 2018 voor alle woningzoekenden, 
dus inclusief (directe bemiddeling 
t.b.v. statushouders, 
zorggeïndiceerden).

Afhankelijk van 
omvang taakstelling 
gemeente Vlissingen 50 mutaties 50 mutaties

Doelgroep:
• Passend toewijzen van 

huishoudens met recht op 
huurtoeslag

• Minimaal 80% van de 
toewijzingen aan huishoudens 
met een inkomen <= € 36.798 
(prijspeil 2018)

Gelijkblijvende
wetgeving

2.1.2
> 95%

> 80%

> 95%

> 80%

Door middel van huurverlagingen 
houden we voldoende woningen 
beschikbaar voor passend toewijzen.

Gelijkblijvende
wetgeving

Voldoende woningen 
beschikbaar

Voldoende woningen 
beschikbaar

4
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Programma beschikbaarheid van woningen Aantal / investering
Prognose

Bod Zeeuwland art.
PA Randvoorwaarden Bijdrage gemeente 2019 2020

Omvanq van de woningvoorraad:
Het totaal aantal woningen per 01-01- 
2018 bedraagt 684 verdeeld naar 
huurklasse:
Huurklasse

Goedkoop 
(GK): t/m € 
409,92
Betaalbaar 
(BB): €409- 
€628
Middelduur 
(MD): €628- 
€710
Duur (D): > € 
710 (niet- 
DAEB)
Totaal

%

9%

81%

9%

1%

100%

Aantal
woningen

60

554

64

684

Door sloop, nieuwbouw en verkoop, 
zal de omvang van de 
woningvoorraad de komende twee 
jaar vrijwel gelijk blijven.

Verdeling eind van het 
'aar

2.1.5

klasse
GK
BB
MD
D
Totaal

%
9%

81%
9%
1%

100%

aantal
60
552
64

681

Verdeling eind van het 
aar
klasse
GK
BB
MD

Totaal

%
9%

81%
9%
1%

100%

aantal
60

547
64

676

5



Bod 2019 van Zeeuwland op de Woonvisie van de gemeente Vlissingen

7

Programma beschikbaarheid van woningen Aantal / investering
Prognose

Bod Zeeuwland art.
PA Randvoorwaarden Bijdrage gemeente 2019 2020

Realisatie plannen 
Lambrechtsenstraat en schoollocatie 
in Ritthem (totaal 9 woningen).

2.3.3
2.4.3

Draagvlak
omwonenden

Inbreng
schoollocatie en 
tijdige
vergunningverlening

9 huurwoningen 
nieuwbouwen

Initiatief Molenweg in Oost-Souburg 
voor oudereninitiatief en Arduin

2.3.3
Draagvlak
omwonenden

Tijdige
vergunningverlening 
en grondlevering

Huisvesting voor 8 tot 40 
cliënten

Initiatief nieuwbouw voor St. 
Philadelphia aan Visodeweg

2.3.3
Draagvlak
omwonenden

Tijdige
vergunningverlening

Huisvesting voor 32 
cliënten

Verkoop bestaande voorraad 2.3.9 5 woningen 5 woningen

Continueren van de Kopen naar 
Wens formule voor middeninkomens
Beschikbaarheid van woningen: doorkijk tot en met 2023
Voor de periode tot en met 2023 houdt Zeeuwland voldoende kwalitatief goed bezit beschikbaar voor de doelgroep. Ons SVB laat geen andere 
complexen, anders dan al genoemd in deze bieding, zien die aangepakt moeten worden in deze periode. Het verkoopprogramma houden we in 
stand in de jaren tot en met 2023, dit houdt in dat we jaarlijks 15 woningen verkopen op Walcheren. We verwachten dat onze totale woningvoorraad 
gelijk blijft. _____________________________________________________________________________________________
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Programma betaalbaarheid van woonlasten

Bod Zeeuwland

Aantal / investering
Prognose

art. PA Randvoorwaarden Bijdrage gemeente 2019 2020
Inflatievolgende huurverhoging per 1 juli (obv 
dan geldende inflatiecijfers)

3.2.1
Ongewijzigde wetgeving

inflatievolgend inflatievolgend

Aanhouden van huurprijs bij mutatie van 75% 
van de maximale huurprijs

Huurprijsbeleid afgestemd 
met SHZ continueren continueren

Totaal 92 huishoudens krijgen een aanbieding 
voor een energie-index van 1.4 door middel van 
energiebesparende maatregelen (dus exclusief 
zonnepanelen).

