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1 Prestatieafspraken 2022 

 

Op 29 juni 2021hebben de corporaties, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en Clavis, hun bod 

op de woonvisie van de gemeente Terneuzen aangeboden. Daarbij nodigden zij hun 

huurdersorganisaties en de gemeente Terneuzen 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 voor het jaar 2022. 

 

Kernthema 1:  

Herstructurering van woning en woonomgeving. 

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen heeft in 2022 in de gemeente Terneuzen 2.500 zelfstandige 

huurwoningen t.o.v. 2.480 in 2021. Het totaal aantal woningen neemt met 20 stuks toe. 7 

woningen staan gepland om te verkopen in 2022, 35 woningen worden gesloopt en 62 

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

doelgroep. Daarnaast staat voor 2022 de verkoop van 1 kavel in Axel gepland. 

 

Eind 2022 zal Clavis in Terneuzen en Sluiskil 2.358 wooneenheden in bezit hebben ten 

opzichte van 2.339 eind 2021. De oplevering van de nieuwbouwprojecten Nieuwstraat en 

Van Cantfortstraat was aanvankelijk voorzien eind 2021, maar deze verschuiven door naar 

begin januari 2022 (totaal 28 wooneenheden). In 2022 verwachten we 12 woningen te 

verkopen en 3 woningen aan te kopen. In 2022 is geen sloop voorzien. Wel is deze gepland 

voor de jaren daarna. 

 

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

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

Voor woonomgeving en leefbaarheid heeft Clavis een bedrag voorzien van € 448.000,- Een 

specificatie van de voorziene uitgaven is opgenomen in tabel 2. In 2022 implementeert 

Clavis het nieuw opgestelde leefbaarheidsbeleid en zal vervolgens op basis hiervan wijkvisies 

gaan voorbereiden. Afstemming met de gemeente en huurdersbelangenorganisaties zal 

plaatsvinden over de inhoud van de wijkvisies. Specifieke aandacht zal er zijn in deze visies 

voor het tegengaan van overlast. 

 

 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 

 

Prognose kosten leefbaarheid Clavis 2022 

Leefbaarheid in de wijken € 252.000 

Buurtbemiddeling € 36.000 

Personele lasten € 160.000 

 € 448.000 
Tabel 2: uitgaven leefbaarheid Clavis 
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In samenspraak met de gemeente kijkt Woongoed Zeeuws-Vlaanderen naar de invulling 

van de slooplocaties in het kader van de gemeentelijke ruimtelijke strategie “Gaten Kaas”.  

 

Clavis is in samenwerking met de gemeente in het najaar van 2019 reeds gestart met het 

sloop/nieuwbouwproject Nieuwstraat Zuid.  Dit project omvat de bouw van kantoorruimte 

en dagbesteding voor Zeeuwse Gronden en 10 appartementen voor Clavis. Deze 

ontwikkeling in de binnenstad staat niet op zich. Clavis en de gemeente investeren hier in de 

leefbaarheid van de binnenstad. Als er verder niets gebeurt, blijft deze ontwikkeling een op 

zich staande ontwikkeling en zal de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van het wonen in 

de binnenstad niet verbeteren. De gemeente is in dit verband in overleg met 

belanghebbenden bezig met het ontwikkelen van visies voor delen van de binnenstad.  

 

Kernthema 2:  

Aanpak bestaande particuliere woningvoorraad. 

Om de herstructureringsplannen in Axel, Hoek, Philippine en Sas van Gent te realiseren,  

heeft Woongoed Zeeuws-Vlaanderen in 2022 de aankoop en sloop van 9 particuliere 

woningen gepland.  

 

Clavis streeft er naar om in 2022 3 woningen van particulieren aan te kopen. Prioritering van 

aankoop zal plaatsvinden op basis van bestaande wijkvisies, het herijkte portefeuilleplan en 

de verduurzamingsplannen die Clavis inmiddels heeft gerealiseerd. 

 

Woningcorporaties mogen, conform de Woningwet, geen onderhoud uitvoeren aan 

particuliere woningen. Bij complexgewijs onderhoud bieden beide corporaties aan 

particuliere woningeigenaren 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 3,3 miljoen euro in de kwaliteit van haar 

woningvoorraad in gemeente Terneuzen. 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 tov 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.  

