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ONDERWERP
Raadsinformatiebrief biedingen van corporaties voor 2020

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.

In 2019 zijn samen met de corporaties en de huurdersverenigingen de prestatieafspraken 
geactualiseerd. De gemeenteraad heeft op 10 oktober 2019 ingestemd met de 
prestatieafspraken 2020 ev. Omdat de biedingen 2020 voor de vaststelling van de 
geactualiseerde prestatieafspraken dienden te worden opgesteld, zijn ze inhoudelijk nog 
gebaseerd op de prestatieafspraken ’16-’19 met een doorkijk naar de afspraken 2020 ev.

Vanaf 1 januari 2020 wordt voor het opstellen van de biedingen zowel het proces als de 
inhoud van Prestatieovereenkomst 2020 ev. gehanteerd.

De biedingen voor 2020
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 (24 eengezinswoningen)
- Initiatief Gewoon Wonen aan de Molenweg/van Ginkelstraat in Oost-Souburg.
- Nieuwbouw voor Stichting Philadelphia
- 5 levensloopgeschikte nieuwbouwwoningen op de schoollocatie 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.



Blad 2 behorend bij 1157480 / 1157485

De corporaties slagen er in om een goede balans te vinden tussen beschikbaarheid 
(nieuwbouw), betaalbaarheid (huurbeleid) en duurzaamheid (woonkwaliteit en betaalbaarheid), 
waarmee 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.

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 2020. 

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




