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De ondergetekenden: 

De gemeente Buren (hierna te noemen: de gemeente), vertegenwoordigd door mevrouw S.T. Klein – 
de Jong, wethouder Wonen. 

Stichting Woningbeheer Betuwe (hierna te noemen: SWB), vertegenwoordigd door de heer J. Heesen, 
directeur-bestuurder.  

Huurdersvereniging Lingewaarden (hierna te noemen: HVL), vertegenwoordigd door de heer D.J. Bult, 
voorzitter van het bestuur. 

Stichting KleurrijkWonen (hierna te noemen: KleurrijkWonen), vertegenwoordigd door de heer J. van 
Dam, directeur-bestuurder. 

Bewonersraad Tiel / Buren (hierna te noemen: BTB), vertegenwoordigd door mevrouw H. van 
Groenensteijn, voorzitter van het bestuur. 

 

Overwegende dat: 

 het belang van het wonen in de gemeente Buren gediend is bij een goede samenwerking tussen 

de partijen;  

 HVL als behartiger van belangen van huurders van SWB een belangrijke gesprekspartner is in het 

beoordelen van de passendheid van de afspraken tussen gemeente en de SWB;  

 BTB als behartiger van belangen van huurders van KleurrijkWonen een belangrijke 

gesprekspartner is in het beoordelen van de passendheid van de afspraken tussen gemeente en 

KleurrijkWonen; 

 de partijen een samenhangend geheel van afspraken maken over de uitvoering van het 

woonbeleid met in achtneming van ieders eigen verantwoordelijkheid;  

 de samenwerking plaatsvindt in het besef van wederzijdse afhankelijkheid en gelijkwaardigheid en 

met respect voor de autonomie van de organisaties.  

 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:  

 de samenwerkingsovereenkomst en jaarlijkse prestatieafspraken zoals ze zijn opgetekend in 

voorliggend document;  

 dat de samenwerkingsovereenkomst wordt overeengekomen voor een periode van 4 jaar zodat 

de looptijd gelijk loopt aan de woonvisie van de gemeente Buren;  

 dat de prestatieafspraken jaarlijks worden geëvalueerd en geactualiseerd;  

 dat de gemaakte afspraken overgenomen dienen te worden door eventuele rechtsopvolgers van 

de gemeente Buren, SWB, HVL, KleurrijkWonen of BTB; 

 dat waar afspraken tussen gemeente Buren en SWB afwijken van afspraken tussen gemeente 

Buren en KleurijkWonen, deze overeenkomst gelezen dient te worden als twee afzonderlijke 

overeenkomsten. Eén tussen gemeente Buren, KleurrijkWonen en Bewonersraad Tiel en Buren. 

En één tussen gemeente Buren, SWB en HVL. 
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Introductie  
 

Doel  

Deze prestatieafspraken zijn gericht op het onderhouden van een niet vrijblijvende 
samenwerkingsrelatie tussen de gemeente, SWB, HVL, KleurrijkWonen en BTB met als doel het 
borgen van de beschikbaarheid van voldoende en betaalbare woningen primair voor diegenen in de 
gemeente die niet zelfstandig in hun woonbehoefte kunnen voorzien. 

 

Kader 

Gemeente, SWB, HVL, KleurrijkWonen en BTB maken bindende afspraken over de bijdrage die alle 
partijen leveren aan volkshuisvesting in de gemeente Buren. Hierbij geldt als gemeentelijk kader de 
ambities en doelstellingen zoals die zijn benoemd in de Woonvisie Buren 2014-2020. Naast de 
Woonvisie is ook het gemeentelijk beleid over Wonen, welzijn en zorg en andere relevante onderdelen 
van sociaal en ruimtelijk beleid van de gemeente Buren betrokken bij deze prestatieafspraken. 

Bij het bepalen van haar inzet ten aanzien van de Woonvisie, en de volkshuisvesting in Buren in het 
algemeen, heeft SWB rekening gehouden met haar taakopvatting en doelstellingen zoals 
geformuleerd in het Ondernemingsplan, de financiële en organisatorische mogelijkheden van SWB en 
de legitimiteit van keuzes in het perspectief van de huurders van SWB. Toetsing hierop vindt plaats 
door Huurdersvereniging Lingewaarden. 

KleurrijkWonen heeft haar beleidsvisie vastgelegd in haar Ondernemingsplan 2015-2017 en de 
Vastgoedmarketing. KleurrijkWonen heeft dit vertaald naar een bod op het woonbeleid van de 
gemeente Buren. Toetsing hierop vindt plaatst door Bewonersraad Tiel / Buren. 

 

Wettelijk kader 

Uiteraard geldt ook de Woningwet 2015 als kader bij het formuleren van prestatieafspraken. Het 
voldoen aan wet - en regelgeving beschouwen partijen echter als een vanzelfsprekendheid en is 
daarmee het kader voor de lokale opgaven en ambities. 

 

Duurzaam en flexibel  

De gemeente Buren, SWB en KleurrijkWonen hebben gemeen dat zij beiden langdurig en duurzaam 
verbonden zijn met de gemeente Buren. SWB en KleurrijkWonen beheren de sociale huurwoningen 
en zijn reeds decennia betrokken bij de kernen, wijken en hun inwoners en zullen dat ook nog 
decennia zijn. Vanuit die wetenschap koesteren gemeente, SWB en KleurrijkWonen een duurzame en 
goede relatie. 

De samenwerkingsovereenkomst, als onderdeel van deze prestatieafspraken, geeft aan hoe partijen 
deze relatie vormgeven en willen onderhouden. De samenwerkingsovereenkomst is opgesteld voor de 
duur van vier jaar. 

