
 

 

                                 

 

Overeenkomst inzake Prestatieafspraken 2021 

De in dit document gemaakte prestatieafspraken leggen we vast tussen: 

1. Gemeente Noardeast-Fryslân, rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder mevrouw E. 

Hanemaaijer gemachtigd door de burgemeester, handelend namens het college van 

burgemeester en wethouders, hierna te noemen: ‘de gemeente’. 

2. WoonFriesland, het sociaal verhuurbedrijf, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur-

bestuurder mevrouw S.K. Hoekstra, hierna te noemen: ‘WoonFriesland’. 

3. Huurdersvereniging De Bewonersraad, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar 

algemeen-directeur de heer H.G.T. Brouwer hierna te noemen: ‘De Bewonersraad’. 
 

Rol betrokken partijen: 

De tekst van de Woningwet 2015 is als uitgangspunt genomen voor de samenwerking tussen de  in 

deze overeenkomst genoemde partijen. 

 

Gemeente Noardeast-Fryslân 

De gemeente Noardeast-Fryslân bestaat uit de voormalige gemeenten  Dongeradeel, Ferwerderadiel 

en Kollumerland c.a. De concept-Woonvisie 2020-2025 vormt de leidraad voor de gemeente om 

toekomstige ontwikkelingen op het gebied van wonen te bewaken en te faciliteren. De concept-

Woonvisie 2020-2025 is ook leidend voor het maken van woningbouwafspraken met de provincie 

Fryslân en de regio Noordoost Fryslân en voor het maken van concrete prestatieafspraken met de 

corporaties, huurdersvereniging en ontwikkelaars. De concept-Woonvisie 2020-2025 is, volgens de 

bepalingen uit de nieuwe woningwet, afgestemd op de ontwikkelingen in de regio. 

 

De Bewonersraad 

De Bewonersraad is het wettelijk orgaan voor de invloed en medezeggenschap van de huurders in de 

gemeente Noardeast-Fryslân bij de verhuurder(s) van huurwoningen en bij het gemeentebestuur. De 

vereniging zet zich in voor de belangenbehartiging van de zittende en toekomstige huurders van 

verhuurders waar De Bewonersraad een overeenkomst mee heeft gesloten.  

 

WoonFriesland 

De taak van de corporatie is strikt afgebakend in de Woningwet. WoonFriesland richt zich op haar 

kerntaak en geeft inzicht in de wijze waarop zij haar investeringsruimte benut.  

Vanuit het eigen strategisch beleid (portefeuilleplan, financieel beleidskader, sociaal beleid en overig 

beleid) doet WoonFriesland jaarlijks een bod waarin zij aangeeft op welke wijze zij een bijdrage zal 

leveren aan de volkshuisvestelijke visie van de gemeente. Ook geeft WoonFriesland in de bieding 

 



 

 

concreet de bestedingen aan, die zij verwacht in het komende jaar te doen. Dit doet zij vanuit het 

vertrouwen dat de gemeente op een goede manier omgaat met eventuele bedrijfsgevoelige 

informatie.  

 

 

Afspraken 2021 

Corona/Covid-19  

De Covid-19 crisis die momenteel gaande is lijkt een ongekende impact te gaan hebben op onze 

samenleving. Partijen gaan ervan uit dat ook in 2021 Covid-19 impact blijft houden op de 

bedrijfsvoering en financiële mogelijkheden van partijen. Maatregelen op het vlak van ‘social 

distancing’ kunnen het aantal, de aard of snelheid van het uitvoeren van projecten negatief 

beïnvloeden. Partijen informeren elkaar hier vroegtijdig over. 

 

Bijdrage WoonFriesland 2021 

 

Bijdrage WoonFriesland 2021 

Het bod voor 2021 is gebaseerd op de begroting van 2021-2025. De bieding voor 2021 is een minder  

‘hard’ bod dan in voorgaande jaren omdat er nog onvoldoende zicht is op de gevolgen van de 

coronacrisis. Wij kunnen nu nog onvoldoende inschatten welk effect het virusveilig werken heeft op 

planning en kosten van projecten, capaciteit bij onze ketenpartners en op de bereidwilligheid van 

onze huurders om mee te werken aan de projecten ten behoeve van de kwaliteitsverbetering, zolang 

het virus in 2021 nog actief is.   