 

 

Clavis investeert in 2022 : 

 Onderhoud (reparatie, mutatie, contract en planmatig onderhoud): € 5,2 miljoen 

 Investeringen (verbeteringen/duurzaamheid): € 2,7 miljoen 

 Investeringen Nieuwbouw (Nieuwstraat Zuid, Van Cantfortstraat : € 5,9 miljoen 
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Het totaal komt uit op € 13,8 miljoen. Hiermee realiseert Clavis vanuit haar maatschappelijke 

verantwoordelijkheid de verduurzaming van haar bezit. De doelstelling van gemiddeld 

energielabel B is reeds eind 2020 behaald nadat de complexplannen De Veste, 

Erasmusstraat en Vondelsstraat waren afgerond.  Investeringsbeslissingen voor energetische 

maatregelen worden genomen tegen de achtergrond van het einddoel, namelijk CO2-

neutraal in 2050. 

 

Als het gaat over het huisvesten van bijzondere doelgroepen, waaronder wonen en zorg, 

dan huisvesten de corporaties verschillende doelgroepen in samenwerking met 

verschillende zorginstellingen in 2022  (ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen, Zeeuwse 

Gronden, Emergis, SVRZ, TragelZorg, Leger des Heils, Juvent). Het actieprogramma Weer 

Thuis! continueren beide woningcorporaties in 2022. In dit programma dat gestart is in 2021, 

werken woningcorporaties,  zorgpartijen en de gemeente samen. Er zijn tussen de 

genoemde  partijen middels een convenant afspraken gemaakt over woonbegeleiding van 

cliënten die vanuit de maatschappelijk opvang of beschermd wonen doorstromen naar een 

huurwoning van de woningcorporaties. We hechten veel belang aan deze vorm van 

samenwerking, omdat we zien dat deze integrale aanpak goed werkt voor deze doelgroep. 

 

Op verzoek van Zeeuwse Gronden zal Woongoed Zeeuws-Vlaanderen in 2022 investeren in 

de realisatie van een jeugdhuis in de wijk Othene. Het gaat om 4 nieuwbouwwoningen die 

omgebouwd worden naar 2 groepswoningen voor elk 8 maximaal jeugdigen. 

 

Gemeente, Leger des Heils en woningcorporaties werken een intentieovereenkomst uit voor 

het project Skaeve Huse. Met dit project streven deze partijen er naar woonruimte te bieden, 

in een prikkelvrije omgeving, aan personen die door hun afwijkende gedrag en behoeften 

niet kunnen wonen in een gewone woonwijk of in een bijzondere woonvorm waar in 

groepsverband wordt geleefd.  

 

Clavis en Leger des Heils onderzoeken in 2022 samen de mogelijkheden voor uitbreiding van 

maatschappelijke opvang. 

 

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 KLUS-woning.  

 

Arbeidsmigranten en statushouders worden door de corporaties in hun reguliere 

huurwoningen gehuisvest. Gemeente en woningcorporaties zullen in 2022 nog intensiever 

samenwerken op het gebied van huisvesting voor statushouders, gezien de toenemende 

vraag vanuit het rijk. 

 

Om het bewustzijn ten aanzien van duurzaamheid te vergroten, ontwikkelen Woongoed 

Zeeuws-Vlaanderen en Clavis in 2022 een bewustwordingscampagne in combinatie met het 

beschikbaar stellen van een “Ledlampen-besparingsbox” voor alle huurders van beide 

woningcorporaties in Terneuzen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een subsidie die 

beschikbaar is gesteld vanuit het rijk aan de gemeente Terneuzen. Het gaat hier om de 

RREW subsidie : Regeling Reductie Energiegebruik Woningen, die specifiek bestemd is voor 

huurders in de gemeente Terneuzen.  
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Voor wat betreft het passend toewijzen komen Clavis, de bewonersraad Clavis en de 

gemeente Terneuzen overeen dat in 2022 de vrije toewijzing vastgesteld wordt op 10%. Dat 

betekent dat 90% van de DAEB-woningen van Clavis passend toegewezen wordt aan de 

doelgroep. 

 

Kernthema 5:  

Naar een realistische woningbouwproductie. 

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen komt vanuit haar strategische wensportefeuille en 

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

tot een bezit van 2.500 zelfstandige huurwoningen in de gemeente Terneuzen in 2022. 

 

Clavis streeft naar een realistische woningbouwproductie voor haar bezit in Terneuzen.  

