
Startdocument regionale prestatieafspraken 2020-2023   Bijlage 9
Concept 2 april 2019 
In dit document worden de bestuurlijke opdrachten geformuleerd voor drie werkgroepen in het traject 
regionale prestatieafspraken (RPA).  

Het belang van Regionale prestatieafspraken 
De gemeenten en woningcorporaties van de regio Haaglanden werken al vele jaren samen aan goed 
wonen in de regio. Zij hebben regionale prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2015 tot en met 
2018. Deze zijn verlengd tot dat er nieuwe afspraken zijn gemaakt. 
De partijen hechten onverminderd aan de regionale samenwerking en afstemming op het niveau van 
Haaglanden. Zij spreken dan ook de intentie uit om wederom regionale prestatieafspraken te maken 
voor de periode 2020-2023. Doel van de prestatieafspraken blijft een ongedeelde regio, waarin 
lagere inkomensgroepen in de hele regio Haaglanden terecht kunnen en een passende woning 
kunnen vinden in de gemeente van hun voorkeur.  
Uitgangspunt bij prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties is: ‘regionaal wat moet en 
lokaal wat kan’. Regionale prestatieafspraken borgen de realisatie van de ongedeelde regio. Er 
worden daarnaast regionale afspraken gemaakt over de thema’s waarbij regionale coördinatie 
meerwaarde heeft. Voor andere thema’s is er hooguit sprake van een lokale agendering. De 
regionale prestatieafspraken vormen een kader voor lokale prestatieafspraken waarin lokaal 
verschillende situaties tot uitdrukking kunnen komen. 

Relatie met Convenant Gaten dichten in Haaglanden 
In december 2017 ondertekenden 8 van de 9 gemeenten en woningcorporaties het convenant Gaten 
dichten in Haaglanden. Het hoofddoel hiervan is het behoud en de verdere ontwikkeling van de 
ongedeelde regio. Dat wil zeggen een regio met een evenwichtige en ruimtelijk goed gespreide 
sociale huurvoorraad, met een goede kwaliteit, waar lagere inkomensgroepen en kwetsbaren een 
passende woning kunnen vinden in het woonmilieu van hun voorkeur. 
Aanleiding hiervoor was dat door de scheidingsvoorstellen van Vestia en andere SVH-corporaties 
gaten dreigden te vallen in de regionale woningvoorraad aan DAEB-woningen én de regionale 
spreiding van deze woningen. Partijen spreken in het convenant uit gezamenlijk tot oplossingen te 
willen komen om de opgave en de gewenste spreiding ten dienste van de ongedeelde regio te 
realiseren en leggen daarvoor de uitgangspunten vast. Het RIGO-onderzoek Gaten dichten in 
Haaglanden en bijbehorende bouwstenennotitie vormen daarvoor de onderlegger. 
De partijen spreken in het convenant af om tot vervolgafspraken te komen over de evenwichtige 
spreiding van de voorraad sociale huurwoningen, over de sociaal conforme condities om dat 
mogelijk te maken en over de andere opgaven op het gebied van wonen. Deze vormen het 
uitgangspunt voor nieuw te vormen regionale prestatieafspraken.   
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Regionale woonvisie regio Haaglanden 
In 2017 hebben de gemeenten van de regio Haaglanden de regionale woonvisie 2017-2021 
vastgesteld. Als belangrijkste doel van deze regionale woonvisie zien de gemeenten het samen 
verder versterken van de woningmarktregio Haaglanden. De visie geldt als beleidskader van de 
gemeenten voor het maken van nieuwe regionale prestatieafspraken met de woningcorporaties in 
Haaglanden.  
Vanuit de visie wordt van gemeenten verwacht dat er bij die prestatieafspraken aandacht wordt 
besteed aan de volgende thema’s:  
• Voldoende betaalbare woningen 
• Duurzaam bouwen en renoveren 
• Levensloopgeschikte regio 
• Leefbare en prettige wijken 

Regionale samenwerking blijvend belangrijk 
In dit startdocument onderstrepen gemeenten en corporaties nogmaals het belang van 
samenwerking op het niveau van Haaglanden. Ondanks de relaties met omliggende gemeenten is 
sprake van een sterk samenhangende regionale woningmarkt in Haaglanden. Ook afspraken over 
monitoring en onderling overleg kunnen in de regionale prestatieafspraken worden vastgelegd 
waarbij transparantie, wederkerigheid en vertrouwen belangrijke sleutelwoorden zijn. 
We zorgen ervoor dat we de huurdersparticipatie via de SHH borgen, zowel bij het maken van de 
regionale prestatieafspraken als in de processen die voortkomen uit de prestatieafspraken. 

Thema’s voor prestatieafspraken 
De lopende regionale prestatieafspraken zijn geëvalueerd. De prestatieafspraken uit 2015 moeten 
mede gezien worden in het licht van de transitie van het sociaal domein naar gemeenten en de 
invoering van de verhuurdersheffing en de financiële consequenties daarvan, met als inzet behoud 
van de sociale huurvoorraad en betaalbaarheid. Na de periode van stagnatie en herstel in de 
corporatiesector, en oplopende wachttijden, komt het accent nu weer op groei, en gaat in de 
afgelopen jaren steeds meer aandacht uit naar thema’s als duurzaamheid en doorstroming.  

