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Prestatieafspraken 2020-2021
Bouwvereniging Onze Woning, Huurdersplatform BVOW en gemeente Rotterdam

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

vertegenwoordigd door de directeur-bestuurder de heer E. Remmerswaal.

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

Wonen, Energietransitie Gebouwde Omgeving, de heer B. Kurvers.

-  Huurdersplatform BVOW, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. van Wichen.

Overwegende dat:
-  De gemeente Rotterdam, Bouwvereniging Onze Woning (verder Onze Woning) 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.

-  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 Thuis in Rotterdam – Addendum woonvisie 2030, op 16 mei 2019  

vastgesteld 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.

-  Deze prestatieafspraken incl. de bijbehorende bijlagen zijn openbaar.

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

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. 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 Onze Woning, de Huurdersplatform BVOW en de gemeente. Dit kan 

aanleiding zijn om de afspraken te actualiseren.
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Artikel 5. 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, akkoord

 o Convenant Preventie Huisuitzettingen

 o Convenant regionale aanpak woonoverlast

 o Convenant regionale aanpak hennep

 o Rotterdams Klimaatakkoord (2019)

 Gemeentelijke programma’s 

 o Rotterdamse Klimaataanpak (2019)

 o Leidraad werkwijze gebiedsaanpakken aardgasvrij (2019)

 o Programma Reset, Op weg naar een schuldenvrije generatie Rotterdammers (2019)

 o Programma Uit de Knoop, De Rotterdamse aanpak van armoede (2019)

 o Actieplan woonoverlast 2019-2023 (2019)

 o Actieplan Middenhuur (2019)

 o Programma Rotterdam, Ouder en Wijzer (2019)

 o Plan van aanpak kwetsbare Rotterdammers 2019-2022 (2019)

 o Gebiedsatlas ontwikkeling woningvoorraad 2018-2030 (2018)

 o Veilig@Rotterdam Veiligheidsprogramma 2018-2023

 o Kader herhuisvesting bij herstructurering in Rotterdam (2018)

 o Statement Rotterdam wordt aardgasvrij 

 o Beleidskader verkoop huurwoningen (2018)

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

Artikel 6. 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 7. Looptijd, herijking en varia
1.  Deze prestatieafspraken zijn gesloten voor bepaalde duur. De prestatieafspraken treden in werking op 1 januari 2020 

t/m 31 december 2021. 

2. Deze overeenkomst kan worden aangehaald als “prestatieafspraken 2020-2021”.

Aldus overeengekomen te Rotterdam op 11 december 2019 en in drievoud opgesteld,

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

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

Onze Woning Gemeente Rotterdam

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

De heer C.F.H. van Wichen

Huurdersplatform BVOW  
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Bijlage
PRESTATIEAFSPRAKEN 2020-2021
Vooraf

Onze Woning is een kleine corporatie met beperkte investeringskracht in een mooie groene wijk. Zij zal de komende jaren 

vooral inzetten op een goed beheer (technisch en sociaal) en verduurzaming.  

A Hoofddoel: realiseren aantrekkelijke woonmilieus
1. Wijken in balans: nieuwbouw/renovatie, verkoop en liberalisatie. 

 a.  Gemeente en Onze Woning delen de mening dat nieuwbouw op de Apollo-locatie gewenst is. De start van de 

nieuwbouw is op dit moment afhankelijk van voldoende investeringscapaciteit bij Onze Woning. Mede om deze 

reden onderzoekt Onze Woning de mogelijkheden om de investeringscapaciteit te vergroten. De gemeente wordt 

van vorderingen op de hoogte gehouden. Bij perspectief  op vergroting van de investeringscapaciteit trekken Onze 

Woning en gemeente samen op om de planvorming voor de nieuwbouw te versnellen. 

 b.  Wijken in balans: Onze Woning wil de goedkope en betaalbare voorraad minimaal gelijk houden en investeren in het 

verduurzamen van deze voorraad. Bij uitbreiding van bezit zal toegevoegd worden in de sociale huur en aan de 

onder- en bovenkant van de middeldure huur. Verkoop van niet-Daebbezit zal mondjesmaat plaatsvinden (maximaal 

9 woningen per jaar).

B. Hoofddoel: woningvoorraad met toekomstwaarde 
2. Realiseren van een energiezuinig en milieuvriendelijk wonen

 a. Aardgasvrij

   In 2020 starten we met de aanpak van 108 portiek-etagewoningen (complex 42). Uitgangspunt is inspelen op de 

komst van het Warmtenet  en het nemen van no-regretmaatregelen om de woningen aardgasvrij ready te maken.  

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

duurzaamheidsmaatregelen mogelijk zijn.

 b. Isoleren 

   Onze Woning realiseert een verlaging van de energie-index van nu 1,69 naar 1,41 in 2025. Deze EI ontwikkeling  

is berekend op basis van de MJOB tot 2023 en voor de periode 2024-2025 op basis van de portefeuillestrategie 

(incl. sloop en verkoopprogramma). 
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Verloop van de gemiddelde EI in een grafiek en verdeling van de woningvoorraad per EI-klasse t/m 2025: 

In 2020 zal de regelgeving van energielabels fors wijzigen (nieuwe norm NTA 8800). Deze tabel is op basis van de huidige 

regelgeving opgesteld.    

Bij het doorvoeren van duurzaamheidsinvesteringen is het uitgangspunt voor Onze Woning dat de huurder er niet op 

achteruit gaat in woonlasten en dat de maatregelen niet leiden tot energiearmoede. Onze Woning rekent bij uitvoering van 

het isolatieprogramma in principe gedeeltelijk de kosten door in de huur. Onze Woning en de huurdersorganisatie werken 

samen uit of  en op welke wijze dit plaatsvindt. 

 c. Klimaat

   De binnenterreinen tussen onze woongebouwen zijn groen ingericht en wij beschouwen dit als zeer positieve 

bijdrage aan het voorkomen van droogteproblemen en het verlagen van de temperatuur op warme dagen.  