Deelname van huurders
3.3.1
4.1.2

54
aanbiedingen

38
aanbiedingen

Voorlichting aan huurder bij het verbeteren naar 
een hogere energie-index

3.3.2
4.2.2

Samenwerking met SHZ 
aan een
energiebewustwordingsplan

D.m.v. 'woonlastenmodule’ binnen 
ZuidWestWonen, worden bij het woningaanbod 
de geschatte woonlasten (op basis van 
samenstelling huishouden en energie-index van 
de woning) inzichtelijk gemaakt.

3.3.5

Het proces van huurachterstand is zo ingericht 
dat gedwongen ontruimingen in verband met 
huurachterstand voorkomen worden.

ingevoerd

We zetten in op voorkoming 
schuldenproblematiek met partners

ingevoerd

Betaalbaarheid van woonlasten: doorkijk tot en met 2023
We zullen onze energie-investeringen voortzetten in de jaren 2020 tot en met 2023 om de energielasten van onze huurders verder te laten dalen 
door het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Zeeuwland wil haar energie-investeringsprogramma in 2021 afronden met een gemiddelde 
energie-index van 1,25. Wij houden vast aan een inflatievolgende huurverhoging en een huurprijs van maximaal 75% van de maximale huurprijs.
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Programma duurzaamheid en kwaliteit

Bod Zeeuwland

Aantal / investering
Prognose

art. PA Randvoorwaarden Bijdrage gemeente 2019 2020
Energie-investeringen in bestaande voorraad:

• energetisch verbetering door isolatie
• overige energie-investeringen (zoals CV)

4.1.1
4.2.5

Actueel energiebeleid
€0,47
miljoen

€0,25
miljoen

Energie-investeringen resulteren in een 
verbetering van de gemiddelde energie-index. De 
gemiddelde energie-index staat begin 2017 op 
1,41._______________________________________

Ongewijzigde wetgeving 
(m.b.t. energielabeling)

Deelname van huurders

Energie- 
index 1,33

Energie- 
index 1,25

Verbeteringen aanbrengen in het woningbezit 
(sloop/nieuwbouw, renovatie/groot onderhoud 
en/of energie-investeringen)

4.2.5 8% 6%

Programma van eisen nieuwbouw:
• plaatsing zonnepanelen
• voldoen aan eisen bouwbesluit
• EPC van 0,0
• Woonkeur

Actueel bouwbesluit

4.2.4

Mogelijk maken van 
afstemming bij een 
nieuwbouwproject 
zodanig dat gelijk 
opgetrokken kan 
worden in het traject. 
Aanpak openbare 
ruimte en 
infrastructuur.

doorlopend Doorlopend

Geplande onderhoudsuitgaven (zowel cyclisch 
als niet-cyclisch onderhoud)

4.2.5
€0,39
miljoen

€0,34
miljoen

Vervolg uitvoering asbestbeleid (inventarisatie, 
informeren, saneren)

4.2.5

Jaarlijks verbeteren we minimaal 5% van ons 
woningbezit (sloop, nieuwbouw, renovatie, 
energieverbetering).______________________

5%
verbeterd

5%
verbeterd

Duurzaamheid en kwaliteit: doorkijk tot en met 2023
In de jaren 2021 tot en met 2023 houdt Zeeuwland haar bezit op kwalitatief goed niveau door circa € 3 miljoen aan geraamde onderhoudsuitgaven. 
We blijven minimaal 5% per jaar van het woningbezit verbeteren
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Programma leefbaarheid (inzet in wijken en buurten) Aantal / investering
Prognose

Bod Zeeuwland art. PA Randvoorwaarden Bijdrage gemeente 2019 2020
Participatie in de wijkgerichte aanpak.

5.1.2
Gemeente als voortrekker 
voor de wijkgerichte aanpak

Rol van wijkregisseur
Westerzicht

Continuering reguliere investeringen leefbaarheid 
(buurtbemiddeling en bewonersinitiatieven etc.)