Afbakening 
In 2019 zullen twee trajecten parallel aan elkaar plaatsvinden:  
• Bovenstaand beschreven proces voor de regionale prestatieafspraken; 
• Het proces “Nieuwe woningmarktafspraken Haaglanden” dat leidt naar nieuwe lokale 

prestatieafspraken die in regionaal verband worden vastgesteld over voorraad (totaal en de 
doelgroep-voorraad), spreiding van de doelgroep-voorraad, betaalbaarheid en beschikbaarheid. 
Dit proces is mede in opdracht van Provincie gestart. Het traject richting nieuwe 
woningmarktafspraken zal vermoedelijk een langere doorlooptijd hebben dan de actualisatie van 
de regionale prestatieafspraken.  

Voor meer informatie van het proces Nieuwe woningmarktafspraken verwijzen wij naar: 
- de brief aan Provincie ZH d.d. 17-10-2018 van de wethouders Wonen;  
- de genomen besluiten van de Bestuurlijke Tafel Wonen van 21-02-2019. 
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Vanuit de RPA wordt gewerkt in drie werkgroepen: 
1. Voorraad: spreiding, beschikbaarheid en betaalbaarheid  
2. Duurzaamheid 
3. Woningzoekenden: doorstroming en kwetsbare groepen 

Voorraad: spreiding, beschikbaarheid en betaalbaarheid
In het convenant Gaten dichten in Haaglanden hebben de gemeenten en corporaties afspraken 
gemaakt over de toename van het aandeel sociale huurwoningen in de regio. Naar aanleiding van de 
nieuwe Woningmarktverkenning zal bezien worden of de voorraadafspraken nog actueel zijn in het 
licht van de nieuwe  
bestuurlijke opdracht van de gemeenten. In aanvulling hierop gaan de gemeenten onderlinge 
afspraken maken over de benodigde voorraad voor de doelgroep en de spreiding hiervan over de 
gemeenten. Hiervoor is aanvullend onderzoek nodig. Daarnaast kunnen er lokale afspraken worden 
gemaakt over de beschikbaarheid van locaties en de condities om sociale nieuwbouw mogelijk te 
maken.  

In de regionale woonvisie (2017-2020) van de gemeenten is beschreven dat binnen de sociale 
huursector de grootste vraag ligt in de betaalbare segmenten (voor grote huishoudens tot € 640, 
maar voor het grootste deel voor kleine huishoudens tot € 597,30). Om die reden zijn er in de huidige 
prestatieafspraken ook afspraken over het % woningen dat na mutatie (verhuizing) een betaalbare 
huur moet hebben. Partijen streven naar soortgelijke nieuwe afspraken. In de bestuurlijke opdracht 
van de gemeenten is ervoor gekozen om huurtoeslaggerechtigden minimaal dezelfde kansen te 
bieden als de overige doelgroepen van het beleid als er een woning beschikbaar komt.  

Ten aanzien van betaalbaarheid blijft het belang van een ongedeelde regio onverminderd. Vanuit die 
optiek vinden gemeenten en corporaties het belangrijk dat er altijd voldoende betaalbaar 
woningaanbod is, verspreid door de regio Haaglanden. Om de sociale voorraad betaalbaar te 
houden, zorgen gemeenten en corporaties voor een goede spreiding van het sociale huuraanbod 
over de huursegmenten, waarbij vooral aandacht is voor de laagste inkomens. Gemeenten en 
corporaties willen voorkomen dat nieuwe eenzijdige wijken met goedkoop huurbezit ontstaan. Lagere 
inkomensgroepen moeten in de hele regio via één woonruimteverdelingssysteem en met een 
acceptabele wachttijd terecht kunnen. In alle gemeenten moet daarvoor voldoende aanbod zijn in de 
prijsklassen tot- en boven de aftoppingsgrenzen. In de bestuurlijke opdracht van de gemeenten is 
ervoor gekozen om uniforme afspraken te maken over de percentages betaalbare woningen van de 
gemeenten.  

Bestuurlijke opdracht aan de werkgroep voorraad: 
In aanvulling op de huidige afspraken in de RPA en het convenant Gaten dichten in Haaglanden 
wordt aan deze werkgroep gevraagd om regionale prestatieafspraken te maken over de voorraad. Er 
worden afspraken gemaakt over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van de sociale huurvoorraad 
in de regio Haaglanden.  
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Essentieel is dat de omvang van de sociale voorraad in de regio minimaal op peil blijft. Onderwerpen 
waar regionale afspraken over kunnen worden gemaakt zijn: 
• Sociaal conforme voorwaarden bij nieuwbouw; 
• Beschikbaarheid locaties voor nieuwbouw; 
• Verkoop -en liberalisatieprogramma; 
• Acceptabele wachttijden voor regulier woningzoekenden; 
• Betaalbare woonlasten; 
• Kwaliteit van de woningvoorraad; 
• Gelijk speelveld voor ontwikkelaars die sociale huurwoningen realiseren. 

