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Prestatieafspraken 2019  
Laurens Wonen, de Overkoepelende Huurders Commissie 
Laurens Wonen (OHC) en de gemeente Rotterdam 
Partijen: 

- Laurens Wonen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur a.i. de heer A. 
Phiferons  

- Gemeente Rotterdam, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder Bouwen, 
Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving de heer S.A. Kurvers.  

- OHC, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.C. Krommenhoek 

Overwegende dat: 
- De gemeente, Laurens Wonen en de OHC elkaar in de uitvoering van het woonbeleid blijvend 

als belangrijke partners zien, beiden vanuit hun eigen maatschappelijke rol; 
- Laurens Wonen hiertoe een bod heeft uitgebracht zoals toegevoegd in de bijlage bij deze 

Prestatieafspraken; 
- De gemeente en Laurens Wonen behoefte hebben aan een gezamenlijk handelingskader: 

Prestatieafspraken zijn geen doel, maar een middel om samen te werken in de uitvoering van 
het woonbeleid en elkaars maatschappelijke activiteiten op elkaar af te stemmen; 

- De stem van de huurder is belangrijk. Dat is vastgelegd in de Woningwet. Daarom is de OHC 
actief betrokken bij het tot stand komen van deze afspraken; 

- De Rotterdamse corporaties sterk verschillen t.a.v. de kenmerken van het bezit (type, 
segment, locatie, kwaliteit c.q. toekomstbestendigheid) en de investeringsruimte en strategie 
en prestatieafspraken de meeste ruimte geven om maatwerk te kunnen bieden per corporatie; 

- Laurens Wonen een financieel gezonde organisaties is; 
- De gemeente met deze afspraken geen afbreuk doet aan haar publiekrechtelijke taken en 

plichten en deze onverminderd uit zal voeren; 
- Prestatieafspraken met een integraal karakter het beste aansluiten bij de diversiteit van de 

Rotterdamse woonopgaven en tevens een betere afweging tussen woonopgaven mogelijk 
maakt. 
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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 
2. Bijlage 1: De prestatieafspraken 2019, maakt onlosmakelijk deel uit van de prestatie 

afspraken  
 
Artikel 3. Gewijzigde omstandigheden 

1. Behoudens bijzondere omstandigheden hanteren de partijen de bijgevoegde afspraken in acht 
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. Laurens Wonen 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. Kaders van de prestatieafspraken 

1. De onderstaande genoemde documenten zijn relevant voor de uitleg van de 
prestatieafspraken. De onderstaande opsomming is willekeurig en heeft geen rangorde: 

o Actieplan woonoverlast 2015-2019 
o Convenant gegevensuitwisseling 
o Beleidskader WMO 2015-2018 
o Convenant Huisvesting Bijzondere doelgroepen 2015 (HBD) 
o Koersdocument Rotterdams armoedebeleid 
o Convenant Preventie Huisuitzettingen 

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

 
Artikel 6. 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 Laurens Wonen, 
OHC en de gemeente. 

 

Artikel 7. Geschillen 

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

1. Deze prestatieafspraken zijn gesloten voor bepaalde duur. De prestatieafspraken treden in 
werking op 1 januari 2019 en lopen 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”.  
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Aldus overeengekomen te Rotterdam op 12 december 2019 en in drievoud opgesteld, 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

de heer A. Phiferons     de heer S.A. Kurvers  
    

Laurens Wonen      Gemeente Rotterdam  

 

 

 

 

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

de heer J.C. Krommenhoek      

OHC Laurens Wonen 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

BOD PRESTATIEAFSPRAKEN 2019  
Bijlage als bedoeld in artikel 2 van de prestatieafspraken. 
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A. Hoofddoel: realiseren aantrekkelijke woonmilieus 

1. Gewenste ontwikkeling van de woningvoorraad: nieuwbouw/renovatie, 
verkoop en liberalisatie 

 
1.1 Laurens Wonen heeft drie projecten in ontwikkeling waarin (zorg)woningen worden 

gerealiseerd: Simeon en Anna (Vreewijk), Wilgenborgh (Schiebroek) en Liduina.  De 
planontwikkeling voor Simeon en Anna en Wilgenborgh is in 2018 verder ontwikkeld. 
Hierover vindt reeds afstemming plaats tussen Gemeente en Laurens Wonen. Verwachte 
oplevering is in de periode 2020-2022. Inmiddels wordt aangestuurd op:  

 
Naam complex Categorie Aantal sociale 

huurwoningen 
Aantal 
intramurale 
plaatsen 

Aantal vrije sector 
huurwoningen 

Wilgenbogh Renovatie 106   
Liduina 
nieuwbouw 

Nieuwbouw 40  28 

Samen en 
Anders 

Sloop en 
vervangende 
nieuwbouw 

99 130 90 

  
 
1.2 Laurens Wonen heeft in 2018 de planontwikkeling voor Simeon & Anna – uitgaande van 

sloop en nieuwbouw – gebracht tot een voorlopig ontwerp (VO). In 2019 wordt het 
ontwikkelingsproces samen met de gemeente voortgezet. 
 