De jaarlijkse evaluatie is belangrijk omdat de omgeving waarin partijen acteren volop in beweging is. 
De woningmarkt heeft de afgelopen jaren grillige trekken vertoond en een belangrijk deel van haar 
voorspelbaarheid ingeleverd. Wet- en regelgeving is binnen het huidige landelijk politieke klimaat 
veranderlijk gebleken wat zowel financieel als waar het gaat om rol- en taakopvatting, impact heeft 
gehad op de mogelijkheden van corporaties. Decentralisaties in het sociaal domein hebben ook de rol 
en mogelijkheden van gemeenten veranderd. Deze dynamiek beschouwen we voor de komende jaren 
als een gegeven. De concrete prestatieafspraken maken we om die reden voor één jaar. 
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Jaarlijks monitoren we of de afspraken zijn behaald én kijken we of de afspraken binnen de lokale 
woningmarkt en de mogelijkheden van alle partijen nog wel realistisch en haalbaar zijn. Nieuwe 
politieke inzichten, bestuurlijke prioriteiten en wettelijke kaders kunnen reden zijn om de 
prestatieafspraken bij te stellen. 

  

Rol en positie van partijen  

De gemeente, SWB, KleurrijkWonen, HVL en BTB zijn elk een autonome organisatie met eigen 
verantwoordelijkheden en ambities. Ze kennen echter een wederzijdse afhankelijkheid waar het gaat 
om de zorg voor het ‘wonen’ in de gemeente. 

1. De gemeente erkent de belangrijke functie die zowel SWB als KleurrijkWonen heeft voor de 

(sociale) huisvesting van de inwoners van de gemeente. De gemeente zal zich ervoor 

inspannen dat SWB en KleurrijkWonen deze functie ook in de toekomst kan blijven vervullen. 

 

2. De gemeente, SWB en KleurrijkWonen betrekken elkaar in een zo vroeg mogelijk stadium bij 

belangrijke beleidsvoornemens en planontwikkelingen die relevant zijn voor het lokale 

woonbeleid, nog voor er besluiten zijn genomen. 

 

3. SWB, KleurrijkWonen en de gemeente zien de inwoners van de gemeente Buren niet alleen 

als afnemer van woondiensten, maar vooral ook als actieve en verantwoordelijke partij voor 

een sociale en leefbare woonomgeving. 

 

4. De HVL en BTB vertegenwoordigen de belangen van de huurders van respectievelijk SWB en 

KleurrijkWonen in de gemeente Buren. 
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Samenwerkingsovereenkomst  
2017 tot 2021 

1. Beschikbaarheid en betaalbaarheid  
 

Centraal staat de beschikbaarheid van voldoende (sociale) huurwoningen in de gemeente. Het gaat 
dan om de aantallen, maar ook om de betaalbaarheid en kwaliteit van de voorraad. Om dit doel te 
realiseren hebben SWB en KleurrijkWonen een verschillende uitwerking van beleid. 

Elke woning een toekomstige bestemming 

Om de gewenste kernvoorraad te bereiken of te behouden is voor elke woning in de gemeente Buren 
de toekomstige bestemming bepaald. Dit is gedaan in samenspraak met medewerkers vanuit verhuur 
en onderhoud. De toekomstige bestemming kan zijn: verhuur, verkoop (regulier of onder voorwaarden 
als Koopgarant) of sloop op lange termijn. Bij de bepaling van de bestemming voor een woning is 
gekeken naar: de geschiktheid voor de klantgroep, de verhuurbaarheid en de toekomstige 
verhuurpotentie, de technische kwaliteit, eerder verkoopbeleid (versnipperd bezit), de verkooppotentie 
van de woningen, eventueel te verwachten investeringen en aansluiting bij wijk- en dorpsstrategieën. 

 

Afspraken  

1. In aansluiting bij de Woonvisie monitoren de gemeente, SWB en KleurrijkWonen jaarlijks of de 

spreiding van het aanbod sociale huurwoningen over de verschillende kernen in Buren in 

evenwicht blijft. 

 

2. De gemeente Buren ontwikkelt samen met SWB en KleurrijkWonen een gezamenlijke 

woningmarktmonitor die inzicht geeft in de ontwikkelingen en mutaties in zowel de huur- als 

de koopsector. De monitor wordt ieder kwartaal ambtelijk besproken en eens per jaar wordt de 

monitor actief verstrekt aan college en de gemeenteraad van de gemeente, HBT, HVL en het 

MT, bestuur en Raad van Commissarissen van SWB en KleurrijkWonen. 

 

3. KleurrijkWonen en SWB behouden de mogelijkheid van de inkomensafhankelijke 
huurverhoging. Dit stimuleert de doorstroming zodat sociale huurwoningen vrijkomen voor 
lagere inkomens. De extra huurinkomsten geven mogelijkheden voor investeringen in de 
sociale woningvoorraad. 
 

4. Om de behoefte aan sociale huurwoningen scherp in beeld te houden, bewaken gemeente, 
SWB en KleurrijkWonen zelf dat minimaal eens per vier jaar nieuw woningmarktonderzoek 
wordt verricht. Hierbij wordt aangesloten bij de afspraken die in regionaal verband worden 
gemaakt. Als regionaal onderzoek niet van de grond komt, zorgen gemeente, SWB en 
KleurrijkWonen er zelf voor dat minimaal eens per vier jaar nieuw woningmarktonderzoek 
wordt verricht. De uitkomsten en inzichten uit het voorgenoemde onderzoek worden verwerkt 
in het beleid en heeft invloed op punten 5, 8, 9, 10, 13 en 14 van deze 
samenwerkingsovereenkomst. 
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Afspraken SWB 

5. SWB stelt zich tot doel de voorraad sociale huurwoningen met een (kale) huurprijs tot €710,68 

(prijspeil 2016) tot 2021 met 27 woningen te laten toenemen tot 1.407 woningen, tenzij 

marktonderzoek (zie punt 7) in de genoemde periode aanleiding geeft tot aanpassing van 

deze strategie. Daarnaast beheert SWB circa 62 huurwoningen met een commerciële 

huurprijs in Buren. 

