
   
 

Prestatieafspraken Sliedrecht 2021-2022 
 
 

Inleiding 
Huurdersorganisatie SliM wonen, woningcorporatie Tablis Wonen en de gemeente 
Sliedrecht maken de volgende prestatieafspraken voor de jaren 2021 en 2022. Zij sluiten 
hierbij aan bij reeds bestaand beleid. Dit beleid is onder andere vastgelegd in de volgende 
beleidsstukken: 

- Prestatieafspraken lange termijn Drechtsteden 2016-2025 (PALT) 
- Lokaal uitvoeringsprogramma wonen gemeente Sliedrecht2019 
- Kadernota 2021: Koers 2030, gemeente Sliedrecht 
- Het 'bod' van Tablis Wonen op het gemeentelijke woonbeleid 
- De reacties van de gemeente Sliedrecht en SliM wonen op het 'bod' van Tablis 

Wonen 
Als hierna wordt gesproken over partijen, dan worden daarmee bedoeld SliM wonen, Tablis 
wonen en de gemeente Sliedrecht.  
 
 
Uitgangssituatie 
Partijen maken jaarlijks prestatieafspraken op basis van het gemeentelijke woonbeleid. Zij 
zijn het met elkaar eens dat deze prestatieafspraken een samenhangend geheel vormen.  
 
 
Aard van de prestatieafspraken 
Partijen maken (raam)prestatieafspraken voor een periode van minimaal 2 jaar, met een 
jaarlijkse monitoring/evaluatie. Zij leggen de afspraken vast en koppelen hier duidelijke 
resultaten aan die jaarlijks in het 3-partijenoverleg worden geëvalueerd.  
Partijen zien het belang van een goede afstemming van de activiteiten van Tablis op het 
gemeentelijke beleid in het algemeen. Hiervoor is het belangrijk om kennis te nemen van 
elkaars beleid en voornemens.  
 
Partijen spreken het volgende af: 

a. In 2021 verkennen partijen elkaars beleid en de activiteiten op het gebied van 
wonen, leefbaarheid, groenbeleid en verduurzaming, zowel op bestuurlijk als op 
operationeel niveau. Hun doel is om dit beleid en de activiteiten op het gebied van 
de thema's beter op elkaar te laten aansluiten.  

b. Partijen spreken af dat aan het einde van 2022 deze afspraken vertaald zijn in 
concrete resultaten dan wel in concrete acties.  

c. Partijen zien de gemeentelijke omgevingsvisie als belangrijk instrument bij nieuwe 
ontwikkelingen en vraagstukken binnen het fysieke domein. 

d. Partijen overleggen hoe zij hun investeringen zodanig kunnen afstemmen, dat deze 
bijdragen aan de omgevingsvisie. 

 
  



Thema I. Beschikbaarheid en ontwikkeling woningvoorraad 
De gemeente heeft de intentie om tot 2030 1.500 nieuwe woningen te bouwen en tot 2040 
nog eens 1.000 woningen (Uitvoeringsprogramma wonen 2019). Hierbinnen kan de voorraad 
sociale huurwoningen stijgen, maar dat moet dan wel passen binnen het uitgangspunt van 
maximaal 30% sociale huurvoorraad voor geheel Sliedrecht.  
Sloop van bestaande sociale huurwoningen vindt plaats na realisatie van nieuwe 
woonruimte.  
Partijen onderschrijven het uitgangspunt dat een eventuele nieuwe wijk ten noorden van de 
A15 een eenheid moet vormen met de rest van Sliedrecht. Als het aan SliM wonen ligt komt 
er ter ontlasting van de bestaande infrastructuur een extra onderdoorgang onder de 
A15/het spoor, alvorens er gewoond gaat worden in de woningen in de nieuwe woonwijk.  
Partijen zijn van mening dat de wijken in Sliedrecht minder eenzijdig samengesteld moeten 
zijn. Dit betreft de verhouding tussen koop en huur (markt-sociaal), tussen hoogbouw en 
grondgebonden woningbouw en tussen de inkomensgroepen. Dit kan bereikt worden door 
toevoeging van nieuwbouw, door herstructurering en renovatie van woningen en door 
wijziging van de bestemming voor doelgroepen. Partijen bevorderen de doorstroming 
binnen de woningvoorraad (‘het schoorsteen’-effect).  
Partijen zijn het eens over de wens om de sociale huurwoningen van corporatie Mooiland 
over te laten nemen door Tablis. Momenteel onderzoekt Tablis de mogelijkheden om dit te 
realiseren. Dit aantal woningen komt bovenop de door Tablis gewenste streefvoorraad van 
4.000 sociale huurwoningen.  
 
