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Maatschappelijke Ontwikkeling

uw brief van uw kenmerk
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14622G BEEMSTER

onderwerp ter kennisname: jaarschijf 2019

Geachte raadsleden,

Hierbíj ontvangt u, ter kennisname, de Jaarschijf 2019 in het kader van de meerjarige
prestatieafspraken 2018-2021. Het college heeft de jaarschilf 2019 op 16 april 2019
vastgesteld.

Conform de Woningwet 2015 hebben de gemeente Beemster, de Beemster corporaties en
de huurdersorganisaties eind 2017 voor een periode van vier jaar (2018 tlm 2021)
prestatieafspraken gemaakt. Elk jaar worden op basis van deze meerjarige afspraken - ook
wel kaderafspraken genoemd - zogenaamde Jaarschijven' opgesteld. Hierin staan de acties
die partijen gezamenlijk in dat jaar oppakken om uitvoering te geven aan de
kaderafspraken. ln de periode november 2018 tlm januari 2019 is zowel ambtelijk als
bestuurlijk met de corporaties een concept voor de nieuwe jaarschijf voor 2019 besproken.

Belangrijke activiteiten uit de jaarschijf van 2019 zijn:
o We zijn in gesprek met de corporaties over de realisatie van nieuwbouw van sociale

huunruoningen op de grote nieuwbouwlocaties.
Dit op basis van de ambities uit de woonvisie, zowel in kwantiteit als qua gewenste
woningtypen. .

. We onderzoeken hoe in West- en Noordbeemster een woonbehoeftepeiling kan
worden georganiseerd.

. Wrj onderzoeken wat de gemeente met het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid
Beemster 2019 kan bijdragen aan de verduurzamingsambities van de corporaties.

. Kennisuitwisseling op actuele vraagstukken en thema's. Wij organiseren een
netwerkbijeenkomst gericht op de samenwerking wonen en zorg in het voorjaar.
Corporaties en huurdersvereniging verzorgen in het najaar een raadsbijeenkomst
over sociaal wonen in de Beemster.

. We houden minstens twee 'buurtschouwen'waarbij zowel de fysieke als de sociaal
maatschappelijke staat van de buurt worden beschouwd.
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