 

6. Om de betaalbaarheid van de sociale huurwoningen te borgen hanteert SWB een gematigd 

huurbeleid. SWB heeft de streefhuur van haar woningen bepaald op 69% van de maximaal 

redelijke huur. Hierdoor heeft minimaal 80% van alle sociale huurwoningen een huurprijs 

onder de tweede aftoppingsgrens (€628,76, prijspeil 2016). 

 

7. Daarnaast hanteert SWB ter bevordering van de betaalbaarheid een tweehurenbeleid. Dit 

betekent dat huurders kunnen reageren op elke sociale huurwoningen die wordt aangeboden, 

ongeacht hun inkomen. Als het inkomen van de kandidaat bij toewijzing, op basis van de 

regels rondom passend toewijzen, ontoereikend blijkt wordt de huurprijs hierop door SWB 

aangepast. De korting is van kracht zolang die gezien het inkomen noodzakelijk is. 

 

8. SWB verkoopt in Buren  jaarlijks een aantal sociale huurwoningen. Deze woningen kennen 

vrijwel altijd een sociale koopprijs. Het aantal te verkopen woningen zal nooit afbreuk doen 

aan de overeengekomen omvang van de kernvoorraad zoals genoemd in punt 5 van deze 

overeenkomst. 

 

9. Bij nieuwbouw streeft SWB naar een optimale verhouding tussen kostprijs en kwaliteit. Hierin 

zoekt zij evenwicht tussen het toekomstperspectief van de (toegevoegde) woningvoorraad en 

de betaalbaarheid voor de primaire doelgroep van corporaties. Jaarlijks wordt per 

nieuwbouwproject geëvalueerd in welke mate de gerealiseerde kwaliteit aansluit bij de lokale 

vraag, de gerealiseerde prijs-kwaliteitverhouding past binnen de corporatiebenchmark, en wat 

het verwachte directe rendement van het project is (verschil tussen kostprijs en 

taxatiewaarde). 

 

Afspraken KleurrijkWonen 

10. KleurrijkWonen stelt zich tot doel de voorraad sociale huurwoningen met een (kale) huurprijs 

tot €710,68 (prijspeil 2016) tot 2025 minimaal te handhaven op circa 710 woningen, tenzij 

marktonderzoek (zie punt 7) in de genoemde periode aanleiding geeft tot aanpassing van 

deze strategie. Daarnaast beheert KleurrijkWonen in 2025 circa 24 huurwoningen met een 

commerciële huurprijs in Buren. In 2017 is de omvang van de kernvoorraad een bespreekpunt 

met de gemeente Buren. 

 

11. KleurrijkWonen wijst minimaal 95% van de huurtoeslaggerechtigden passend toe conform 

wetgeving m.b.t. Passend Toewijzen zoals opgenomen in de Woningwet. 

 
12. KleurrijkWonen verkoopt in Buren circa 8 sociale huurwoningen per jaar. Deze woningen 

kennen een sociale koopprijs. 

 

13. KleurrijkWonen gaat vanaf 2017 een pilot voor een aantal zittende huurders inzetten om 

huurverlaging toe te passen waar dat op basis van Nibud-normen wordt geadviseerd. De 

gemeente Buren ondersteunt de pilot door, voor dit doel, een controle van gegevens uit het 

GBA mogelijk te maken, met inachtneming van de geldende privacy wetgeving. De wijze van 

de controle wordt in nader overleg uitgewerkt teneinde zorgvuldigheid en privacy te borgen. 
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2. Woonruimteverdeling 
 

Een sociale huurwoning is nog steeds een schaars goed. Dit vraagt zorgvuldigheid bij de aanbieding 
hiervan. Gemeente, SWB en KleurrijkWonen zijn  van mening dat dit op een eerlijke en transparante 
manier moet plaatsvinden. 

Afspraken  

14. De toewijzing van sociale huurwoningen van SWB en KleurrijkWonen vindt hoofdzakelijk 

plaats binnen het Woonruimteverdeelsysteem Woongaard. 

 

15. In die gevallen dat woonruimte slechts een deel van de nood wegneemt wordt door SWB of 

KleurrijkWonen altijd contact gelegd met het StiB in de gemeente Buren zodat de aanvullende 

hulpvragen ook ingevuld kunnen worden. 

 

16. De gemeente, SWB en KleurrijkWonen proberen samen onrechtmatige bewoning of gebruik 

van sociale huurwoningen tegen te gaan. Betrokken partijen borgen goede en snelle 

informatie-uitwisseling in het geval van vermoeden van onrechtmatige bewoning.  

Afspraken SWB 

17. Woningzoekenden die met spoed een sociale huurwoning nodig hebben kunnen aanspraak 

maken op urgentie. Zij kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij SWB. In geval urgentie 

wordt erkend, wordt direct bemiddeld naar passende woonruimte. Tevens kan urgentie 

worden aangevraagd via de regionale urgentiecommissie. Jaarlijks gaat gemiddeld 10% van 

het vrijkomend aanbod van SWB naar urgenten (exclusief statushouders). 

 

Afspraken KleurrijkWonen 

18. Bij KleurrijkWonen worden urgenties verleend door een onafhankelijke commissie volgens de 

afgesproken spelregels. Gemiddeld gaat jaarlijks circa 4% van het vrijkomende woningaanbod 

van KleurrijkWonen naar urgenten (exclusief statushouders). Urgenten zijn woningzoekenden 

met een sociale of medische indicatie en stadsvernieuwingsurgenten. 