Zichtbaar wordt nu wel, dat de prognose zoals deze is vastgesteld in het portefeuilleplan wat 

gebaseerd is op de gewenste ontwikkeling en prognose van RIGO niet overeenkomt met de 

huidige ontwikkelingen op de woningmarkt. In het portefeuilleplan van Clavis is opgenomen 

dat de afname hoger is dan nu voorzien en begroot. Dit zal de komende periode goed 

gemonitord en getoetst worden, zodat we op de juiste wijze kunnen inspelen op de 

toekomstige vraag. 

 

Projectstrategieën vanuit de wensportefeuille van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en de 

portefeuillestrategie van Clavis, als het gaat om (ver)bouw, sloop-beheer, sloop-verkoop, 

verkoop, aankoop en sloop-nieuwbouw, worden met de gemeente besproken. 

Volkshuisvestelijke argumenten zijn van doorslaggevende betekenis bij het maken van de 

juiste keuzes. 

Uit te werken thema’s 

Om te komen tot de gewenste verdere verdieping en verbreding van de prestatieafspraken, 

benoemen de gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties jaarlijks een aantal 

thema’s die in gezamenlijkheid uitgewerkt worden. In de prestatieafspraken van 2021 

hebben de corporaties, de huurdersorganisaties en de gemeente Terneuzen het thema 

beheer van openbare ruimten uitgewerkt. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen heeft hier samen 

met de gemeente en de huurdersorganisatie de Gebrandylaan en Troelstralaan te Axel 

gekozen om de woonomgeving middels een gezamenlijke aanpak te verbeteren. De 

planvorming is hiervoor gestart. Inmiddels zijn sessies georganiseerd om ook bewoners te 

betrekken. Naar verwachting zal een deel van de uitvoering doorlopen in 2022. 

 

Clavis heeft in overleg met de gemeente Terneuzen en de Bewonersraad Clavis, de wijk 

Zuiderpark gekozen om het thema “Beheer openbare ruimte” in te vullen met als doel de 

leefbaarheid in deze wijk te verbeteren. In 2021 zijn de voorbereidingen voor dit specifieke 

project gestart, in samenwerking met het team wijkcoördinatie van de gemeente, huurders, 

politie en handhavers. Het project, waarvan de eerste activiteiten inmiddels zijn uitgevoerd, 

loopt door in 2022 met o.a. de volgende concrete acties: 

- Deal- en dumplekken aanpakken door beplanting en bossen weghalen 

- Parkeervoorzieningen verbeteren 

- Organisatie diverse wijkactiviteiten 

- Gezamenlijke wijkrondes door Clavis en gemeente 

- Brandgangen beter verlichten 

- Verbeteren communicatie (in meerdere talen > taalbarrières doorbreken) 
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Daarnaast zijn onderstaande thema’s benoemd. De uitwerking start nadat de woonvisie is 

vastgesteld, met bijbehorend uitvoeringsprogramma wat vervolgens wordt vertaald naar 

prestatieafspraken voor 2023 en komende jaren.  

De thema’s zijn in willekeurige volgorde: 

 binnenstad Terneuzen (maar ook oude voorraad overige kernen); 

 strategisch voorraadbeheer corporaties; 

 (ver)koopbeleid corporaties; 

 vervolg gatenkaas; 

 aanpak verwaarloosde woningen en tuinen. 

 

Daarna worden de volgende thema’s uitgewerkt: 

 gezamenlijke communicatie, plan van aanpak op wijk-, dorpsniveau; 

 rol corporaties inzake huisvesting arbeidsmigranten; 

 duurzaamheid, RES, warmtevisies; 

 afspraken naar aanleiding van te plannen gesprekken financiële situatie corporaties. 

 

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 gemeente Terneuzen, de woningcorporaties 

en hun huurdersorganisaties nieuwe strategische prestatieafspraken waarin ook de 

(regionale) woonvisie en de (regionale) woonzorgvisie worden meegenomen.  
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Deze afspraken zijn bekrachtigd op 6 december 2021 te Terneuzen. 

 

Namens de gemeente Terneuzen, 

F.O. van Hulle 

 

 

 

 

 

Namens Stichting Clavis, 

R. Karel, directeur/bestuurder 

 

 

 

 

 

Namens Stichting Bewonersraad Clavis, 

J. Tollenaar 

 

 

 

 

 

Namens Stichting Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, 

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

 

 

 

 

 

Namens Stichting Huurdersbelangen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, 

P.L.J. Kienhuis 
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Bijlage: Bod Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 
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Bijlage: Bod Clavis 

 