5.1.3

Leefbaarheidsuitgaven voor 
maximaal € 126 (prijspeil 
2018) per woning per jaar 
toegestaan volgens nieuwe 
Woningwet

€ 42 per 
woning

€ 42 per 
woning

Continuering deelname project buurtbemiddeling
5.2.2
5.2.3

Gemeente neemt deel aan 
project buurtbemiddeling

50% van de totale 
kosten
buurtbemiddeling

Continuering deelname aan extreme 
woonoverlast
Continuering deelname convenant hennepteelt

Leefbaarheid (inzet in wijken en buurten): doorkijk tot en met 2023
Zeeuwland continueert haar deelname aan bestaande convenanten en samenwerkingsovereenkomsten, mits een positieve evaluatie aanwezig is. 
Het LEMON onderzoek in 2017 kan naast Westerzicht, waar het eerste overleg gestart is, nog aandachtspunten opleveren voor de wijken waarin 
Zeeuwland substantieel bezit heeft. Zeeuwland zal daarop, vanuit haar mogelijkheden, anticiperen.
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Programma sociaal-maatschappelijke opgaven en zorg Aantal / investering
Prognose

Bod Zeeuwland art.
PA Randvoorwaarden Bijdrage

gemeente 2019 2020
Huisvesting (bijzondere) doelgroepen:

• bemiddeling bij huisvesting 
taakstelling statushouders

• huisvesting zorg-geïndiceerden via 
regulier systeem

• spoedzoekers kunnen terecht in 
nieuw
woonruimtebemiddelingssysteem via 
‘direct te huur’

• garantstelling aanbod passende 
woning voor actief woningzoekende 
binnen 3 jaar

• indien nodig, toepassing 
hardheidsclausule in nieuw 
woonruimtebemiddelingssysteem

Ongewijzigde regelgeving en 
ZuidWestWonen als 
woonruimtebemiddelingssysteem

2.1.1

6.2.1 Toets aan veiligheidscriterium

Nieuwe afspraken met Porthos en Orionis 6.4.1
t/m

6.4.5

Draagvlak voor 
samenwerking

Continuering samenwerking met Orionis 
Walcheren, waarbij groenvoorziening is 
uitbesteed aan Orionis
Bijdragen aan het beleid Langer Zelfstandig 
Thuiswonen voortzetten

Beleid moet er zijn Beleid 
gezamenlijk 
maken en daar 
waar nodig inzet 
van WMO 
middelen volgens 
het afgesproken 
beleid
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Zeeuwland spant zich samen met bewoners 
en andere partijen in om eventuele 
knelpunten in de bereikbaarheid van 
voorzieningen, in buurten en kernen waar 
Zeeuwland woningen verhuurt, op te lossen.
Het proces van huurachterstand is zo 
ingericht dat gedwongen ontruimingen in 
verband met huurachterstand voorkomen 
worden.

0 ontruiming 
huurachterstand

0 ontruiming 
huurachterstand

We zetten in op voorkoming 
schuldenproblematiek met partners
We hebben prestatieafspraken over 
(buurtgerichte) samenwerking met onze 
netwerkpartners in het sociale domein.

Bereidheid bijdrage partners 
sociaal domein

Afspraken
gemaakt

Voor 2018 ontwikkelen we een aanpak voor 
kwetsbare en/of verwarde personen samen 
met onze netwerkpartners________________

Aanpak
ontwikkeld

Sociaal-maatschappelijke opgaven en zorg: doorkijk tot en met 2023
Blijvend uitvoering geven aan het beleid Langer Zelfstandig Thuiswonen.
Onze inzet is erop gericht om blijvend te garanderen dat woningzoekenden binnen 3 jaar een passende woning hebben.
We bieden persoonlijke aandacht en maatwerk voor kwetsbare huurders. We werken actief samen met netwerkpartners in het sociale domein.

Financieel

In dit hoofdstuk maken we inzichtelijk wat het effect is van het bod op de financiële positie van Zeeuwland. Dit inzicht verschaffen wij op 
corporatieniveau en is gebaseerd op de financiële meerjarenprognose 2018-2027. In onze meerjarenprognose verwerken wij de te verwachten 
des(investeringen) op basis van onze portefeuillestrategie. Het daadwerkelijke moment van investeren kan afwijken van onze verwachtingen en 
daarmee onze doorrekening in de meerjarenprognose, maar in grote lijnen geeft het verloop van de financiële ratio's een juist beeld van onze 
financiële positie en continuïteit.