 

19. KleurrijkWonen bemiddelt bij woningzoekenden met een zorgvraag. Hiervoor werken zij 

samen met een aantal zorgpartijen. Gemiddeld gaat jaarlijks circa 6% van het vrijkomende 

woningaanbod van KleurrijkWonen naar bemiddeling van woningzoekenden met een 

zorgvraag. 

 

3. Huisvesting van specifieke doelgroepen 
 

De Woonvisie richt zich op een aantal specifieke doelgroepen. Passende aandacht voor de meeste 
doelgroepen wordt geregeld door het toetsen van de nieuwbouwprogramma’s aan de Woonvisie. Voor 
enkele specifieke doelgroepen hebben gemeente, SWB en KleurrijkWonen aanvullende afspraken 
gemaakt. 
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3.1 Huisvesting om langer zelfstandig te wonen  
 

20. Ten aanzien van het aanbrengen van individuele voorzieningen en/of het beschikbaar stellen 

van voor senioren en zorgvragers geschikte woningen maken de gemeente, SWB en 

KleurrijkWonen praktische werkafspraken. Met daarin uitgewerkt de volgende hoofdprincipes: 

 De realisatie van verstrekte individuele voorzieningen in sociale huurwoningen moet snel, 

binnen een optimale prijs-kwaliteitverhouding en zonder te veel administratieve 

rompslomp plaatsvinden. 

 Over senioren geschikte woningen (door aard van de woning, of als gevolg van een 

gerealiseerde aanpassing) wordt  met de gemeente overlegd over mogelijke toewijzing 

aan kandidaten vanuit de WMO. 

 Corporaties streven naar een efficiënte inzet van geschikte woningen voor de doelgroep 

die hier ook afhankelijk van is. 

De principes worden uitgewerkt naar concrete werkafspraken in een convenant 
‘woningaanpassing en doorstroming’. 

 

21. SWB en KleurrijkWonen hebben van elke woning in haar bezit in beeld in welke mate de 

woning ‘aanpasbaar’ is. Deze kennis wordt gebruikt om huurders met vragen rondom 

woningaanpassingen goed te kunnen informeren over de mogelijkheden. 

 

 

22. KleurrijkWonen is voornemens om de komende vijf jaar circa 16 bestaande woningen aan te 

passen zodat deze meer zorggeschikt zijn. 

 

23. Bij nieuwbouw bekijken SWB en KleurrijkWonen de kansen voor het realiseren van 

levensloopbestendige woningen. Woningen geschikt voor verschillende doelgroepen, 

waaronder senioren en zorgvragers die zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen wonen. 

 

3.2 Huisvesting statushouders  
Het Rijk legt een taakstelling op aan de gemeente Buren met betrekking tot het huisvesten van 
statushouders. De omvang van de taakstelling wordt volgens een landelijke verdeelsleutel vastgelegd. 
De instroom van asielzoekers lijkt wat af te nemen, maar het aantal te huisvesten statushouders uit de 
AZC’s is nog hoog. Als de asielzoekers een status hebben moeten ze gehuisvest worden in reguliere 
woningen. Volgens de wet is elke gemeente hiervoor verantwoordelijk. Bij mutaties van huurwoningen 
wordt een gedeelte hiervan gebruikt voor de verhuur aan statushouders. Door de grotere toestroom 
wordt de druk op de huurwoningmarkt groter. Onderzoek en uitvoering van alternatieve huisvesting, 
zoals kamergewijze verhuur van gezinswoningen, is daarom wenselijk. 

24. SWB en KleurrijkWonen dragen bij aan de huisvesting van statushouders om aan de 

gemeentelijke taakstelling te kunnen blijven voldoen. Uitgangspunt van SWB is om in totaal 

circa 20% van de vrijkomende woningen beschikbaar te stellen voor alle urgenten en 

bemiddelingen waaronder ook statushouders. Het uitgangspunt van KleurrijkWonen is om 

ongeveer 10% van de vrijkomende woningen beschikbaar te stellen specifiek voor 

statushouders. 

 

25. Is de taakstelling hoger dan het aantal woningen dat SWB en KleurrijkWonen beschikbaar 

kunnen stellen, dan treden de gemeente, SWB en KleurrijkWonen in overleg over 

alternatieven. 
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4. Sociaal beleid  
 

Goed wonen gaat verder dan de stenen van het huis. Het raakt ook aan de woonomgeving en de 
bewoner van de woning. 

26. In de gemeente zijn geen grootschalige leefbaarheidsproblemen. Dit wordt gemeten door de 

gemeente Buren. Dat gebeurt onder andere in de klantbelevingsonderzoeken WMO, 

wijkscans van de politie, rapportages buurtbemiddeling, de drie gezondheidsmonitors van de 

GGD en de rapportage Veilig Thuis van de GGD. De resultaten van het onderzoek worden 

gedeeld met SWB, KleurrijkWonen, HVL en BTB. Over de problemen worden per situatie 

afspraken gemaakt. 

 

27. De gemeente ontwikkelt clusterplannen onder andere ten behoeve van het 

accommodatiebeleid. Voor zover dit het wonen en bestaand maatschappelijk vastgoed in 

eigendom van de corporaties  raakt worden SWB en/of KleurrijkWonen hier bij betrokken en 

leveren zij een inhoudelijke bijdrage. 

 

28. De gemeente, SWB en KleurrijkWonen werken nauw samen bij het signaleren en oplossen 

van sociale problematiek. Wanneer SWB of KleurrijkWonen bij haar huurders sociale 

problematiek aantreft die verder gaat dan problemen specifiek gericht op de woning, meldt zij 

dit bij het StiB. In die gevallen waar huisvesting onderdeel is van de gewenste oplossing 

betrekt het StiB SWB of KleurrijkWonen bij het vinden van een passende oplossing. 