1.3 Laurens Wonen heeft de plannen om Wi Mofina te verkopen ‘on hold’ gezet, in afwachting 
van de uitkomsten van het Strategisch voorraad beleid. Om transformatie van andere 
locaties mogelijk te maken is het doorzetten van de verkoop van Wi Mofina op termijn een 
logische keuze. Deze keuze wordt mede gemaakt door de technische beperkingen van 
het complex om het geschikt te maken voor langer thuis wonen.  
 

1.4 Laurens Wonen heeft twee woonpanden naar de niet-daeb tak overgeheveld; de 
Mariniershof (54 woningen) en de Grindhorst (35 woningen). Na mutatie (leegkomst na 
opzegging door de huidige huurder) worden de woningen geliberaliseerd verhuurd. Echter 
Laurens Wonen verkent in 2019 de mogelijkheden om de scheiding DAEB- niet DAEB 
terug te draaien. Wanneer dit gerealiseerd wordt zullen deze twee complexen weer DAEB 
geëxploiteerd worden met een huur van € 710,68 (prijspeil 2018). Dit past nog steeds 
binnen de doelstelling om middeninkomens tegemoet te komen. Bij het terugdraaien van 
de scheiding zal de gemeente opnieuw gevraagd worden om een zienswijze. 

 

 

 

 

 

 

B. Hoofddoel: woningvoorraad met toekomstwaarde  
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2. Realiseren van een energiezuinige woningvoorraad 

Uitvoeringsstrategie  
 

2.1 In 2030 zal het bezit van Laurens Wonen gemiddeld label A zijn. Laurens Wonen zet 
richting 2050 in op een energieneutrale voorraad. In 2019 wordt een investering gedaan in 
duurzaamheid van geschat € 6.000.000,- bij het upgraden van de woongebouwen Anatole 
France en Bertrand Russel naar A/B label. De ontwikkeling van de EI is opgenomen in 
onderstaande tabel 
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Om dit te realiseren zet Laurens Wonen de komende jaren daarom in op:  

2.2 Laurens Wonen heeft slechts 5 woningen met een EL>2,1. Deze woningen worden in 
2019 niet aangepakt. Wel worden er in 2019 en 2020 4 andere complexen aangepakt om 
tot gemiddeld label B te komen Dit betreft in ieder geval de woongebouwen Anatole 
France en Bertrand Russel. 

2.3 Renoveren van bestaande woningen. In de jaren tot 2025 realiseert Laurens Wonen naar 
verwachting minimaal 4 grote renovatieprojecten (ca 500 woningen). Per te renoveren 
woning komen de kosten voor de energiemaatregelen op € 5000,- tot € 6500,-, hetgeen 
een investering vraagt van ca. € 3 mio over de periode 2019-2024. Daarbovenop komen 
de investeringen ten behoeve van de technische en functionele upgrade van de te 
renoveren complexen. Laurens Wonen start in 2019 met de renovatieprojecten 
 

2.4 Bij mutatie wordt direct ingezet op een elektrische kookgroep/-aansluiting.  
 

2.5 De nieuwbouw (vanaf 2018) gasloos op te leveren middels aansluiting op een 
restwarmtenet of all-electric oplossingen; 

 
Regie en monitoring 
 

2.6 In 2019 wordt door de Gemeente gewerkt aan het opstellen van een breed Rotterdams 
Energie- en Klimaatakkoord. Gemeente zegt toe voor het einde van 2019 te komen met 
een procesvoorstel voor de energietransitie. In dit voorstel wordt aangegeven op welke 
manier we toewerken naar de doelstellingen van de Energietransitie en geven een beeld 
van planning, financiering, monitoring en wijze van samenwerken, inclusief het betrekken 
van de particuliere woningeigenaar.  

 
2.7 Parallel werkt de gemeente aan een integrale gebiedsaanpak voor onder andere 

Bospolder/ Tussendijken, Prinsenland/Het Lage Land. Laurens Wonen zal incidenteel 
deelnemen aan het partneroverleg wanneer het gebieden betreft waar Laurens Wonen 
bezit heeft.  
 

2.8 Het verduurzamen van 15.000 woningen is gericht op het verminderen en/of 
verduurzamen van het energieverbruik. Dat monitoren we op dezelfde manier als in 2018 
met een beperkte toevoeging: 
• een afname van de woningen met de slechtste Energie-Indexen (EI>1,8) door start 

sloop en renovatie/onderhoud, waarbij aardgasvrij en energieneutraal het lange 
termijn doel is. 