Partijen spreken het volgende af over thema I. Beschikbaarheid en ontwikkeling 
woningvoorraad: 

e. Partijen gaan in overleg over de gemeenschappelijke duiding van het 
woningmarktonderzoek dat door RIGO in 2020 is uitgevoerd. Zij maken concrete 
afspraken over de gewenste nieuwbouw van sociale huurwoningen per jaar, zodat 
Tablis dit kan verwerken in de meerjarenplanning. Partijen realiseren zich dat 
onvoorziene omstandigheden (denk aan Corona of een economische crisis) gevolgen 
hebben voor de keuze van het meest realistische scenario.  

f. De gemeente ontwikkelt op basis van de Kadernota en de vastgestelde begroting 
2021 in samenspraak met Tablis wonen een programma voor bouw, ontwikkeling en 
herstructurering van woningbouw. Daarnaast komt er een masterplan waarin 
locaties en aantallen woningen worden genoemd, dat in 2021 of 2022 wordt 
vastgesteld. Een financieel arrangement voor dekking vanuit het gemeentelijke Fonds 
ruimtelijke vernieuwing maakt hier onderdeel van uit. Partijen overleggen welke rol 
zij kunnen nemen in de voorbereiding en uitwerking.  

g. Partijen spreken af dat zij voor elke nieuwbouwlocatie bekijken of ruimte voor sociale 
woningbouw1 passend is. Zij leggen dit percentage per bouwlocatie vast in een 
streefpercentage. 

h. Tablis Wonen heeft in haar meerjarenbegroting concreet gerekend op nieuwbouw 
van 20 appartementen in Baanhoek-West in 2023. In de jaren daarna is gerekend 
met een indicatieve nieuwbouw van 30 sociale huurwoningen per jaar.  

i. Door nieuwbouw vooraf te laten gaan aan herstructurering ontstaat er ruimte om bij 
herstructurering minder sociale huurwoningen terug te bouwen (maximaal 75 % van 
het originele aantal). 

                                                             
1 In dit verband bedoelen partijen huurwoningen met een huurprijs tot de liberalisatiegrens en koopwoningen 
met een prijs zoals genoemd in de lokale uitvoeringsparagraaf wonen (2019: € 217.000) 



j. Partijen monitoren of de nieuwbouw in Sliedrecht bijdraagt aan de beoogde 
doorstroming binnen de woningmarkt. Zij sluiten waar mogelijk aan bij monitoring 
vanuit de regio. Daartoe wisselen partijen ook de herkomst van bewoners van de 
nieuwbouw uit, voor zover dat niet uit andere onderzoeken is af te leiden. 

k. Bij herstructurering is het terugbouwen van een combinatie van markt2- en sociale 
huur een reële optie. Bij renovaties is wijziging van doelgroep een mogelijkheid om 
wijken minder eenzijdig te maken. Partijen kennen elkaars standpunten over de 
woningcomplexen en de herstructurering en zij gaan in 2021 met elkaar in gesprek 
over de aanpak van de renovatie van de complexen en de herstructurering van 
wijken voor de komende jaren.  

l. Tablis onderzoekt de mogelijkheid om de sociale huurwoningen van corporatie 
Mooiland in Sliedrecht over te nemen. Het gaat om ongeveer 115 woningen.   

m. Partijen doen in 2021 onderzoek naar de mogelijke inzet van alternatieve (tijdelijke) 
woonvormen. De gemeente neemt hierbij het voortouw. 

n. De gemeente treft in 2021 voorbereidingen voor het geschikt maken van 
standplaatsen voor woonwagens. Gelijktijdig onderzoekt zij de behoefte aan nieuwe 
standplaatsen. In de jaren 2021 en 2022 maken partijen afspraken over het in 
eigendom en beheer nemen van standplaatsen door Tablis.  

 
 
  

                                                             
2 Markthuur is boven dan de liberalisatiegrens (2020: €737/maand) 



Thema II. Duurzaamheid: 
Corporaties fungeren als startmotor voor de verduurzaming. Tablis Wonen voelt zich sterk 
gehouden aan de afspraken die op sector- en regioniveau zijn gemaakt over duurzaamheid. 
Een belangrijk gegeven is hierbij de SAH-subsidie, die bedoeld is als bijdrage voor de 
aansluitkosten en voor de inpandige aanpassingen van de woningen. Partijen zijn zich 
bewust van de onderlinge afhankelijkheid van de planningen van HVC, Tablis (zie bijlage 1) 
en gemeente. Zij hebben de intentie om die planningen zo goed mogelijk op elkaar te laten 
aansluiten, om  

1. optimaal gebruik te kunnen maken van de SAH-subsidie, zodat ook de huurders hier 
zo veel mogelijk van profiteren; 

2. de overlast voor de bewoners te beperken; 
3. na te gaan welke complexen er wanneer worden aangesloten op het warmtenet. 