 

29. In de gevallen waar tussen huurders onderling of tussen huurders en kopers onderling 

onenigheid ontstaat bieden gemeente, SWB en KleurrijkWonen buurtbemiddeling aan. 

Gemeente, SWB en KleurrijkWonen dragen bij aan de kosten voor buurtbemiddeling. 

 

30. SWB, KleurrijkWonen en de gemeente werken nauw samen in het voorkomen en waar nodig 

oplossen van schuldenproblematiek. Daarbij wordt gestuurd op: 

 Vroegtijdige signalering. 

 Actieve begeleiding. 

 Het voorkomen van huisuitzettingen. 

De wijze waarop samenwerking op dit terrein gestalte krijgt wordt in 2017 uitgewerkt in een 
convenant waarin ook procesafspraken staan over de reactie- en beslistermijnen. 

31. De gemeente, SWB en KleurrijkWonen ondersteunen het tweede kans beleid. SWB en 

KleurrijkWonen sluiten het bieden van huisvesting aan personen die in het verleden hun 

woning zijn kwijtgeraakt omwille van “slecht huurderschap” niet uit. Per casus zal wel de 

afweging gemaakt worden of de oorzaken voor problemen uit het verleden zijn opgelost. Er 

moet perspectief zijn op goed huurderschap. Indien de problematiek verder strekt dan de 

woning, wordt de casus ook in het StiB besproken. 

 

32. SWB en KleurrijkWonen nemen deel aan het overleg van Netwerk Leefbaarheid Buren dat 

door de gemeente wordt georganiseerd. Bij het overleg betrokken partijen dragen, daar waar 

het hun verantwoordelijkheid betreft, bij aan het realiseren van acties voortvloeiend uit dit 

overleg. 

 
33. SWB en KleurrijkWonen beschouwen het realiseren van maatschappelijk vastgoed niet als 

hun primaire taak, maar een verantwoordelijkheid van andere partners in het publiek domein 

en marktpartijen. In situaties waarin organisaties in het publiek domein, door samenwerking, 

iets kunnen realiseren dat op een andere manier niet kan ontstaan, zijn SWB en 

KleurrijkWonen bereid hierin mee te denken. Voor elk initiatief vindt een individuele afweging 

plaats. 
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5. Nieuwbouw  
 

SWB en KleurrijkWonen beheren sociale huurwoningen in de gemeente Buren. In voorkomende 
gevallen treedt SWB of KleurrijkWonen ook op als ontwikkelaar waar het gaat om het realiseren van 
nieuwe sociale huurwoningen. Vernieuwing van de voorraad sociale huurwoningen is essentieel om 
ook in de toekomst een kwalitatief goede voorraad huurwoningen te waarborgen. Daarnaast biedt 
nieuwbouw de mogelijkheid om woningen te realiseren die aansluiten bij de verwachte doelgroep in 
de toekomst. 

Het werkgebied van de corporaties is in principe als volgt verdeeld. Plannen ten oosten van het 
Amsterdam-Rijnkanaal biedt de gemeente eerst aan SWB aan en in tweede instantie aan 
KleurrijkWonen. Plannen ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal biedt de gemeente eerst aan 
KleurrijkWonen aan en in tweede instantie aan SWB. De gemeente draagt deze verdeling uit aan 
derden zoals ontwikkelaars. 

34. SWB en KleurrijkWonen hebben een belangrijke functie bij de nieuwbouw van sociale 

woningen. Dit wordt als volgt geconcretiseerd: 

 Sociale huurwoningen tot de huurliberaliseringsgrens op grond van de gemeente 

De te ontwikkelen sociale huurwoningen op gronden van de gemeente, zullen als eerste 

worden aangeboden aan SWB of KleurrijkWonen. 

 Sociale koopwoningen op grond van de gemeente 

Sociale koopwoningen worden, zoals de Woningwet 2015 ook voorschrijft, ontwikkelt door 

marktpartijen. Als marktpartijen deze opgave niet oppakken, waar gemeente en SWB of 

KleurrijkWonen wel vinden dat de realisatie van sociale koopwoningen noodzakelijk is, 

dan is SWB of KleurrijkWonen daarop aanspreekbaar. 

 Sociale huurwoningen op grond van derden 

De gemeente zal zich ervoor inspannen dat de ontwikkeling van sociale huurwoningen op 

gronden van derden als eerste wordt aangeboden aan SWB of KleurrijkWonen. 

 Overige woningbouw op grond van de gemeente 

Ook hier geldt dat de Woningwet voorschrijft dat commerciële huur- en koopwoningen 

primair gerealiseerd moeten worden door marktpartijen. Als marktpartijen deze opgave 

niet oppakken, waar gemeente en SWB of KleurrijkWonen wel vinden dat de realisatie 

van commerciële huurwoningen noodzakelijk is, dan zijn SWB of KleurrijkWonen bereid 

hierover in gesprek te gaan. 

 

35. Nieuwe initiatieven voor woningbouw worden door de gemeente (onder andere) getoetst aan 

de Woonvisie. Op grond van de vigerende Woonvisie geldt dat de omvang van de sociale 

huursector in stand moet blijven. Nieuwbouw is dan nodig om sloop en verkoop te 

compenseren. Om deze volkshuisvestelijke doelstelling ook mogelijk te maken stelt de 

gemeente de realisatie van sociale huur als voorwaarde bij nieuwe ontwikkelingen. De 

gemeente stelt redelijke condities voor de ontwikkeling van sociale huur (zie artikel 36). Deze 

condities legt zij waar mogelijk ook op aan derden zoals ontwikkelaars. 

