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1 Prestatieafspraken 2022 

Op 29 juni 2021 heeft Stichting Woongoed Zeeuws-Vlaanderen haar bod op de woonvisie van 

de gemeente Sluis aangeboden. Daarbij heeft ze haar huurdersorganisatie en de gemeente 

Sluis uitgenodigd om in overleg te treden, teneinde afspraken te maken over de uitvoering van 

het in de gemeente geldende volkshuisvestingsbeleid in het kalenderjaar 2021. Dit heeft geleid 

tot de volgende uitvoeringsgerichte prestatieafspraken:  

 

Kernthema 1:  

Herstructurering van woningvoorraad en woonomgeving. 

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen heeft in 2022 in de gemeente Sluis 2.315 zelfstandige 

huurwoningen, t.o.v.  2.213 in 2021. Dit is een vermeerdering met 102 woningen. 15 woningen 

staan gepland om te verkopen in 2022 en 117 woningen nieuw bouwen. Hierbij blijft het 

woningbezit betaalbaar en beschikbaar voor de doelgroep. In de periode 2022 t/m 2026 

voorziet Woongoed Zeeuws-Vlaanderen de verkoop van kavels aan de Peurssensstraat en 

Zuidstraat in Aardenburg. 

 

Voor de woonomgeving en leefbaarheid heeft de woningcorporatie 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. 

 

Kernthema 2:  

Aanpak bestaande particuliere woningvoorraad. 

Om de herstructureringsopgave in de kernen Breskens en Sluis te realiseren, staat de aankoop 

en sloop van 4 particuliere woningen gepland in 2022. 

 

Woningcorporaties mogen conform de Woningwet geen onderhoud uitvoeren aan particuliere 

woningen.  Bij complexgewijs onderhoud of projectmatig uitvoeren van werkzaamheden biedt 

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen aan particuliere woning-eigenaren de mogelijkheid aan om 

mee te doen. Dit gebeurt dan in rechtstreeks contact tussen de aannemer en bewoner. 

 

Kernthema 3:  

Kwaliteit staat voorop. 

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen investeert in 2022 5,2 miljoen euro in de kwaliteit van haar 

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

van jaar 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 tov 1990 vanuit het Klimaatakkoord). Het plan van aanpak om 

deze tussendoelstelling te bereiken, is gedeeltelijk uitgewerkt in de strategische 
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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.  

 

Onder dit kernthema zet Woongoed Zeeuws-Vlaanderen ook actief in op wonen en zorg. 

Daartoe huisvest de corporatie verschillende doelgroepen in samenwerking met 

zorginstellingen in 2022. Dit zijn Emergis, De Okkernoot, Stichting TragelZorg, Zeeuwse Gronden 

en ZorgSaam. 

 

Kernthema 4:  

Kansen grijpen. 

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

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

opknapwoning. Opknapwoningen mogen door de corporatie worden aangeboden op basis 

van de toekomstige waarde van de gerenoveerde woning. De verkoopwaarde wordt bepaald 

op basis van de getaxeerde waarde na renovatie verminderd met de renovatiekosten. 

Gemeente en corporatie overleggen welke woningen in aanmerking komen om als 

opknapwoning te worden aangeboden. De gemeente neemt de kosten voor begeleiding van 

de koper voor haar rekening. Deze kosten bestaan uit de kosten voor inzet van ambtelijke 

begeleiding en de kosten voor de inzet van een begeleidend architect, die voorziet in het 

ontwerp, vergunningsaanvraag en controle op de uitvoering van de door de koper uit te 

voeren werkzaamheden. 

 

Buitenlandse werknemers, tijdelijke werknemers en statushouders huisvest de corporatie in het 

reguliere woningbezit. 

Met de gemeente is afgesproken dat we ons maximaal inspannen voor het huisvesten van 

statushouders. De huisvesting vindt zoveel mogelijk plaats verspreid over wijken en kernen. We 

zullen statushouders huisvesten in onze reguliere (leegstaande) huurwoningen. Daarbij hebben 

we ook de mogelijkheid om grote gezinnen te huisvesten. Als we hiermee de toestroom aan 

statushouders niet kunnen huisvesten zullen we woningen die in de verkoop staan gaan 

verhuren aan statushouders. We blijven nauw in overleg met de gemeente hoe we de 

verwachte toestroom aan te huisvesten statushouders in de toekomst kunnen voorzien van een 

woning. 

 

De gemeente wenst woonwagenstandplaatsen en woonwagens die in het bezit zijn van de 

gemeente over te dragen aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Hierover zal nader worden 

overlegd teneinde hierover afspraken te maken. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is bereid om 

voor deze doelgroep haar taak als toegelaten instelling te vervullen. 

 

Kernthema 5:  

Naar een realistische woningbouwproductie. 

Vanuit de strategische wensportefeuille en de kernenstrategie komt Woongoed Zeeuws-

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

een bezit van 2.315 zelfstandige huurwoningen in de gemeente Sluis in 2022. 
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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 Sluis nieuwe strategische prestatieafspraken waarin ook de 

(regionale) woonvisie en de (regionale) woonzorgvisie worden meegenomen. 

Deze strategische prestatieafspraken en de visiedocumenten vormen de basis om te komen tot 

de prestatieafspraken voor 2023. 
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Deze afspraken zijn bekrachtigd op 2 december 2021 te Oostburg, 

 

 

namens de gemeente Sluis, 

wethouder P.P.M. Ploegaert MPM 

 

 

 

 

 

 

 

namens Stichting Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, 

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

 

 

 

 

 

 

 

namens Stichting Huurdersbelangen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, 

P.L.J. Kienhuis, voorzitter 
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