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1 Prestatieafspraken 2022 

 

Op 29 juni 2021 hebben Woonstichting Hulst en Stichting Woongoed Zeeuws-Vlaanderen hun bod 

op de woonvisie van de gemeente Hulst aangeboden. Daarbij nodigden zij hun huurders-

organisaties en de gemeente Hulst uit om in overleg te treden, teneinde afspraken te maken over 

de uitvoering van het in de gemeente geldende volkshuisvestingsbeleid in het kalenderjaar 2022. 

Dit heeft geleid tot de volgende uitvoeringsgerichte prestatieafspraken. 

 

Kernthema 1:  

Herstructurering van woning en woonomgeving. 

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen heeft in 2022 in de gemeente Hulst 1.062 zelfstandige 

woongelegenheden t.o.v. 1.051 in 2021. Het totaal aantal woningen neemt met 17 stuks toe. 3 

woningen staan gepland om te verkopen in 2022, 16 woningen worden gesloopt en  36 woningen 

nieuw bouwen. Hierbij blijft het woningbezit betaalbaar en beschikbaar voor de doelgroep. 

Daarnaast staat voor 2022 de verkoop van 2 kavels begroot. 

 

Voor de woonomgeving en leefbaarheid heeft Woongoed Zeeuws-Vlaanderen een totaal 

voorzien voor 2022 van 463.744 euro aan uitgaven voor heel Zeeuws-Vlaanderen.  

 

 Prognose 2022 

Leefbaarheidsfonds 10.200 

Leefbaarheid in de wijken 78.300 

Buurtbemiddeling 61.000 

Veiligheid in de wijken 1.500 

Wijkbeheerders + medewerker huurincasso 312.744  

  

 463.744 
Tabel 1: uitgaven leefbaarheid Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. 

 

Woonstichting Hulst heeft in 2022 in de gemeente Hulst 1.447 zelfstandige woongelegenheden in 

bezit t.o.v. 1.405 in 2021. Er staan 10 woningen gepland om te verkopen, 6 woningen om aan te 

kopen en 22 woningen worden gesloopt in 2022. 

Hierbij blijft het woningbezit betaalbaar en beschikbaar voor de primaire doelgroep. 

 

Voor de woonomgeving en leefbaarheid heeft Woonstichting Hulst een totaal voorzien voor 2022 

van 142.685 Euro aan uitgaven voor haar werkgebied. Een specificatie van de voorziene uitgaven 

is opgenomen in tabel 2. 

  
Prognose 

2022 

Leefbaarheidsfonds 5.116 

Welzijnsactiviteiten 15.347 

Leerproject wonen 4.911 

Huurderving ontmoetingsruimte 30.172 

Buurtbemiddeling 10.692 

Opzichter + woonconsulent 76.447 

Totaal 142.685 

Tabel 2: uitgaven leefbaarheid Woonstichting Hulst 

 

 

Kernthema 2:  
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Aanpak bestaande particuliere woningvoorraad. 

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen voorziet in de periode 2022 t/m 2026 de aankoop van 3 

particuliere woningen in St. Jansteen.  

 

Woonstichting Hulst voorziet aankoop van 6 particuliere woningen. Wanneer de gelegenheid zich 

voordoet is Woonstichting Hulst bereid om panden aan te kopen, met het oog op verbetering van 

de woonomgeving voor het bestaande bezit en het creëren van nieuwe bouwmogelijkheden. 

 

Woningcorporaties mogen conform de Woningwet geen onderhoud uitvoeren aan particuliere 

woningen.  

 

Kernthema 3:  

Kwaliteit staat voorop. 

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen investeert in 2022 1,9 miljoen euro in de kwaliteit van haar 

woningvoorraad in de gemeente Hulst. Daarnaast investeert de corporatie in het verduurzamen 

van haar bezit. In de vernieuwde strategische wensportefeuille bepaalde Woongoed Zeeuws-

Vlaanderen eind 2020 nieuwe doelstellingen om de woningvoorraad ook na 2020 verdergaand te 

verduurzamen en bij te dragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Daarbij is het einddoel 

een CO2-neutraal woningbezit in 2050. Om deze ambitieuze doelstelling voor de lange termijn te 

kunnen realiseren, formuleerde Woongoed Zeeuws-Vlaanderen een aantal concrete 

tussendoelen. Het eerste tussendoel is om in 2030 een gemiddeld label A te behalen voor het 

totale woningbezit (gelijk aan 49% CO2-besparing t.o.v. 1990 vanuit het Klimaatakkoord). Het plan 

van aanpak om deze tussendoelstelling te bereiken, is gedeeltelijk uitgewerkt in de strategische 

wensportefeuille. In 2021 bepaalt Woongoed Zeeuws-Vlaanderen het duurzaamheidsbeleid 2022 

t/m 2026 waarin naast bovenstaande aanpak ook overige duurzaamheidsthema’s worden belicht 

zoals: circulariteit, waterhuishouding, milieu.  

Nieuwbouwwoningen zijn gasloos en worden minimaal volgens de BENG-norm gebouwd.  

 

Woonstichting Hulst investeert in 2022 2,924 miljoen Euro in de kwaliteit van haar woningvoorraad. In 

2022 zijn er inspanningen voorzien in duurzaamheid, namelijk in het kader om in 2050 CO2-neutraal 

te zijn.  

 

Onder dit kernthema zetten Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en Woonstichting Hulst ook  actief in 

op wonen en zorg. Daartoe huisvesten ze verschillende doelgroepen in samenwerking met 

zorginstellingen in 2022. Voor Woongoed Zeeuws-Vlaanderen zijn dit: Stichting ‘t Huus, Leger des 

Heils, Stichting Tragel en ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen. Woonstichting Hulst werkt hierbij 

samen met: Emergis, Tragel, Zeeuwse Gronden, Juvent en ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-

Vlaanderen. 