 

36. De gemeente Buren legt haar grondprijzen vast in een jaarlijkse grondprijzenbrief. De 

bepaling van de grondprijs voor huurwoningen doet zij op basis van een comparatieve 

methode. Voor 2016 gold een prijs van €151,73 /m² voor grondgebonden woningen en 

€151,73 /bvo (voor appartementen). Deze prijzen passen binnen de uitgangspunten zoals de 

corporaties die gebruiken. Als blijkt dat bij een nieuw vastgestelde grondprijs deze prijs 

dusdanig stijgt dat de bouw van huurwoningen daardoor in gevaar komt, gaan partijen 

daarover met elkaar in overleg. De gewenste kavelgrootte voor deze woningen is circa 

135m2. 

 

 

 

 

 



 
Prestatieafspraken Buren 2017 tot 2021  17 

 

37. In het geval van herstructurering zullen SWB en KleurrijkWonen de gemeente betrekken bij de 

planontwikkeling zodat ook tijdig een juiste afstemming plaatsvindt over ieders rol en 

verantwoordelijkheid. Afspraken hierover worden vastgelegd in een overeenkomst. In beginsel 

geldt dat SWB en KleurrijkWonen verantwoordelijk zijn voor de woning en de bijbehorende 

kavel, en de gemeente voor de eventuele herinrichting van de woonomgeving die niet 

gerelateerd is aan een wijziging van het bouwprogramma. 

 

38. Voor SWB en KleurrijkWonen geldt dat het realiseren van de voorgenomen 

woningbouwontwikkelingen in Buren vraagt om het aantrekken van vreemd vermogen. 

Corporaties kunnen onder relatief gunstige voorwaarden geld lenen als gevolg van borging 

van de leningen door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Onderdeel van deze borging 

is garantstelling door de gemeente als finaal vangnet. De gemeente is bereid de 

achtervangovereenkomst met het WSW te continueren. 

 

39. Het realiseren van sociale woningbouw vraagt een onrendabele investering. De gemeente 

Buren beseft dit en hanteert een reële grondprijs voor sociale huurwoningen, daar waar zij 

grondeigenaar is. Bij gronden van derden geeft de gemeente Buren wel de condities voor de 

ontwikkeling van sociale huur mee, zie punt 36 uit deze samenwerkingsafspraken. 

6. Duurzaamheid  
 

Duurzaamheid is een belangrijk vraagstuk voor de toekomst. Energielasten zullen stijgen en een 
steeds groter deel worden van de totale woonlasten van mensen. Om het wonen in de toekomst 
betaalbaar te houden worden daarom ook concrete stappen ondernomen. De gemeente Buren vindt 
duurzaamheid en betaalbaarheid een belangrijk thema en zal mogelijk in de toekomst hierover nadere 
afspraken willen maken met de verschillende partijen in de gemeente, waaronder ook de corporaties. 
Op het moment dat dat aan de orde is, bekijken we ook of een aanvulling van dit thema noodzakelijk 
is. 

Afspraken SWB 

40. SWB voert duurzaamheidsbeleid uit  om haar woningbezit energiezuiniger te krijgen. De 

doelstelling van SWB is conform hun ondernemingsplan: in 2021 alles minimaal op groen 

(energielabel C). 

 

41. Daar waar mogelijk zal SWB in zowel bestaande bouw als nieuwbouw kansen benutten om de 

bovenstaande ambitie te verhogen. Dit alleen als de kosten ook in een reële verhouding staan 

tot de te verwachten woonlasten. Investeringen in duurzaamheid waarbij de kosten en baten 

uit balans zijn, worden door SWB alleen gedaan wanneer het niet rendabele deel van de 

kosten wordt gedekt door externe partijen als gemeente, provincie of ontwikkelende partijen. 

 

42. Als SWB projectmatig isolerende maatregelen laat uitvoeren, zal SWB bevorderen dat de 

betrokken aannemer ook eigenaarbewoners in de betreffende bouwblokken, de mogelijkheid 

biedt om tegen kostprijs deel te nemen. 

Afspraken KleurrijkWonen  

43. KleurrijkWonen voert duurzaamheidsbeleid uit om haar woningbezit energiezuiniger te maken. 

De doelstelling van KleurrijkWonen is: in 2021 haar woningbezit op gemiddeld energie-index 

1,25 (voorheen energielabel B, systematiek 2015) te hebben. 

 

44. Bij nieuwbouwprojecten maken de gemeente en KleurrijkWonen vroegtijdig afspraken over 

duurzaamheidsmaatregelen. 
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45. KleurrijkWonen verduurzaamt in de komende vijf jaar 85 woningen, waarmee bewoners meer 
gemak ervaren en kunnen besparen op energielasten. 
 

46. Als KleurrijkWonen projectmatig isolerende maatregelen laat uitvoeren, zal KleurrijkWonen 

bevorderen dat de betrokken aannemer ook eigenaarbewoners in de betreffende 

bouwblokken, de mogelijkheid biedt om tegen kostprijs deel te nemen. 

 

7. Overleg  
 

Samenwerking gaat het best als partijen elkaar kennen en ook regelmatig ontmoeten. Daarnaast is 
het belangrijk om blijvend te monitoren op de uitvoering, naleving en doeltreffendheid van de 
gemaakte afspraken. 

47. Met de gemeente, SWB en KleurrijkWonen vindt minimaal vier keer per jaar bestuurlijk 

overleg plaats over actuele ontwikkelingen op het terrein van het wonen. Het betreft hier zowel 

bestuurlijke aandachtspunten als het samen monitoren van ontwikkelingen. We bespreken 

hier ook onderwerpen zoals gebiedsontwikkeling, calamiteiten en actualiteiten. De gemeente 

draagt zorg voor de genoemde overleggen, zorgt voor de uitnodiging en bereidt in 

samenspraak met SWB en KleurrijkWonen de agenda voor. Tevens draagt zij zorg voor het 

verslag. Als de evaluatie van de prestatieafspraken op de agenda staan zijn ook de HVL en 

BTB hierbij aanwezig. 