De komende maanden gaan zij verder in gesprek en onderzoeken zij in hoeverre aan die 
wens tegemoet kan worden gekomen. 
Dit hangt onder andere af van de (financiële) speelruimte van partijen.  
Medio 2021 stelt de gemeenteraad de transitievisie warmte vast. Voor de complexen die 
niet worden aangesloten op het warmtenet moet een alternatief komen voor de gewenste 
CO2-neutraliteit in 2050.  
Partijen zijn het eens over de wens om de woonlasten (huur en overige kosten) niet te laten 
stijgen wanneer de woningen van het aardgas af moeten.  
 
Partijen spreken het volgende af over thema II. Duurzaamheid: 

o. Partijen stellen in overleg met HVC een planning op voor de realisatie van het 
warmtenet waarbij de SAH-subsidie zo goed mogelijk wordt benut. 

p. Tablis legt de planning per complex zo vroegtijdig mogelijk voor aan de gemeente en 
stemt die af met de gemeente.  

q. Partijen bevorderen dat deze ingrepen in de buitenruimte bijdragen aan het 
verbeteren van het leefklimaat en de openbare buitenruimte.  

r. Partijen werken samen aan bewustwording van huurders van de mogelijkheden om 
energie te besparen en duurzaam op te wekken (gedrag, zuinige apparaten, 
radiatorfolie e.d.). 

s. Partijen onderkennen het belang van klimaatbeleid en klimaatadaptatie. Zij 
verkennen in 2021 hoe zij hun inspanningen op dit gebied samen verder invullen en 
uitvoeren.  

 
  



Thema III. Sociaal domein en leefbaarheid: 
Het Rijksbeleid is erop gericht dat mensen langer thuis blijven wonen. Daarnaast worden 
daar waar mogelijk intramurale plekken afgebouwd. Het bieden van meer zorg- en/of 
begeleiding thuis vraagt om intensieve samenwerking tussen de beleidsvelden wonen en 
zorg. Sliedrecht kent relatief veel instellingen met intramurale zorg. Toch moeten partijen 
samen met instellingen voor welzijn en zorg een bijdrage leveren aan de landelijke/regionale 
extramuraliseringsopgaven. 
Gemeente Sliedrecht staat voor een inclusieve samenleving, waarbinnen inwoners die zich 
goed kunnen staande houden, leven en wonen naast mensen die een steun in de rug kunnen 
gebruiken. Partijen beschouwen het als hun gezamenlijke verantwoordelijkheid om hieraan 
invulling te geven.  
Daarnaast vraagt een aantal bijzondere doelgroepen speciale aandacht en woonruimte. Het 
gaat onder meer om mensen uit de maatschappelijke opvang, beschermd wonen, 
vergunninghouders en daklozen. Deze vaak kwetsbare mensen hebben ook recht op 
woonruimte. Echter hun aantal moet wel in balans zijn binnen de wijken, met het oog op de 
draagkracht binnen die wijken. De gemeente is hierin terughoudend en staat vooralsnog niet 
toe dat er nieuwe voorzieningen worden geopend. 
Voor een goed inzicht treden partijen en zorgorganisaties met elkaar in overleg om tot 
afspraken te komen. 
Het is bekend dat de taakstelling huisvesting vergunninghouders voor 2021 enorm toeneemt 
ten opzichte van 2020. Om die reden komt het Ministerie met een set 
ondersteuningsmaatregelen.  
Partijen zijn het eens dat de (verbetering) van de leefbaarheid blijvende aandacht moet 
hebben. Het verenigingsleven, welzijnsactiviteiten e.d. is van groot belang voor vitale wijken. 
De gemeente deelt haar visie op sociaal domein met haar partners en maakt in 2021 
concrete afspraken voor een gezamenlijke aanpak van vraagstukken, waar wonen met zorg 
een thema bij is. Een belangrijk thema hierbij is de toewijzing van woningen aan kwetsbare 
inwoners in relatie tot de draagkracht in de wijken en de spreiding over de regio. Partijen 
spreken af dat Tablis uitbreiding van de huisvesting van deze bijzondere doelgroepen vooraf 
afstemt met de gemeente, zowel op bestuurlijk als op operationeel niveau. Daarnaast is een 
goede samenwerking met het Bonkelaarhuis/sociaal team noodzakelijk. 
De samenleving vergrijst en dat vraagt om aandacht voor de huisvesting van ouderen. Er 
komen steeds meer slimme combinaties van wonen met welzijn en zorg. Partijen 
onderkennen het belang hiervan en zoeken samen met organisaties en initiatiefnemers naar 
oplossingsrichtingen om dergelijke initiatieven uit te voeren. 
Partijen onderkennen het belang van (ondersteuning) van het verenigingsleven en 
welzijnsactiviteiten. Waar nodig en mogelijk faciliteren partijen (o.a. bij de huisvesting), voor 
zover dit binnen deze prestatieafspraken de huurders van Tablis betreft.  
 