We borgen onze financiële continuïteit, werken doelmatig en presteren naar vermogen. Uitgangspunt is dat wij op zowel korte als op lange 
termijn onze doelgroep betaalbaar kunnen huisvesten. Daarom zorgen wij ervoor dat de inkomsten en uitgaven in de komende periode in 
balans blijven. Onze primaire focus ligt op de kasstromen en op de risico’s en kansen op korte en lange termijn
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Voor onze investeringen zijn we deels afhankelijk van externe financiering. Het is mogelijk dat in de toekomst de rente waartegen we 
financiering aantrekken stijgt. We richten ons financieel beleid hier op in.

De toezichthouders van de corporatiesector, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Woonautoriteit (voorheen het CFV) 
hanteren vijf financiële ratio’s, op basis waarvan zij de financiële gezondheid van een corporatie beoordelen. Wij sluiten bij het bepalen van 
onze eigen normen voor de financiële continuïteit aan bij deze ratio’s. De normen die de toezichthouders hanteren komen overeen met de 
afspraken die zijn gemaakt met Aedes en met de garantstellers van de WSW-borging (gemeenten en Rijk).

Bod 2019 van Zeeuwland op de Woonvisie van de gemeente Vlissingen

Tabel 2 Financiële kengetallen
Norm 2017 2018 2019 2020 2021 2022

interest coverage ratio (ICR) 1,6 2,3 1,9 2,1 2,2 2,2 2,2

debt service coverage ratio (DSCR) 1,2 1,5 1,5 1,6 1,6 1,1 1,6

solvabiliteit
>

24% 43% 39% 37% 37% 37%
38%

loan to value (LTV)
<

60% 57% 58% 60% 61% 61%
60%

dekkingsratio
<

40% 24% 24% 25% 24% 24%
24%

Uit bovenstaande tabel blijkt dat Zeeuwland voldoet aan de norm op alle onderdelen. Dit betekent dat de financiële continuiteit geborgd is.

Toelichting ratio’s
De normen in de tabel hierboven zijn de normen die Zeeuwland zelf hanteert. Deze zijn scherper dan de normen die de toezichthouders 
hebben vastgesteld. We hanteren hierbij een buffer van 20% zodat we bij tegenvallers niet direct onder de normen van de toezichthouders 
komen.
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De ratio’s zijn berekend op basis van een vastgoedwaardering van het woningbezit op de bedrijfswaarde. De bedrijfswaarde is de contante 
waarde van de toekomstige (netto) kasstromen die wij verwachten uit de verhuring van ons bezit tot aan het einde van de levensduur van de 
woning.

• ICR (Interest Coverage Ratio): in hoeverre is Zeeuwland in staat (geweest) de rente-uitgaven op het vreemd vermogen te voldoen uit 
de kasstroom uit operationele activiteiten.

• DSCR (Debt Service Coverage Ratio): in hoeverre is Zeeuwland in staat om voldoende kasstromen te genereren om, indien nodig, 
voldoende aflossingen op het vreemd vermogen te kunnen voldoen.

• LTV (Loan to value): meet in hoeverre de kasstroom genererende capaciteit van de geëxploiteerde vastgoedportefeuille op lange 
termijn in een gezonde verhouding staat tot de schuldpositie.

• Dekkingsratio: meet de verhouding tussen de onderpandwaarde van het bij WSW ingezet onderpand en het schuldrestant van door 
WSW geborgde leningen.

• Solvabiliteit: meet de omvang van het weerstandsvermogen van de corporatie in relatie tot het totale vermogen.

Wat we nog gaan doen, maar nog niet in de cijfers zit

De financiële meerjarenprognose 2018-2027 is goedgekeurd in november 2017. In de financiële meerjarenprognose nemen we 
investeringsuitgaven op die te duiden zijn, met andere woorden; er is sprake van een project. Initiatieven waar we ten tijde van deze bieding 
mee bezig zijn en die niet in de financiële meerjarenprognose 2018-2027 zijn verwerkt zijn:

Initiatieven Westerbaan
Stichting Philadelphia huurt van Zeeuwland een voorziening aan de Westerbaan in Vlissingen. De stichting heeft aangegeven 
interesse te hebben in verbouw van de locatie aan de Westerbaan voor een andere doelgroep en nieuwbouw in Oost-Souburg aan de 
Visodeweg.
Diverse projecten in de gemeente Veere en Schouwen Duiveland
Deze bieding bevat activiteiten die Zeeuwland doet in de gemeente Vlissingen in de jaren 2018 en 2019. Zeeuwland is ook actief in de 
gemeenten Veere en Schouwen Duiveland en doet daar ook een bod van activiteiten en ook daar lopen verschillende initiatieven die 
nog niet in de financiële meerjarenprognose verwerkt zijn.
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Gevraagde achtervang in 2019 en 2020