 

48. Naar behoefte vindt er overleg plaats tussen de HVL en BTB. 

 

49. SWB en KleurrijkWonen willen (twee)jaarlijks een themabijeenkomst houden voor de 

gemeenteraad over hun visie en activiteiten op het gebied van het wonen in het werkgebied 

van de betreffende corporatie. Het staat SWB en KleurrijkWonen vrij om deze 

themabijeenkomst individueel of gezamenlijk te organiseren. HVL en/of BTB worden hierover 

geïnformeerd. 
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Afspraken 2017 

Voortvloeiend uit de Samenwerkingsovereenkomst 2017-2021 staan in dit document de 

prestatieafspraken tussen de gemeente Buren, Stichting Woningbeheer Betuwe en Stichting 

KleurrijkWonen. De afspraken zijn concreet en bindend voor het jaar 2017. Daar waar relevant wordt 

een doorkijk gegeven naar latere jaren. 

1. Beschikbaarheid sociale huurwoningen  
 De gemeente Buren ontwikkelt samen met SWB en KleurrijkWonen een gezamenlijke 

woningmarktmonitor die inzicht geeft in de ontwikkelingen en mutaties in zowel de huur- als 

de koopsector. De monitor wordt per kwartaal ambtelijk besproken en eens per jaar wordt de 

monitor actief verstrekt aan college en de gemeenteraad van de gemeente en het MT, bestuur 

en Raad van Commissarissen van SWB en KleurrijkWonen. 

 De gemeente Buren, SWB en KleurrijkWonen spreken af de voorraad huurwoningen in Buren 

minimaal te handhaven op circa 2.200 woningen tot 2021. Hiervan circa 2.117 in het sociale 

segment. 

 De gemeente Buren, SWB en KleurrijkWonen gaan in 2017 in gesprek over de gewenste 

omvang van de kernvoorraad in de gemeente Buren en de wijze waarop die gewenste 

omvang bereikt kan worden of gehandhaafd kan blijven. 

 Om voorraad vernieuwing en kwaliteitsverbetering van de voorraad sociale huurwoningen 

mogelijk te maken verkoopt SWB circa 8 woningen per jaar en bouwt zij minimaal 8 woningen 

nieuw. KleurrijkWonen verkoopt circa 8 woningen per jaar en is actief op zoek naar 

nieuwbouwmogelijkheden. 

 Per kern is de volgende prognose af te geven van de ontwikkeling van de 

huurwoningvoorraad: 
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Asch 13 0 1 0 12 -1 0 

Beusichem* 239 0 16 0 223 -16 8 

Buren 318 0 11 16 323 +5 10 

Eck en Wiel 110 0 2 0 108 -2 1 

Erichem 23 0 1 0 22 -1 0 

Ingen 174 0 8 0 166 -8 0 

Kerk Avezaath 68 0 4 0 64 -4 0 

Lienden 507 15 9 44 527 +20 20 

Maurik** 518 0 9 28 537 +19 39 

Ommeren 32 0 0 0 32 0 0 

Ravenswaaij 18 0 1 0 17 -1 0 

Rijswijk GLD 63 0 1 0 62 -1 0 

Zoelen 89 0 5 0 84 -5 8 

Zoelmond 28 0 2 0 26 -2 0 

Totaal 2.200 -15 -70 +88 2.203 +3 86 

Subtotaal SWB 1.442 -15 -30 +72 1.469 27 62 

Subtotaal KW 758 0 -40 +16 734 -24 24 
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* SWB bezit in Beusichem 21 woningen, welke zij handhaaft.  

** KleurrijkWonen bezit in Maurik 1 woning in het kader van verzilverd wonen. 

*** De verwachte verkoop per kern is een schatting. Verkoop wordt geëffectueerd als een woning 

vrijkomt. Op basis van prognoses is een inschatting gemaakt. 

 De bouwprogramma’s, zoals opgenomen in de begroting, van SWB en KleurrijkWonen zien er 

als volgt uit: 

 28 woningen Maurik Oost 

 13 woningen Middenweg Lienden (15 sloop en 13 nieuwbouw) 

 44 woningen Voorstraat Lienden 

 1 Huis van de Toekomst 

 Circa 16 woningen Allardhof Buren – onderzoek nieuwbouw 

Woningbehoefteonderzoek van de gemeente Buren door Companen geeft aan dat er tot 2025 een 

lichte toename gewenst is van het huuraanbod van SWB in de kernen Maurik, Lienden, Ingen en en 

Ommeren. En in het huuraanbod van KleurrijkWonen in de kernen Beusichem, Buren en Zoelen. 

Bij SWB leidt het verkoopprogramma en bouwprogramma samen de komende jaren voor een 

overschrijding van de ambities: het aantal huurwoningen neemt met circa 30 woningen toe tot 2021. 

Daarna zal de groei op basis van de plannen verder doorzetten door de nieuwbouw op Maurik-Oost 

(hard) en mogelijk een tweede fase Voorstaat Lienden (zacht). SWB gaat in 2017 haar 

vastgoedstrategie actualiseren. Op basis daarvan wordt het gewenste toekomstig nieuwbouw- en 

verkoopprogramma bepaald. Bij KleurrijkWonen richt het verkoopprogramma en bouwprogramma zich 

op het realiseren van geschikt aanbod om te voldoen aan de vraag. Het aantal huurwoningen neemt 

met circa 24 woningen af tot 2021.  

