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Prestatieafspraken 2019  
Bouwvereniging Onze Woning, Huurdersplatform BVOW en gemeente Rotterdam 

 

Partijen: 
- Bouwvereniging Onze Woning (verder BVOW), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

de directeur-bestuurder de heer E. Remmerswaal. 

- Gemeente Rotterdam, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder Bouwen, 

wonen en energietransitie gebouwde omgeving, de heer S.A. Kurvers. 

- Huurdersplatform BVOW, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H. Ulrich. 

 

Overwegende dat: 
- De gemeente Rotterdam, Bouwvereniging Onze Woning (verder BVOW) en Huurdersplatform 

BVOW elkaar in de uitvoering van het woonbeleid blijvend als belangrijke partners zien, allen 

vanuit hun eigen maatschappelijke rol. 

- De gemeente met deze prestatieafspraken geen afbreuk doet aan haar publiekrechtelijke 

taken en plichten en deze onverminderd uit zal voeren. 

- Door een beperkte looptijd het meest optimaal aangesloten kan worden bij de actualiteiten in 

de verschillende woonopgaven. 

- Bouwvereniging Onze Woning (werkzaam in Hillegersberg/110-Morgen)  en 3B Wonen een 

gezamenlijk onderzoek doen naar de volkshuisvestelijke meerwaarde van een eventuele fusie 

van deze twee woningcorporaties.  

- De prestatieafspraken een integraal karakter hebben en goed aansluiten op de diversiteit van 

de Rotterdamse woonopgaven en de prestatieafspraken het resultaat zijn van gezamenlijke 

afwegingen binnen de opgestelde woonopgaven. 

- De prestatieafspraken gebaseerd zijn op de Woonvisie 2030, vastgesteld op 15 december 

2016 door de gemeenteraad. 

- Een afspraak in deze prestatieafspraken niet per definitie betekent dat elk van de drie partijen 

ook een rol heeft in de realisatie van of verantwoordelijk kan worden gehouden voor het 

resultaat. 

- Naast deze prestatieafspraken nog diverse afsprakenkaders bestaan, zijnde ofwel sterk op 

uitvoering gerichte afspraken ofwel afsprakensets waaraan ook derden zich verbonden 

hebben en deze afsprakenkaders waar nodig wel afgestemd zijn met voorliggende 

prestatieafspraken, maar niet hun autonome waarde verliezen. 

- Op de praktische uitvoering van de prestatieafspraken overeenstemming is bereikt, maar 

partijen zich bewust zijn dat op onderdelen omtrent de woonvisie andere opvatting bestaan. 

- Deze prestatieafspraken incl. de bijbehorende bijlagen openbaar zijn. 

 

Komen het volgende overeen: 

Artikel 1. Doelstelling 

1. Met deze prestatieafspraken geven partijen invulling aan hetgeen de Woningwet hierover 

voorschrijft 

Artikel 2. Inhoudelijke afspraken: 

1. In de bijlagen van deze prestatieafspraak zijn de afspraken tussen partijen opgenomen 
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Artikel 3. Gewijzigde omstandigheden 

1. Behoudens bijzondere omstandigheden hanteren de partijen de bijgevoegde afspraken. 

2. Ingeval er sprake is van een omstandigheid die partijen niet hebben voorzien, treden zij in 

overleg om in de geest van de gemaakte afspraken een redelijk alternatief overeen te komen 

Artikel 4. Levering van informatie en gegevens cf Woningwet en het Besluit Toegelaten 

Instellingen Volkshuisvesting: 

1. BVOW deelt tijdig en op transparante wijze met de gemeente een overzicht met daarin de 

voorgenomen (volkshuisvestelijke) werkzaamheden, uiterlijk 1 juli van elk jaar. 

Artikel 5. Monitoring 

1. Partijen monitoren gedurende de looptijd de uitvoering van de inspanningen/afspraken zoals 

bedoeld in artikel 2 in de bij partijen bekend zijnde directie-overleggen met BVOW, de 

Huurdersplatform BVOW en de gemeente. 

Artikel 6. Kader van de afspraken 

1. De onderstaande genoemde documenten zijn relevant voor de uitleg van de 

prestatieafspraken. De onderstaande opsomming is willekeurig en heeft geen rangorde:  

Convenanten 

o Convenant Preventie Huisuitzettingen 

o Convenant gegevensuitwisseling 

o Convenant Huisvesting Bijzondere doelgroepen 2015 (HBD) 

o Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van het Nationaal 

Programma Rotterdam Zuid (2016-2022) 

o Convenant regionale aanpak woonoverlast 

o Convenant regionale aanpak hennepkwekerijen 

o Statement Rotterdam Aardgasvrij 

o Beleidskader verkoop huurwoningen 

 

Gemeentelijke programma’s  

o Actieplan woonoverlast 2015-2019 

o Programma Wijkveiligheid i.o. 

o Koersdocument Rotterdams armoedebeleid 

o Steigers op Zuid; Uitvoeringsprogramma 2015-2018  

o Actualisatie ‘Woningmarktstrategie en Woonvisie, regio Rotterdam 2014 t/m 2020’ 

o Atlas ontwikkeling woningvoorraad 2030 (Gebiedsatlas, 2018) 

o  

2. De in het vorige lid genoemde documenten zijn [en de omschrijving voor de partijen] 

genoegzaam bekend.  