Het vooruitzicht voor de jaren 2022-2025 is een voorlopige prognose van onze bestedingen.  

De biedingen zijn uitgebracht onder voorwaarden (zie hiervoor de disclaimer in de bieding voor 2021, 

die als bijlage is bijgevoegd) 

 

Algemeen: 

• Partijen zijn, gelet op het geringe aantal woningen dat WoonFriesland in bezit heeft in de 

gemeente  Noardeast Fryslân overeengekomen dat de bijdrage van WoonFriesland in 2021 aan 

het gemeentelijk beleid conform bijgevoegde bieding wordt uitgevoerd. 

• Partijen willen zich inzetten voor een goede samenwerking tussen de gemeente, De 

Bewonersraad en andere belanghebbenden ten behoeve van het realiseren van goed en 

betaalbaar wonen voor de huurders.  

• Partijen informeren elkaar over relevante ontwikkelingen en betrekken elkaar bij waar nodig bij 

het opstellen van relevante beleidskaders. Bij onvoorziene omstandigheden treden partijen in 

overleg. 

• Partijen zien de energietransitie als belangrijke opgave voor de komende jaren. Partijen 

onderschrijven de noodzaak van betaalbare verduurzaming van de sociale huurvoorraad waarbij 

stapsgewijs wordt toegewerkt naar CO2 reductie. 

• Voor zover nodig zal WoonFriesland medewerking verlenen aan en/of afstemmen met de 

gemeente Noardeast-Fryslan en De Bewonersraad op de punten 1.5, 1.6, 1.9, 2.3, 2.5, 3.1, 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.11 en 5.3, 5.6, 5,7 ten behoeve van de huurders van 

WoonFriesland, zoals opgenomen in de bijlage: Prestatieafspraken 2021 gemeenten 



 

 

Noardeast-Fryslân en Dantumadiel, woningcorporaties Thús Wonen en Wonen Noordwest 

Friesland (WNWF) en De Bewonersraad. 

 

Betaalbaarheid 

• WoonFriesland bewaakt en monitort een evenwichtige huurprijsopbouw conform de 

tussenklassen van De Bewonersraad. In de jaarlijkse voortgangsrapportages is de 

huurprijsopbouw opgenomen naast andere kerngegevens van de woningportefeuille van 

WoonFriesland. 

• WoonFriesland verwijst actief door naar Humanitas voor ondersteuning van huurders bij: 

• Bij betalingsachterstanden en schuldenproblematiek; 

• Nazorg na schuldenproblematiek; 

• Bij het op orde brengen en houden van de thuisadministratie. 

Maar ook bij: 

o Bij het helpen organiseren (o.a. bij verzamelaars); 

o Ondersteuning bij online afhandeling van administratieve zaken  

o Bij eenzaamheid en weinig contacten; 

o Bij achter de voordeurproblematiek; 

o Ondersteuning bij laaggeletterdheid. 

 

Beschikbaarheid 

• WoonFriesland verkoopt in 2021 in principe geen woningen, tenzij deze deel uitmaken van een 

complex met gemengd eigendom waarin WoonFriesland haar aandeel wil afbouwen of als het 

een van de laatste woningen in zeer versnipperd complex betreft. In deze bijzondere gevallen 

zal WoonFriesland incidenteel overgaan tot verkoop. 

• WoonFriesland koopt incidenteel woningen aan om versnippering van woningen te herstellen. 

 

Kwaliteit 

• WoonFriesland gaat uit van stapsgewijze verbetering van energieprestatie van de bestaande 

huurwoningen zodat meer huurders profiteren. Bij het energiezuiniger maken van de woningen 

was voor WoonFriesland de eerste belangrijke stap: het behalen van gemiddeld label B voor 

onze gehele woningvoorraad; Dit doel is eind 2019 gerealiseerd. 

• De grootste uitdaging zit in de volgende fase van het verduurzamen van het bestaand bezit. 