Partijen spreken het volgende af over thema III. Sociaal domein en leefbaarheid: 

t. Partijen maken uiterlijk begin 2021 afspraken over hoe de toenemende groep 
vergunninghouders goed en duurzaam gehuisvest kan worden in de Sliedrechtse 
gemeenschap. In onderling overleg worden de ondersteuningsmaatregelen die het 
rijk ter beschikking stelt ingezet. 

u. Gemeente geeft haar regierol voor het wonen met welzijn en zorg verder vorm en 
initieert het overleg hierover op bestuurlijk en operationeel niveau.  

v. Tablis stemt de uitbreiding van huisvesting van mensen uit de bijzondere 
doelgroepen/ kwetsbare mensen vooraf af met de gemeente.  

w. Tablis voelt zich naast de gemeente verantwoordelijk voor het voorkomen van 
uitsluiting, schulden en overlast. Tablis participeert daarom actief in overleggen over 



dit onderwerp met o.a. zorgorganisaties, Dienst Gezondheid en Jeugd (DG+J) en 
Sociale Dienst Drechtsteden (SDD).  

x. Partijen sluiten aan bij de vernieuwde landelijke afspraken over huisuitzettingen 
(BZK, VNG, verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen).  

y. Gemeente stelt vanaf 2021 de uitkomsten van een gemeentelijke leefbaarheids-
/veiligheidsmonitor ter beschikking. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
privacyregels. 

z. Partijen faciliteren waar nodig en mogelijk het verenigingsleven en 
welzijnsactiviteiten, voor zover het de huurders van Tablis Wonen betreft).  

aa. Partijen onderkennen het belang van meer groen in de wijk voor de verbetering van 
de leefbaarheid. Zij maken in 2021 afspraken hoe zij hier samen invulling aan geven 
en voeren die uit in 2021 en 2022.  

 
  

https://www.aedes.nl/artikelen/bedrijfsvoering/corona/verhuurders-maken-afspraken-over-huisuitzettingen-en-tijdelijke-huurcontracten.html


Thema IV. Betaalbaarheid: 
Partijen streven ernaar dat iedereen woonruimte heeft die past bij zijn persoonlijke situatie. Zij 
spannen zich in om de stijging van de woonlasten voor de huurders te beperken; het gaat dan in het 
bijzonder om de huur, de energie- en gemeentelijke lasten. Ten aanzien van het afsluiten van het 
aardgas gaan de woningcorporaties uit van het principe 'niet meer dan voorheen'.  
 
Partijen spreken het volgende af over thema IV. Betaalbaarheid: 

bb. Partijen spannen zich naar vermogen in tot het matigen van de stijging van de woonlasten. 
Zij brengen in 2021 in kaart welke maatregelen zij kunnen nemen in dit verband, onder 
andere de verstrekking van uittreksels uit de BRP en daarnaast de grondprijzen voor sociale 
huurwoningen (grondprijzen is afgesproken in de PALT).  
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Datum: 2 juni 2020 

Bijlage 1 Overzicht aan te sluiten complexen Tablis Wonen op HVC warmtenet i.v.m. aanvraag SAH-subsidie 
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812 MGW Galerijflats Havikstraat 1 t/m 160 160 Collectief Individueel