Om investeringen te kunnen bekostigen kan het nodig zijn dat we additionele financiering nodig hebben met borging van het WSW. Deze 
borging krijgt Zeeuwland alleen als door de gemeenten achtervang geboden wordt. De gemeente Vlissingen biedt al achtervang voor de 
volgende projecten:

Initiatief Gewoon Wonen in Oost-Souburg, bestaande uit 8 appartementen met gezamenlijke voorzieningen. Mogelijk in samenwerking 
met Stichting Arduin, omvang van het totale programma is nog onbekend maar kan oplopen tot 40 appartementen. Als locatie wordt 
vooralsnog gedacht aan de Molenweg/van Ginkelstraat in Oost-Souburg.
Nieuwbouw voor Stichting Philadelphia

- 5 levensloopgeschikte nieuwbouwwoningen op de schoollocatie in Ritthem en 4 nieuwe woningen aan de Lambrechtsenstraat in
Ritthem

Voor eventuele toekomstige projecten die in 2019 en 2020 verder tot ontwikkeling komen zullen we, in overleg, de gemeente Vlissingen vragen 
om achtervang te bieden.

Tot slot
De omgeving van woningcorporaties zal de komende periode in beweging blijven. De hoogte van de verhuurderheffing, saneringsheffing, 
vennootschapsbelasting en wetgeving, zoals passend toewijzen, zijn kritische factoren die ertoe leiden dat we het gekozen beleid jaarlijks 
scherp moeten blijven monitoren en eventueel bijstellen. Kortom volop uitdaging om ons met zijn allen in te blijven zetten voor goed en 
betaalbaar wonen in Vlissingen. We blijven daarvoor investeren in leefbaarheid en in de samenwerkingsverbanden die hiervoor nodig zijn. De 
hiervoor beschreven bijdrage is vanzelfsprekend onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en belangrijke wijzigingen in wet- en 
regelgeving die invloed hebben op ons budget en planning. Met name de extreem gestegen bouwkosten voor nieuwbouwprojecten en de 
mogelijke consequenties van beperking van de rentaftrek voor de vennootschapsbelasting (de ATAD-richtlijn) kunnen onze ambities 
belemmeren.

Ziérikzee, mei 2018

torren van der Wel 
Directeur-bestuurder
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Stichting Zeeuwland 
Postbus 82 
4300 AB  ZIERIKZEE 
 

 
 
 
UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 

  1012866 / 1058707 12 december 2018 
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 

E. van Egmond Paul Krugerstraat 1 0118-487466  
    
ONDERWERP    

Bieding 2019 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Uw ‘bod’ voor 2019 op de Prestatieafspraken 2016-2019 hebben wij op 31 mei 2018 mogen 
ontvangen. U geeft hiermee uitvoering aan de afspraak 1.1.2 uit de 'prestatieovereenkomst 
2016 - 2019' en regelgeving vanuit de Woningwet (art. 43 en 44). 
 
Uw bod getuigt van concrete bijdragen aan het volkshuisvestelijk beleid van Vlissingen, waarbij 
de komende jaren een focus ligt op huisvesting in het kader van wonen en zorg en van 
ouderen. Daarnaast heeft u oog voor de betaalbaarheid voor de doelgroepen en zet sterk in op 
de verduurzaming van uw bezit.  
 
Wij kunnen u dan ook meedelen dat wij in kunnen stemmen met uw bieding voor 2019.  
 
Graag gaan wij samen met u de uitdagingen aan die in het verschiet liggen zoals de realisatie 
van sociale huurwoningen, de voortgaande kwaliteitsverbetering in de bestaande voorraad en 
de uitwerking van de ‘Aedes Woonagenda 2017’ in relatie tot het, nog op te stellen, 
gemeentelijk warmteplan. Daarnaast zal 2019 in het teken staan van de actualisatie van de 
Prestatieafspraken voor de periode 2020 en verder. 
 
Wij kijken uit naar het continueren van de samenwerking aan een woningvoorraad die, nu 
en in de toekomst, aansluit bij de wensen van onze inwoners.  
Uw bod 2019 en een afschrift van deze brief worden ter informatie verstrekt aan de Raad. 
 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,  de burgemeester, 

 
mr. drs. ing. M. van Vliet    drs. A.R.B. van den Tillaar 
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