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Inhoud presentatie
Waarom woonvisie, 
prestatieafspraken en dorpsvisies?
Woonvisie, waar staan we?
Dorpsvisies, waar staan we?
Prestatieafspraken, waar staan we?
Wat is de relatie tussen deze 
trajecten?
Wat speelt er landelijk?
Wat betekent dit voor Mercatus?
Wat betekent dit voor de 
gezamenlijke plannen?



Waarom?

•   Woonvisie
•   Prestatieafspraken tussen     
   gemeente en Mercatus
•   Dorpsvisies 



Vaarplan



Woonvisie, waar staan we? 
• Contourennota Woonvisie
• Instemmen ontwerp-woonvisie 

College 18 september
• Raadscommissie woonomgeving
• College 11 december
• Raad met reactie op zienswijzen, 

24 januari 2013 
• In de maak concreet actieplan



Prestatieafspraken waar staan we? 

• 31 mei heidag gemeente Mercatus
• (Contouren) Woonvisie en SVB Mercatus 

naast elkaar
• Onderwerpen besproken
• Thema’s vastgesteld (oktober)
• Procesafspraken gemaakt (oktober)
• November: start maken prestatieafspraken, 

strategisch en werkafspraken 
• Ter vaststelling raad maart/april 2013



Dorpsvisies waar staan we? 
• Nagele en Kraggenburg klaar
• Rutten gestart
• Volgend jaar 4 dorpen
• Jaar daarop volgende 3 dorpen
• We bieden de dorpen ondersteuning

In 2014 heeft ieder dorp een dorpsvisie 
met een door betrokken partijen gedragen 
uitvoeringsplan



   Relatie tussen trajecten (1)
• Woonvisie biedt een kader, geeft 

richtingen aan, maakt keuzes en 
prioriteert

• Prestatieafspraken, strategische 
afspraken voortvloeiend uit de 
woonvisie en SVB, afstemming 
“vernieuwingsopgaven”

• Dorpsvisie is van het dorp, “van 
onderop, met commitment over 
de uitvoering” 



Relatie tussen trajecten (2)

• Uit alle processen komen 
maatregelen en projecten voort 
die we (of het dorp) in gang gaan 
zetten

• Overeenstemming over 
processen, mensen en middelen

• Blijven monitoren, bijsturen



Relatie tussen trajecten (3) 
Mercatus:

Rol Mercatus is belangrijk, de 
opgave is groot:

SVB en strategieën:

• Verkopen
• Investeren
• Slopen 
• Bouwen



Wat speelt er landelijk? (1)

1. Verhuurdersheffing
2. Saneringsheffing
3. Hypotheek: financieringsregels aangescherpt
4. Facilitering WSW bevriezen na 2013
5. Inkomensafhankelijke huurverhoging
6. Woningwaarderingsysteem (4,5% van WOZ)
7. Eerder al, inkomensgrens bij huurwoningen 



Wat speelt er  landeli jk? (2)

1. Verhuurdersheffing
 
• Voorstel 2 miljard in 2017
• Corporaties worden afgeroomd
• Enorm beslag op investeringsruimte
• Kasstromen drogen op 



Wat speelt er  landeli jk? (3)

2. Saneringsheffing

•  Vestiaheffing, percentage van de huur
•  Hoogte percentage naar maximum (5%)



Wat speelt er  landeli jk? (4)

3. Hypotheek: financieringsregels 
aangescherpt

•  Meer woningen in de verkoop
•  Woningmarkt op slot
•  Moeilijker verkrijgen van hypotheek



Wat speelt er  landeli jk? (5)

4. Facilitering WSW bevriezen na 2013

•  Lenen tegen lage rente onder borging
•  Geen leningen meer voor investeringen



Wat speelt er  landeli jk? (6)

5. Inkomensafhankelijke huurverhoging

Huishoudinkomen:
•  tot 33.000 is dat 1,5 % plus inflatie 
•  tussen 33.000 en 43.000 2,5% plus inflatie
•  Boven de 43.000: 6,5% plus inflatie

Doel: voorkomen scheefwonen



Wat speelt er  landeli jk? (7)

1. Woningwaarderingsysteem (4,5% van WOZ)

•   Veel woningen kunnen niet verhoogd worden
•   Veel woningen zelfs verlaagd 



Wat speelt er  landeli jk? (8)

7. Eerder al, inkomensgrens bij huurwoningen

Toewijzingsgrens € 34.085 (10% verruiming)
Middeninkomens vallen buiten de boot



Wat betekent dit voor  
M ercatus?

Ton Beurmanjer aan het woord



Wat betekent dit voor  de 
gezamenlijke plannen? (1)

•    Wat is de uitdaging waar we voor staan? 
•   Welke maatregelen treffen Mercatus zo, dat er        

consequenties kunnen zijn voor gemeentelijk 
woonbeleid?
•   Samen plannen gemaakt, door politieke druk onder 
        (financiele) spanning



Wat betekent dit voor  de 
gezamenlijke plannen? (2)

•    Verschillende scenario's uitwerken
•    We blijven overleggen, gezamenlijkheid bewaren
•    Rekening houden met  landelijke effecten,   

 regionale effecten, lokale effecten en alternatieven
•    Woonvisie komt eraan, vanuit deze optiek bekijken



        Vragen en opmerkingen?
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