Artikel 7. Geschillen 

1. Partijen spannen zich in eventuele geschillen omtrent de uitvoering van deze 

prestatieafspraken altijd in goed onderling overleg op te lossen.  

2. In geval dit niet mogelijk is treden partijen in overleg op welke wijze het geschil beslecht zal 

moeten worden. 

Artikel 8. Looptijd, herijking en varia 
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1. Deze prestatieafspraken zijn gesloten voor bepaalde duur. De prestatieafspraken treden in 

werking op 1 januari 2019 t/m 31 december 2019.  

2. Partijen treden uiterlijk in het 2de kwartaal van 2019 in overleg omtrent de herijking en het 

opnieuw vaststellen van de prestatieafspraken. 

3. Deze overeenkomst kan worden aangehaald als “prestatieafspraken 2019”. 

 

Aldus overeengekomen te Rotterdam op 12 december 2019 en in drievoud opgesteld, 

 

 

 

 

--------------------------------------     ------------------------------ 

 

De heer drs. E. Remmerswaal      De heer S.A. Kurvers

  

BVOW         Gemeente Rotterdam 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------      

De heer H. Ulrich  

Huurdersplatform BVOW       
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BIJLAGE 1: 
PRESTATIEAFSPRAKEN 
 

Bijlage als bedoeld in artikel 2 van de prestatieafspraken. 

Vooraf 

In het werkgebied 110-Morgen heeft Onze Woning het streven om de goedkope voorraad, zoals 

vastgelegd in de portefeuillestrategie, minimaal gelijk te houden en te investeren in het verduurzamen 

in deze voorraad. Ingeval van uitbreiding van de voorraad is een toename aan de onderkant (tot € 

711,-) en bovenkant (tot € 1.000,-) in de middeldure huur in dit gebied wenselijk.  

 

Onze Woning heeft op dit moment veel last van regelgeving rondom de scheiding DAEB-niet DAEB en  

afhankelijk van de uitwerking van de criteria door de landelijke externe toezichthouders onze 

investeringsmogelijkheden in o.a. nieuwbouw en duurzaamheid sterk fluctueren. Geconsolideerd heeft 

Onze Woning meer mogelijkheden om te investeren en zij vraagt de gemeente Rotterdam om met 

WSW te bespreken dat revenuen vanuit niet-DAEB structureel mogen worden ingezet voor DAEB.. 

 

Onze Woning heeft berekeningen gemaakt en is daarbij tot de conclusie gekomen dat zij meer 

volkshuisvestelijke opgaven heeft dan middelen. Daarom zoekt Onze Woning naar versterking. De 

woningcorporaties 3B Wonen (werkzaam in Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk) en 

Bouwvereniging Onze Woning (werkzaam in Hillegersberg/110-Morgen) doen een gezamenlijk 

onderzoek naar de volkshuisvestelijke meerwaarde van een eventueel samengaan van deze twee 

woningcorporaties. De werkgebieden grenzen aan elkaar en kennen beide een randstedelijk-dorps 

karakter. De typologie van het woningbezit van beide corporaties sluit goed bij elkaar aan. 3B Wonen 

en Onze Woning betrekken alle belanghebbenden bij het onderzoek.  

 

De partijen spreken af: 

 

A Hoofddoel: realiseren aantrekkelijke woonmilieus 

1. Omvang en gewenste ontwikkeling woningvoorraad: verkoop en liberalisatie.  

a. Verkoop – Onze Woning verkoopt maximaal 9 woningen per jaar. 

b. Liberalisatie – Onze Woning liberaliseert 11 woningen in 2019. 

c. Voorraad totaalbeeld – De totale vooraad neemt in 2019 af met 9 woningen.  

Door verkoop en huurharmonisatie neemt, gebaseerd op een verwachte mutatiegraad 

van 7,5 %,  door verschuiving in huurklassen, het aantal woningen in de sociale 

voorraad en de vrije sector-voorraad toe. Binnen de huurklassen is dit als volgt 

verdeeld: 

Goedkoop     (< € 417,34)  afname 14 woningen 

Betaalbaar tot lage aftoppingsgrens  (<€ 597,30)  afname 7  woningen 

Betaalbaar tot hoge aftoppingsgrens  (<€ 640,14) toename 17  woningen 

Duur tot huurtoeslaggrens   (<€ 710,68) afname 10  woningen 

Duur boven huurtoeslaggrens   (>€ 710,68) toename 5  woningen  
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B. Hoofddoel: woningvoorraad met toekomstwaarde  

2. Realiseren van een energiezuinige woningvoorraad  

a. Uitvoeringsstrategie lange termijn 

Aedes heeft de Routekaart 3.0. opgesteld met als doel inzicht te bieden in de totale 

CO2 besparingen en bijbehorende investeringskosten tot en met 2050. Uitvoering van 

dit scenario vergt een grote investering in de woningvoorraad. Met deze investering is 

BVOW nog niet uitgekomen op energie- of CO2 neutraliteit. 

b. Anticiperen op energietransitie 

1. In de Woonagenda 2017-2021 van Aedes is de verwachting opgenomen dat 

iedere corporatie in 2018 een vastgesteld plan heeft om in 2050 een CO2-

neutraal woningbezit te hebben. In 2019 gaan we starten met de uitvoering van dit 

plan. Wij hebben het streven naar gemiddeld energielabel B losgelaten.    