 

Woningaanpassingen in het kader van duurzaam wonen of WMO worden door de corporaties in 

samenspraak met de huurder aangebracht. 

 

Kernthema 4:  

Kansen grijpen. 

Met het aanbieden van een bod en het maken van prestatieafspraken wordt een kader 

aangegeven waarbinnen corporaties aan hun volkshuisvestelijke verplichtingen voldoen. 

Corporaties maken actief deel uit van de maatschappij, bij wijziging van omstandigheden moet 

het mogelijk blijven om direct in te spelen op situaties die zich voordoen ook al staan die niet 

beschreven in de prestatieafspraken.   

 

Om verkoopkansen te vergroten, werkt Woongoed Zeeuws-Vlaanderen in sommige gevallen met 

verkoop bevorderende maatregelen, zoals renovatie of het aanbieden van woningen als 

opknapwoning.  
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Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is bereid om in kleine kernen te overwegen te werken met 

bouwmogelijkheden en -methode van geprefabriceerde en verplaatsbare woningen of andere 

maatwerkoplossingen. De corporatie heeft opdracht gegeven om tiny houses op het terrein van 

het Leger des Heils in de kern Vogelwaarde te verwezenlijken. Dit is een kans om maatwerk te 

leveren voor kleine kernen. 

 

Statushouders en arbeidsmigranten huisvesten Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en Woonstichting 

Hulst in hun reguliere huurwoningen. Daarbij worden de woningen aan deze doelgroepen gespreid 

toegewezen zodat plaatsing niet leidt tot druk op de leefbaarheid in de kern. 

 

Kernthema 5:  

Naar een realistische woningbouwproductie. 

Vanuit de strategische wensportefeuille en kernenstrategie komt Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 

tot een realistische woningbouwproductie voor haar bezit. Concreet leidt dit tot een bezit van 

1.062 zelfstandige en 55 onzelfstandige woongelegenheden in de gemeente Hulst in 2022. 

 

Eind 2020 stelde Woongoed Zeeuws-Vlaanderen de geactualiseerde wensportefeuille vast met 

een doorkijk tot 2035. Bij het herijken van de wensportefeuille heeft de corporatie het hele 

woningbezit  beoordeeld op onder andere technische kwaliteit, verhuurbaarheid, 

vraagontwikkeling en waardering van de woningen. Ook werd gebruik gemaakt van onderzoeken 

die gedaan zijn naar de demografische ontwikkeling onder de verschillende woondoelgroepen in 

Zeeuws-Vlaanderen. Daarbij werd inzichtelijk gemaakt hoe de woningbehoefte zich in de 

komende jaren naar verwachting zal ontwikkelen onder verschillende demografische en 

economische omstandigheden. De uitkomst van het onderzoek is een raming van de woningen 

die nodig zijn om ook in de toekomst de inwoners van verschillende kernen in de regio goed te 

kunnen huisvesten, de zogenaamde aanbodkant van de woningbehoefte. Naast deze 

demografische onderzoeken, heeft Woongoed Zeeuws-Vlaanderen voor het eerst ook gebruik 

gemaakt van big-data om inzicht te krijgen in de vraagkant van de woningbehoefte.  De 

corporatie kreeg inzicht in de kernen en de bewoners, aan de hand van aangeleverde 

profieldata, demografische data en gemodelleerde data over de bewoners van de betreffende 

kernen. De strategische wensportefeuille wordt periodiek herijkt.  

 

Woonstichting Hulst komt vanuit haar beleid en de wijkstrategie tot een realistische 

woningbouwproductie voor haar bezit. Concreet leidt dit tot een bezit van 1.447 zelfstandige en 

151 onzelfstandige woongelegenheden in het werkgebied in 2021. 

 

Woonstichting Hulst heeft haar strategisch voorraadbeleid inclusief wijkenstrategie in 2020 herijkt. 

Woonstichting Hulst beschouwt dit strategisch voorraadbeleid als voortschrijdend beleid. Het 

strategisch voorraadbeleid en de te nemen maatregelen worden driejaarlijks of indien noodzakelijk 

jaarlijks geactualiseerd. 

 

De corporaties zullen voorafgaand aan de realisatie van sloop- en/of nieuwbouwprojecten in 

overleg treden met de gemeente en samen vorm geven aan concrete projecten. 
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Strategische prestatieafspraken:  

Belangrijke kaders voor het uitbrengen van het bod en het maken van de uitvoeringsgerichte 

prestatieafspraken zijn de woonvisie van de gemeente en de strategische prestatieafspraken. 

Ondanks dat de looptijd van beide documenten is verstreken, zijn de thema’s en de opgaven 

daarin nog steeds actueel. Beide documenten zijn dan ook gebruikt als kader voor het bod en de 

jaarlijkse uitvoeringsgerichte prestatieafspraken voor 2022. In 2022 maken de woningcorporaties en 

de gemeente Hulst nieuwe strategische prestatieafspraken waarin ook de (regionale) woonvisie en 

de (regionale) woonzorgvisie worden meegenomen.  
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Deze afspraken zijn bekrachtigd op 07 december 2021 te Hulst, 

 

namens de gemeente Hulst, 

Burgemeester J.F. Mulder, 

 

 

 

 

 

namens Stichting Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, 

R.J.A. van Dijk, directeur/bestuurder  

 

 

 

 

 

namens Woonstichting Hulst, 

J.E.J. Pijcke, directeur/bestuurder  

 

 

 

 

 

namens Stichting Huurdersbelangen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, 

Mw. M. Vermeulen, 

 

 

 

 

 

namens Bewonersraad Woonstichting Hulst, 

Mw. S. de Maat. 
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