Om de doelstelling van 10.000 woningen aardgasvrij of daarop voorbereid worden 
monitoren we: 
• een nulmeting van het aantal woningen op aardgas en woningen die deels of geheel 

aardgasvrij zijn (koken en verwarmen). 
• de ontwikkeling van het aantal woningen die starten aardgasvrij te worden door 

aansluiting op warmtenet of alternatieve warmtebron; 
• de ontwikkeling van het aantal woningen die in een gebiedsafspraak zitten. 

 
 

C. Hoofddoel: basis op orde 
 
3. Betaalbaarheid en beschikbaarheid 
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3.1 In 2018 heeft Laurens Wonen haar huurbeleid aangepast om in de wooncomplexen een 
meer gevarieerde toewijzing te realiseren aan zowel ouderen met een inkomen waarmee 
huurtoeslag mogelijk is als aan ouderen met een inkomen boven de huurtoeslaggrens 
(middeninkomens). Laurens Wonen zet dit door in 2019.  
 

3.2 Laurens Wonen heeft een sociaal incassobeleid en past dit toe voor alle huurders. De 
huren van het woningbezit van Laurens Wonen passen binnen de eerste en tweede 
aftoppingsgrens, waardoor betalingsproblemen niet of nauwelijks spelen.  

 
 

4. Huisvesten van urgente doelgroepen 
 
4.1 Laurens Wonen biedt passende huisvesting voor urgente doelgroepen. Voor de doelgroep 

HBD (Rotterdammers met een meervoudige psychosociale beperking die met nazorg 
uitstromen van beschermd naar zelfstandig wonen zal de woningcorporatie een evenredig 
deel voor haar rekening nemen op basis van de gemeentelijke vraagraming. Voor 2019 
bedraagt dit aandeel in zijn totaliteit 650 woningen waarvan Havensteder, Vestia, 
Woonstad en Woonbron naar rato 600 woningen voor hun rekening nemen. De 
resterende 50 woningen zijn, vaak vanwege individuele afspraken tussen 
woningcorporatie en zorgaanbieder, grotendeels verdeeld over de kleinere 
woningcorporaties waar de gemeente prestatieafspraken mee maakt. In incidentele 
gevallen kan de gemeente een beroep doen op de woningcorporatie om individuele 
gevallen te huisvesten met dien verstande dat te huisvesten personen 55 jaar of ouder 
zijn.  

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

zelfstandig thuis  
 
5.1 Afhankelijk van het beleid van de Veiligheidsregio vervangt Laurens Wonen draadglas in 

haar zorgcomplexen door brandwerend glas in 2019. 
 

5.2 Gemeente (Bouw- en woningtoezicht) en Laurens Wonen maken afspraken over hoe om 
te gaan met brandveiligheid bij zelfredzame en niet-zelfredzame bewoners, bij 
extramuraal wonen met zorgeenheden (gespikkelde bewoning met zorg) en mutaties.  

 
5.3 In Wi Mofina wordt een investering gedaan van geschat € 270.000,- in brandveiligheid. 
 
5.4 Het project Samen en Anders, in het gebouw; Simeon en Anna, is door de gemeente 

Rotterdam aangewezen als initiatief in het kader van Resilient Rotterdam. Het concept 
geeft de bewoners en de buurt meer veerkracht. Door de wederkerigheid wordt minder 
gebruik gemaakt van professionele zorg. In het najaar 2018 wordt in samenwerking met 
de Hogeschool Rotterdam een meting gedaan naar de opbrengst van Samen&Anders 
met de zgn. Effectencalcuator (een instrument dat ook door de gemeentelijke wijkteams is 
gebruikt). De Samenwerking met de Hogeschool, de wijkcoöperatie, Pameijer, het 
wijkleerbedrijf en Wilskracht heeft een duidelijke meerwaarde. Laurens Wonen deelt de 
resultaten hiervan met de gemeente. Ook geeft Laurens Wonen in 2019 duidelijkheid over 
of Samen en Anders terugkomt in de nieuwbouw van Simeon en Anna of op een andere 
locatie of dat het project stopt. 

 



9 
 

5.5 Laurens Wonen exploiteert haar zorgvastgoed in 2019 door.  
 

 
 

6. Leefbaarheid  
 
6.1 Laurens Wonen besteedt in 2019 ongeveer € 150.000 aan leefbaarheid. Dit is gemiddeld 

€ 86 per zelfstandige woning. Dit bedrag bestaat voor een groot deel uit de kosten van 
inzet van huismeesters. 
 

6.2 Laurens Wonen blijft zich ook in 2019 inzetten om door middel van gerichte informatie de 
veiligheid van bewoners te vergroten.  
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