Aanvullend zal met de overheveling van 63 DAEB-woningen naar niet-DAEB het aantal sociale 

woningen op termijn afnemen. Kleurrijk Wonen verhuurt nu 5 woningen met een marktconforme 

huurprijs. Met de huidige mutatiegraad zal dit tot 2021 oplopen naar circa 24. 

Voor nieuwbouw doet KleurrijkWonen onderzoek naar nieuwbouw van circa 16 appartementen bij het 

complex Allardhof aan de Culemborgseweg in de kern Buren. Andere investeringen zijn gericht op het 

verduurzamen van de woningen in alle kernen. Gemeente Buren en KleurrijkWonen gaan in 2017 in 

overleg over de gewenste grootte van de kernvoorraad en de manier waarop die bereikt kan worden. 

2. Betaalbaarheid sociale huurwoningen  
 

 KleurrijkWonen gaat vanaf 2017 een pilot voor een aantal zittende huurders inzetten om 

huurverlaging toe te passen waar dat op basis van Nibud-normen wordt geadviseerd. De 

gemeente Buren ondersteunt de pilot door, voor dit doel, een controle van gegevens uit het 

BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen) mogelijk te maken, met inachtneming van 

de geldende privacy wetgeving. De wijze van de controle wordt in nader overleg uitgewerkt 

teneinde zorgvuldigheid en privacy te borgen. 

 Woonlasten is een van de thema’s op de regionale Woonagenda. Het is op dit moment niet 

duidelijk of dat thema al in 2017 opgepakt wordt. Als dat het geval is, deelt de gemeente de 

uitkomsten daarvan met de partijen. Als het thema in 2017 niet opgepakt wordt, is het 

onderwerp van gesprek voor de prestatieafspraken 2018. 
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3. Huisvesting van specifieke doelgroepen  

3.1 Urgenten (waaronder statushouders) 
 SWB en KleurrijkWonen voeren namens de gemeente de taakstelling voor het huisvesten van 

statushouders naar vermogen uit. Deze taakstelling verdelen we zo veel mogelijk naar rato 

van woningbezit tussen SWB en KleurrijkWonen. Daarbij kijken we ook naar 

inpassingsmogelijkheden en draagvlak in de omgeving. SWB en KleurrijkWonen streven 

ernaar om maximaal 20% van de vrijkomende huurwoningen buiten Woongaard om te 

verhuren aan (alle typen) urgenten en bemiddelingen waaronder ook statushouders. 

 

 Als het halen van de taakstelling in de knel komt, wordt in overleg gekeken naar passende 

maatregelen zoals bijvoorbeeld woningen met een verkoopbestemming tijdelijk door te 

verhuren en kamergewijze verhuur. 

 

 De gemeente, SWB en KleurrijkWonen zetten in 2017 de pilot kamergewijze verhuur (aan 

statushouders) voort. Hierover maken partijen nog nadere afspraken. 

 

 De gemeente gaat in 2017 met SWB en KleurrijkWonen in overleg over het versnellen of 

eerder realiseren van de nieuwbouwopgave voor sociale woningbouw in de gemeente Buren. 

3.2 Senioren en zorgvragers  
 SWB en KleurrijkWonen streven bij nieuwbouw naar het realiseren van ‘aanpasbare’ 

woningen. Dat wil zeggen woningen die met kleine investeringen zijn aan te passen aan de 

woonwensen van senioren en/of zorgvragers.  

Ten aanzien van het aanbrengen van individuele voorzieningen hanteren de gemeente, SWB 
en KleurrijkWonen praktische werkafspraken. In 2017 wordt een convenant 
‘woningaanpassing en doorstroming’ uitgewerkt. Hierbij worden de principes zoals benoemd in 
artikel 20 van de Samenwerkingsovereenkomst concreet uitgewerkt. 

4. Sociaal beleid  
 De gemeente ontwikkelt clusterplannen onder andere ten behoeve van het 

accommodatiebeleid. Voor zover dit het wonen en bestaand maatschappelijk vastgoed in 

eigendom van de corporaties  raakt worden SWB en/of KleurrijkWonen hier bij betrokken 

worden en leveren zij een bijdrage. 

 Gemeente, SWB en KleurrijkWonen dragen in 2017 bij aan de kosten voor Buurtbemiddeling. 

 Gemeente Buren deelt in 2017 het preventieplan. Daar waar een rol voor SWB en/of 

KleurrijkWonen ligt participeert de corporaties. De HVL en BTB ontvangen het preventieplan 

ter informatie. 

 SWB, KleurrijkWonen en de gemeente werken nauw samen in het voorkomen en waar nodig 

oplossen van schuldenproblematiek. Daarbij wordt gestuurd op:  

o Vroegtijdige signalering. 

o Actieve begeleiding. 

o Het voorkomen van huisuitzettingen. 

De wijze waarop samenwerking op dit terrein gestalte krijgt wordt in 2017 uitgewerkt in een 
convenant waarin ook procesafspraken staan over de reactie- en beslistermijnen. 

5. Duurzaamheid  
 SWB en gemeente spreken af dat in 2021 het hele woningbezit van SWB minimaal een 

energielabel C heeft (alles groen). Daarnaast gaat SWB in 2017 extra verkennen hoe 

investeringen in duurzaamheid kunnen worden geïntensiveerd. 
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 KleurrijkWonen investeert extra in duurzaamheidsmaatregelen. Daarom spreken 

KleurrijkWonen en gemeente af dat in 2021 het woningbezit van KleurrijkWonen in de 

gemeente Buren een gemiddelde energie-index van 1,25 (voorheen energielabel B, 

systematiek 2015) te hebben. 

 In 2017 verstrekken SWB en KleurrijkWonen de voortgang en de prognose voor 2021 van het 

verduurzamen van hun woningbezit in de gemeente Buren. 

 