813 MGW Galerijflats Valkhof 1 t/m 160 160 Collectief Individueel

880 MGW Galerijflats Tuinfluiterstraat 1 tm 135 135 Collectief Individueel

908 MGW Galerijflats Rembrandtlaan (Lijsterhof) 310 t/m 468 80 Collectief Collectief

909 MGW Galerijflats Reigerlaan  17 t/m 175 88 Collectief Collectief

917 EGW Eengezinswoningen Prof. van ’t Hoffstraat 1 t/m 38, Christiaan 

Huygensstraat 1 t/m 37 en A. van Leeuwenhoekstraat 1 t/m 38

81 Individueel Individueel

920 MGW Galerijflats Rembrandtlaan  (Merelnest) 470 t/m 628 80 Collectief Collectief

921 MGW Galerijflats Thorbeckelaan  (Nachtegaalflat) 271 t/m 429 80 Collectief Collectief

805 MGW Portiekflats Jacob Catsstraat 24 t/m 54, Douwes Dekkerstraat 30 

t/m 76, P.C. Hooftlaan 74 t/m 104, Rembrandtlaan 121 t/m 183 

en A. van Scheltemastraat 30 t/m 60

88 Individueel Individueel

905 MGW Portiekflats Prof. Lorentzlaan 101 t/m 219 en Rembrandtlaan 

202 t/m 284

102 Individueel Individueel

918 MGW Portiekflats Prof. Lorentzlaan 221 t/m 255, Prof. Kam. Onneslaan 

1 t/m 107 en 2 t/m 60 en Rembrandtlaan

114 Individueel Individueel

922 MGW Galerijflats Sperwerstraat 81 t/m 160 80 Collectief Individueel

804 MGW Duplexwoningen Prof. Lorentzlaan 4 t/m 22, Prof. Kam. 

Onneslaan 62 t/m 116, Rembrandtlaan 89 t/m 119, Dr. 

Schaepmanstraat 21 t/m 99 en Thorbeckelaan 78 t/m 96

134 Individueel Individueel

809 EGW Eengezinswoningen Karekietstraat 13 t/m 27 en Vinkenstraat 1 

t/m 15

16 Individueel Individueel

818 EGW Eengezinswoningen Hoepel 10 t/m 36, Stobbe	1 t/m 27 en 34 

t/m 62 en Stormrand 2 t/m 54

70 70Individueel Individueel

822 EGW Eengezinswoningen Ganzenstraat 1 t/m 17 en 2 t/m 10 14 Individueel Individueel

823 MGW Appartementen Rivierdijk 543 t/m 579 19 Individueel Individueel

826 MGW Appartementen Karekietstraat 18 t/m 76 30 Individueel Individueel

910 EGW Eengezinswoningen Karekietstraat 1 t/m 11, Merelstraat 2 t/m 

12, Rietzangerstraat 1 t/m 11 en Vinkenstraat 2 t/m 12

24 Individueel Individueel

914 EGW Eengezinswoningen de Sav. Lohmanlaan 41 t/m 50 10 Individueel Individueel

923 EGW Eengezinswoningen Roerdompstraat 2 t/m 60 30 Individueel Individueel

926 EGW Eengezinswoningen De Horst 44 t/m 116 73 Individueel Individueel

938 MGW Galerijflats Thorbeckehof (Blok West) 1 t/m 22 22 Individueel Individueel

939 MGW Appartementen Reigerlaan (Hooghe Dijck) 

176/180,188/192,200/204,208/212 en Thorbeckeln (Hooghe 

Dijck zorg) Thorbeckeln 203 a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l

24 Collectief Collectief

807 MGW Portiekflats Deltalaan 21 t/m 119 48 Collectief Individueel

811 EGW Eengezinswoningen Merelstraat 30 t/m 48 10 Individueel Individueel

815 MGW Galerijflats Elzenhof 1 t/m 105 104 Collectief Collectief

819 MGW Appartementen Zuiderzeestraat (Zeskant) 1 t/m 55 28 Individueel Individueel

820a MGW Appartementen Lekstraat  (Deltaborgh) 1 t/m 75 38 Collectief Collectief

820b EGW Grondgebonden woningen Lekstraat 77 t/m 87 6 Individueel Individueel

906 MGW Portiekflats Prof. Snelliusweg 1 t/m 59 en Prof. Zeemanweg  2 

t/m 60

60 Individueel Individueel

919 MGW Portiekflats Deltalaan 121 t/m 211 48 Collectief Individueel

924 MGW Galerijflats Rijnstraat 1 t/m 311 156 Collectief Collectief

925 MGW Appartementen Zuiderzeestraat (Rondeel) 104 t/m 206 51 Individueel Individueel

 Warmte-aansluiting  Complexgegevens

= discutabel of wordt aangesloten vanwege hoge kosten aanleg warmtenet


