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Beste mevrouw Hoekstra, 

Op 28 juni 2019 ontving ons college uw brief waarin u aangaf een bijdrage aan de 
volkshuisvesting in de gemeente Harlingen te willen doen. U gaf aan graag in de tweede 
helft van het jaar gezamenlijk prestatieafspraken op te stellen. Omdat u in onze gemeente 
een gering aantal woningen bezit, stelt u voor geen prestatieafspraken te maken voor 2020. 

Reactie gemeente Harlingen 
Ons college kan instemmen met uw voorstel om geen prestatieafspraken vast te leggen voor 
2020, daar er geen veranderingen en aanpassingen in het geringe woningbezit en de 
betaalbaarheid plaatsvinden. 
Wel heeft er in november 2019 een gesprek plaatsgevonden met uw relatiemanager, 
waaruit blijkt dat er geen specifieke opgaven spelen voor de 41 woningen. Er is tevens 
gesproken over de nieuwe Woonvisie 2020-2030, deze actualisatie kan een reden zijn om 
voor 2021 wel tot prestatieafspraken te komen. 

Mocht uw corporatie hier welwillend tegenover staan, dan verzoeken we u vóór 1 juli 2020 
uw bod te sturen. Op initiatief van uw corporatie kan vervolgens een overleg gepland 
worden met gemeente Harlingen om te komen tot prestatieafspraken. 

Woningwet 
Conform de Woningwet, die per 1 juli 2015 in werking is getreden, moeten corporaties aan 
het college van Burgemeester en Wethouders en aan de werkzame huurdersorganisaties en 
eventuele bewonerscommissies een overzicht verstrekken van de voorgenomen 
werkzaamheden, die een bijdrage moet leveren aan de realisatie van het 
volkshuisvestingsbeleid van de gemeente. Op 15 december 2019 moet de corporatie aan de 
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Minister, ons college, evenals de huurdersorganisaties en bewonerscommissies het 
definitieve bod verstrekken en de prestatieafspraken. 

Uw bijdrage 
U heeft als WoonFriesland in onze provincie een groot aantal woningen, waarvoor u een 
algemene bijdrage heeft opgesteld. De bijgevoegde tabel is gespecificeerd voor onze 
gemeente. 
Als WoonFriesland beheert u in de Gemeente Harlingen 41 eengezinswoningen in de wijk 
Ludinga. In uw huidige bod geeft u aan geen woningen te gaan verkopen, ook vindt er geen 
nieuwbouw of sloop plaats. Op dit moment worden er geen statushouders door u 
gehuisvest. 
Mocht het in de toekomst noodzakelijk zijn, dan zou ons college graag een beroep op uw 
woningcorporatie doen bij de huisvesting van statushouders. 

Vragen? 
In deze brief geven wij onze zienswijze op uw bod voor prestatieafspraken 2020. Als er nog 
vragen zijn dan kunt u contact opnemen met Mw. S. Zandboer. Zij is bereikbaar op 14 0517 
of per e-mail op s.zandboer@harlingen.nl. 

2 van 2 - 45341 Gemeente Harlingen 


