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Betreft  : Jaarschijf 2020 in één oogopslag– prestatieafspraken gemeente Medemblik 
 
 
Inleiding 

 
Overzicht afspraken 

 

Afspraak Regie  Gerealiseerd  

Organisatie en samenwerking 

Bestuurlijk overleg voor- en najaar. 
23-04-2020  
10-09-2020 (voorlopig)  
 

Gemeente  
 

 

Afstemmen grootschalige werkzaamheden (project GRIP). 
 
Ambitie: integraal afstemmen van toekomstige (3 – 10 jaar) 
infrastructurele werken met interne en externe partners.  
 
In 2020 worden onderstaande zaken opgepakt:  
- Ontwikkelen van planningen.  
- Proefproject starten, renovatie Midwoud, Pieter Wariusstraat en 

omgeving. Voorbereiding 2020, uitvoering 2021. Overleg extern 
met Liander, PWN, Woonschakel, intern met afd. MB, RO, en OR.  

 

Gemeente 
 

 

Samenwerking sociaal domein. 
- Ontwikkelen toekomstvisie wonen en zorg (strategisch, 

beleidsmatig niveau).  
- Integrale aanpak casuïstiek, gevraagd en ongevraagd, met 

inachtneming privacy.  
- Integrale aanpak overlast bij huurwoningen.  
 
Huisvesting vergunninghouders:  
- conform taakstelling, op basis van gemiddelde woningbezetting 

van 2,5;  
- maatschappelijke begeleiding door stichting vluchtelingenwerk 

gedurende 1 – 2 jaar.  
- integrale aanpak nieuwe wet inburgering.  

 
Uitstroom MO/BW, 18+ / 18-: 
- conform pilot uitstroom bijzondere doelgroepen en 

maatschappelijke opvang in Westfriesland, d.d. 19-7-18;  
 

Gemeente 
 
 
 
 
Gemeente 
 
Gemeente 
 
 
 
 
 
 
Gemeente 

 

Kernvisie.  
Participeren kernvisie Andijk en eventueel 2 andere , nog nader in te 
vullen, kernen.  
 
 
 

Gemeente 
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Nieuwbouw  
- De Woonschakel: Midwoud 11 woningen, Nibbixwoud 8. 
- Het Grootslag: Andijk 32 woningen 
- Wooncompagnie: 0 woningen 

 
Onderzoeken of het mogelijk is tiny houses te realiseren in Andijk.  
 

Corporatie 
 
 
 
 
Gemeente 
/Corporatie 

 

Verkoop  
Gezien de grote vraag naar sociale huurwoningen zijn corporaties 
terughoudend met verkoop. Het aantal te verkopen woningen en de 
raming verwachte verkopen per jaar is als volgt: 
 

Corporatie Gelabeld 
woningen voor 
verkoop 

Ervaringscijfer 
verkopen per 
jaar 

Het Grootslag 218 10 

Wooncompagnie 85 7 

De Woonschakel 101 8 

Totaal 404 25 

 
De ambitie is om minimaal hetzelfde aantal nieuwbouwwoningen op 
te leveren t.o.v. de jaarlijkse verkopen. De bereidheid tot de bouw 
van extra woningen t.o.v. de verkoopaantallen is bij corporaties 
aanwezig, mits bouwlocaties tegen acceptabele voorwaarden 
aanwezig zijn in de gemeente. Als referentiekader geldt  
daarbij het tijdvak 2020 – 2030.  
 

Corporatie  

Wachttijden  
De norm van 24 maanden wordt ruim overschreden. Om de 
woningzoekenden beter van dienst te zijn wordt in 2020 een nieuw 
model woonruimteverdeling ingevoerd. Het principe “wie het langst 
staat ingeschreven, is het eerst aan de beurt” wordt aangepast. De 
woningzoekenden worden voortaan ingedeeld in “rijen”. Per rij komt 
een x-percentage woningen beschikbaar.  
Gemiddeld komen 400 woningen per jaar beschikbaar.  

- regulier woningzoekenden: 50 %, 200 woningen.  
- urgenten: 20 %, 80 woningen. 
- lokaal maatwerk (spoedzoekers, doorstromers en bijzondere 

toewijzingen): 30 %, 120 woningen.  
 
In het lokaal maatwerk komt een pilot om jongeren 23 – 30 jaar, die 
nog thuis wonen, sneller een huurwoning toe te wijzen. 5 % van de 
voor verhuur beschikbare woningen wordt hiervoor gereserveerd. 
Dat zijn circa 20 woningen.  
Voorts zijn in het lokaal maatwerk 21 woningen beschikbaar voor de 
uitstroom MO/BW, 18+ / 18 -.  

Gemeente 
/Corporatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Betaalbaarheid 

Jaarlijkse huuraanpassing (inflatievolgend) Corporatie  
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Duurzaamheid en woonklimaat 

Verbeteren energielabel.  
- corporaties voldoen aan “Convenant energiebesparing 

Huursector”. 
- nieuwbouw volgens de geldende wettelijke regels over 

energiezuinigheid en aardgasloos.  
 
Warmtetransitie bestaande bouw.  

- We starten een gezamenlijk proces om te komen tot een 
transitievisie warmte. In dit document geven we aan welke 
bestaande wijken in onze gemeente voor 2030 afgesloten 
worden van aardgas. In 2021 moet dit plan beschikbaar zijn.  
We voorzien een integrale aanpak samen met ketenpartners.  

- Corporaties werken mee aan de RES (regionale 
energiestrategie) NHN en het Westfries energiekompas.  

Corporatie 
 
 
 
 
 
Gemeente 
 

 

 
 
Ondertekening. 
 
 
Aldus overeengekomen te Medemblik op 4 november 2019. 
 
 
Gemeente Medemblik, 
F.R. Streng, burgemeester 
 
 
 
 
Stichting De Woonschakel West-Friesland,  Huurdersraad, 
A.B.M. Gieling, directeur-bestuurder   M.J. Achterberg – Slooten 
 
 
 
 
Woningstichting Het Grootslag,    Huurdersvereniging De Driehoek, 
J.Th. Kröger, directeur-bestuurder   H. Pennock 
 
 
 
 
Stichting Wooncompagnie,    Huurdersvereniging De Driesprong, 
S. van Schaik, directeur-bestuurder   H. van Gameren 
 
 