2. Gemeente en Onze Woning overleggen over nutsvoorzieningen om de 

energietransitie te facliteren.   

3. De huurdersorganisatie organiseert samen met Onze Woning en gemeente 

Rotterdam een  gezamenlijk thema-avond over duurzaamheid voor de huurders 

van Onze Woning.  

4. Onze Woning bevordert dat huurders als  energiecoach worden opgeleid en 

ingezet.  

5. Bij alle technische ingrepen in complexen of aan woningen wordt per keer 

beoordeeld of duurzaamheidsmaatregelen mogelijk zijn.  

c. Groene meerjarenonderhoudsplanningen Vereniging van eigenaren (VVE’s) 

Vanuit onze eigenaarsrol zijn wij alert op duurzaamheidsmaatregelen in de 

meerjarenonderhoudsplanningen bij VVE’s. De VVE-complexen binnen ons bezit 

kennen allen een EI< 1,4.  

3. Kwaliteit van de woningvoorraad  

BVOW zorgt ervoor dat het bezit voldoet aan de wettelijk gestelde basiskwaliteit en zorgen 

uiteraard ook voor structureel onderhoud en beheer.  

 

C Hoofddoel: basis op orde 

4. Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep   

a. Bijdrage ijkpunten  

Wij verwachten in 2019 op basis van het verkoopbeleid, het huurbeleid en 

mutatiegraad van 7,5 % de volgende beschikbare aantallen: 

Goedkoop     (< € 417,34)   2 woningen 

Betaalbaar tot hoge aftoppingsgrens  (<€ 640,14)  50 woningen 

Duur tot huurtoeslaggrens   (<€ 710,68)  25 woningen 

b. Doorstroming uit de goedkope voorraad  

Wij hebben in onze portefeuillestrategie opgenomen dat wij de inkomensafhankelijke 

huurverhoging toepassen om doorstroming te bevorderen. De extra inkomsten 

worden ingezet voor betaalbaarheid (aftoppen) en duurzaamheid. 

c. Rol in huisvesting van lagere middeninkomens  

Onze Woning wijst maximaal 10% van de vrijkomende woningen (duur tot 

huurtoeslaggrens) toe aan middeninkomens.  

d. Betaalbaarheid zittende huurders 
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De huursombenadering komt tot stand door huurverhoging en mutatie. Hierdoor kan 

de huurverhoging beperkt zijn en worden zittende huurders in DAEB-woningen 

enigszins ontzien. Bij de huurverhoging wordt rekening gehouden met de gewenste 

aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag.  

 

5. Huisvesten van urgente doelgroepen   

a. Huisvesting bijzondere doelgroepen – totaal aanbod  

Wij stellen op jaarbasis 2 woningen (circa 2% van de vrijkomende woningen) 

beschikbaar voor bijzondere doelgroepen. Wij werken samen met zorginstelling 

Pameijer voor de huisvesting van zorgvragenden en zijn bereid statushouders te 

plaatsen.  

b. Huisvesting bijzondere doelgroepen – directe bemiddeling 

Onze Woning is bereid tot directe bemiddeling conform de afspraken binnen 

Maaskoepel.  

6. Realiseren van wonen met zorg / ouderenhuisvesting i.v.m. langer zelfstandig wonen  

a. Wij voegen geen woningen voor dit doel toe. Ons woningbezit kent voldoende voor 

ouderen geschikte en gelabelde woningen. In het ouderencomplex Gerrit 

Spronkersflat (105 woningen) wordt een oplossing voor het veilig stallen van 

scootmobielen uitgewerkt (scootmobielruimte). Noodzakelijke voorwaarde hierbij is 

hulp van de gemeente (WMO-bijdrage) en de brandweer.   

b. Woonruimtebemiddeling 

Onze Woning heeft een groot aantal seniorenwoningen en richt zich in de toewijzing 

ook vooral op senioren en starters (zie onze portefeuillestrategie).  

Onze stakeholders (Bewonersorganisatie 110 Morgen, Huis van de wijk en de 

Vraagwijzer) zullen we informeren over de mogelijkheden voor de huisvesting van 

senioren binnen ons bezit.  

 

7. Leefbaarheid  

a. Leefbaarheidsbudget  

Onze Woning werkt aan het bevorderen van de leefbaarheid en werkt samen met 

zorgpartijen en het wijkteam. Wij zetten onder andere wijkbeheer in en maken gebruik 

van Buurtbemiddeling. In 2019 zullen wij ca. € 150,- per DAEB-woning uitgeven aan 

leefbaarheid onder andere aan Buurtbemiddeling en de inzet van wijkbeheer.  