Deze opgave vraagt om innovaties die de betaalbaar, simpel en opschaalbaar zijn. Deze 

innovaties stimuleren wij middels ons “DreamHûs” in Delft. Wij doen dit samen met De 

Bewonersraad. Friesland, Bouwgroep Dijkstra Draaisma, marktpartijen, startups en 

universiteiten. Het is onze ambitie om onze bestaande woningvoorraad gebruiksvriendelijk en 

betaalbaar te verduurzamen en na bewezen proef in het DreamHûs verder te implementeren 

in de woningen van onze huurders in Friesland. Op basis hiervan denken wij, nu onze gehele 

woningportefeuille al gemiddeld energielabel B (energieindex < 1,4) heeft, de volgende slag in 

de betaalbare verduurzaming te kunnen maken. WoonFriesland zal in dit kader de gemeente 

op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 

• WoonFriesland realiseert in 2020 kwaliteitsverbetering en de verbetering van de 

energieprestatie van de woningen zonder dat hierbij direct een huurverhoging voor de zittende 

huurders wordt doorgevoerd. Bij aangebrachte zonnepanelen profiteren huurders mee doordat 

de energielasten voor huurders lager worden. 



 

 

� Partijen stemmen gezamenlijk de strategie en het ontwikkelen van plannen voor de 
toekomstige energietransitie af. Zij betrekken hierbij de transitievisie warmte van de 
gemeente en formuleren gezamenlijk uitgangspunten en condities bij de start van de 
ontwikkeling van de transitievisie warmte en de  daarop volgende wijkuitvoeringsplannen door 
de gemeente.  

� WoonFriesland verwacht dat de gemeente hierin keuzes maakt die haar huurders een 
betaalbare warmtevoorziening garandeert. Voor WoonFriesland en De Bewonersraad staan 
lage lasten voor de eindgebruiker/huurder centraal. Deze dienen bij voorkeur lager en 
maximaal gelijk te zijn dan bestaande/conventionele warmteoplossingen. 

� WoonFriesland streeft  naar een CO2-neutrale portefeuille in 2050. Bij de ontwikkeling van 
duurzame (collectieve/publieke) warmtevoorzieningen, met name warmtenetten, hanteert 
WoonFriesland in ieder geval de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden:  

a. eenvoudig te begrijpen en gebruiksvriendelijke toepassingen van energieconcepten en 
techniek voor de huurders; 

b. principe van woonlastenneutraliteit of voordeliger voor huurders (meerkosten voor 
aansluiting en levering niet hoger dan terugverdiend aan energiebesparing); 

c. aansluiting op duurzame (collectieve/publieke) warmtevoorzieningen, waaronder 
warmtenetten, is voor de huurders goedkoper dan de redelijke alternatieven die voor 
warmte en warm tapwater worden aangeboden; 

d. Om dat ook op langere termijn te garanderen, is WoonFriesland kritisch op locked-in 
situaties; d.w.z. wij willen monopolieposities op productie, distributie en levering 
vermijden, we willen geen lange termijncontracten afsluiten en contractueel altijd een 
exit-strategie opnemen. 

� De gemeente sluit, daar waar mogelijk, aan bij kwaliteitsverbeteringsprojecten met het 
optimaliseren van de openbare ruimte (grijs en groen). Partijen treden daartoe in overleg met 
elkaar. Doel is het op elkaar afstemmen en gelijktijdig te doen plaatsvinden van 
werkzaamheden, zodat de gemeente plannen, budgetten en werkzaamheden in de openbare 
ruimte tijdig kan opstellen, reserveren en uitvoeren. 
 

Deze prestatieafspraken zijn, na ondertekening door alle partijen, geldig van 1 januari 2021 tot en 
met 31 december 2021. 

 

Deze overeenkomst is ondertekend op 14 december 2020. 

 

 

 

 

Gemeente Noardeast-Fryslân :  mevrouw E. Hanemaaijer 

 

 

Gemeente Noardeast-Fryslân: mevrouw E. Hanemaaijer



 

 

 

 

Huurdersvereniging De Bewonersraad:  de heer H.G.T. Brouwer 

 

 

 

WoonFriesland:  mevrouw S. K. Hoekstra 

 

 

 

Bijlage: 
-  Bod WoonFriesland 2021 gemeente Noardeast-Fryslân  
-  Prestatieafspraken 2021 gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel, woningcorporaties Thús  
   Wonen en Wonen Noordwest Friesland (WNWF) en De Bewonersraad 

Huurdersvereniging De Bewonersraad: de heer H.G.T. Brouwer

WoonFriesland: mevrouw S.K. Hoekstra