De regionale prestatieafspraken op het gebied van voorraad zijn ondersteunend aan (in ieder geval 
niet belemmerend op) de te formuleren nieuwe woningmarktafspraken. De afspraken zullen, indien 
nodig, makkelijk geactualiseerd/aangepast moeten kunnen worden aan de hand van de nieuwe 
woningmarktafspraken. De werkgroep voorraad heeft intensieve afstemming met het traject van de 
nieuwe woningmarktafspraken. 

Duurzaamheid
De ambities van het rijk op het gebied van een duurzame gebouwde omgeving zijn duidelijk. In 2050 
dienen alle woningen en gebouwen in Nederland CO2-neutraal te zijn. Voor nieuwbouw geldt vanaf 
2020 de eis om deze (bijna) energieneutraal te bouwen en inmiddels moeten woningen al zonder 
fossiele aardgasaansluiting tot stand komen. De gemeenten in Haaglanden hebben alle een 
duurzaamheidsambitie die aansluit bij de landelijke doelstellingen.  

Bestuurlijke opdracht aan de werkgroep duurzaamheid: 
Bepaal de regionale component van deze opgave. Maak wederkerige afspraken die ondersteunend 
zijn aan de regionale energietransitie en die zorgen voor een match tussen vraag en aanbod. Benut 
regionale kansen om woningen van het aardgas af te krijgen en kijk hoe afstemming in de regio kan 
worden georganiseerd. De focus van deze afspraken ligt op energie en betaalbaarheid. Afspraken 
over klimaatadaptatie en circulariteit worden alleen meegenomen als een regionale aanpak 
daadwerkelijk voordelen biedt. Er wordt een relatie gelegd met het convenant klimaat adaptief 
bouwen. Bekijk deze opgave in relatie tot het investerend vermogen in de regio en de andere 
opgaven (betaalbaarheid en beschikbaarheid).  

Woningzoekenden: doorstroming  en (kwetsbare) doelgroepen  
Wachttijden in de regio lopen steeds verder op. Eén belangrijke oorzaak hiervan is dat er steeds 
minder corporatiewoningen vrijkomen. Door onder andere de extramuralisering en de gespannen 
koopmarkt stromen sociale huurders steeds minder vaak de sector uit. Gemeenten en corporaties 
onderschrijven het belang van het stimuleren van verhuisbewegingen in de regio. 
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Daarnaast vraagt de verdeling van schaarste om het kritisch definiëren van de doelgroep. Primaire 
doelgroepen voor woningcorporaties zijn: 
• Minima (afhankelijk huishoudgrootte en leeftijd maximaal € 16.300-€ 23.900) 
• Huurtoeslag-doelgroep (afhankelijk huishoudgrootte en leeftijd maximaal € 23.850-€ 32.100) 
• Doelgroep tot Europaregelingsgrens (maximaal 38.035 euro) 
• Bijzondere doelgroepen (o.a. statushouders, mindervaliden die een aangepaste woning nodig 

hebben, ex-delinquenten en ex-psychiatrische patiënten die begeleid moeten wonen) 
• Secundaire doelgroep: lage middeninkomens die buiten de sociale huursector geringe kansen 

hebben.  

De corporaties zien steeds meer kwetsbare huurders, die naast het wonen ook ondersteund moeten 
worden. De gemeenten in Haaglanden hebben als ambitie om inwoners van de regio zo veel 
mogelijk zelfstandig in hun eigen woning en woonomgeving te kunnen laten wonen. Ook op hogere 
leeftijd of als zij een beperking krijgen op lichamelijk, verstandelijk en/of psychisch vlak. Dit vraagt in 
de regio om voldoende aangepaste en levensloopgeschikte woningen.  

Bestuurlijke opdracht aan de werkgroep doorstroming en (kwetsbare) doelgroepen: 
Deze werkgroep heeft drie aandachtsgebieden: 
• Doorstroming: Verken welke afspraken regionaal toegevoegde waarde hebben ten aanzien van 

het regionaal bevorderen van de doorstroom uit sociale huurwoningen. Zorg voor een duidelijke 
regionale lijn ten aanzien van doorstroming. Maak hierover afspraken in de vorm van pilots en 
experimenten. 

• Doelgroep: Heb afstemming over de definitie van de doelgroep met de werkgroep nieuwe 
woningmarktafspraken. 

• (Kwetsbare) doelgroepen: Verken welke regionale instrumenten nodig zijn om huisvesting voor 
kwetsbare doelgroepen in goede banen te leiden. Bekijk wat regionaal moet en wat lokaal kan 
worden afgesproken. Verken hoe kwetsbare woningzoekenden gespreid door de regio kunnen 
worden gehuisvest. Benoem de regionale opgave en maak afspraken over de wachttijden voor 
regulier woningzoekenden. Benoem de rollen van de verschillende partijen: huisvesting bieden en 
ondersteuning. 
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