Wij koesteren deze binnentereinen en zullen waar mogelijk bevorderen dat het groen  wordt uitgebreid.  

 d. Groen

   Onderzoek ten aanzien van de betaalbaarheid en technische mogelijkheden voor groene daken.  

Bij de planmatige onderhoudswerkzaamheden aan complex 42 onderzoeken we de  optie voor groene daken. 

In 2020 informeert Onze Woning de gemeente over de uitkomsten van dit onderzoek. 

 e. Circulair

   Wij geven bij de uitvoering van het onderhoud en beheer aandacht aan het gebruik van materialen met een  

lage milieubelasting. 

3. Kwaliteit van de woningvoorraad

  Wij zorgen ervoor dat het bezit voldoet aan de wettelijk gestelde basiskwaliteit en zorgen uiteraard ook voor structureel 

onderhoud en beheer.
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C Hoofddoel: basis op orde
4. Beschikbaarheid en betaalbaarheid  

 a.  Bijdrage ijkpunten  

Wij verwachten in 2020 en 2021, op basis van het verkoopbeleid, het huurbeleid en mutatiegraad van 6 % de 

volgende beschikbare aantallen:

  Goedkoop  (< € 424,44)  4 woningen

  Betaalbaar tot hoge aftoppingsgrens  (<€ 607,46 en <€ 651,03) 100 woningen 

  Duur tot huurtoeslaggrens  (<€ 720,42)  50 woningen

   Woningen tot de kwaliteitskortingsgrens (€ 424,44) wijzen we met voorrang aan jongeren tot 23 jaar toe.  

Onze Woning streeft ernaar om 75% van sociale huurwoningen te verhuren aan de Huurtoeslaggerechtigde  

doelgroep.  

 b. Bijdrage aandachtsgroepen betaalbaarheid

   Ons huurbeleid is gericht op het niet overschrijden van de huurtoeslaggrenzen. In het verhuurgesprek wordt indien 

van toepassing, een proefberekening voor de Huurtoeslag gemaakt.  

In het kader van het armoedebeleid nemen wij deel aan de werkgroep betaalbaarheid en het uitvoeringsoverleg 

preventie huisuitzettingen. 

 c.  Rol in huisvesting van lagere middeninkomens  

Onze Woning wijst minimaal 4% en maximaal 10% van de vrijkomende woningen (duur tot huurtoeslaggrens) toe 

aan middeninkomens. 

 d. Preventieve Huisvesting

   Wij acteren op en geven uitvoering aan het convenant preventie huisuitzettingen.  

Binnen twee weken na het ontstaan van een huurachterstand leggen we een huisbezoek af.    

 

5. Langer en Eerder Thuis  

 a.  Toevoeging toegankelijke woningen door nieuwbouw, transformatie en verbeteren bestaand bezit.  

In het ouderencomplex Gerrit Spronkersflat (105 woningen) is behoefte aan extra ruimte voor het veilig stallen  

van scootmobielen. Gemeente stelt voor 2019 en 2020 een subsidie voor het realiseren van collectieve woningaan-

passingen voor het stallen van scootmobielen beschikbaar aan woningcorporaties. Gemeente en Onze Woning 

werken uit hoe een collectieve woningaanpassing aan de Gerrit Spronkersflat aanspraak kan maken op deze 

subsidie. Onze Woning voelt zich verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van deze ruimte, maar verwacht  

een financiele bijdrage van de gemeente.  

De wens is om onze ouderenwoningen minimaal te laten voldoen aan 2 sterren (rollatordoorgankeijk). Afhankelijk 

van de behoefte in ons gebied zullen wij de toegankelijkheid van de ouderencomplexen optimaliseren.  

 b. Woonruimtebemideling/labeling

   Wij gaan in overleg met de andere corporaties in Rotterdam om ons aanbod op Woonnet Rijnmond gebruiksvriende-

lijker te maken voor ouderen. 

Als Onze Woning tot het ontlabelen van seniorencomplexen besluit, informeert zij hierover de gemeente Rotterdam. 

 c. Huisvesting bijzondere doelgroepen – totaal aanbod 

   Wij werken samen met zorginstelling Pameijer voor de huisvesting van zorgvragenden.  

Wij stellen op jaarbasis 4 vrijkomende woningen beschikbaar voor bijzondere doelgroepen.  

Wij stellen op jaarbasis 2 a 3 woningen (circa 2% van de vrijkomende woningen) beschikbaar voor statushouders.
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6. 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. De beheerkosten (kosten van 

werkapparaat) zijn relatief  hoog per DAEB-woning. Wij verwachten dat de kosten ca. € 141,= per jaar bedragen. 

 b. Grondwaterproblematiek en verzakkingen

  Grondwateroverlast

   De Gemeente onderzoekt in 2020 de oorzaken van structurele gevallen van wateroverlast en houdt Onze Woning 

daarbij op de hoogte. De gemeente heeft daarbij ook gegevens nodig van Onze Woning. Onze Woning levert deze 

gegevens. De gemeente trekt voor de oplossing samen op met Onze Woning. De wateroverlast kan mogelijk 

verschillende oorzaken hebben, conditie bebouwing en aansluitingen, bodemgesteldheid, geografische ligging.  

In dat kader wordt gezamenlijk het gebied bezocht. De gemeente zal op basis van dit bezoek de geconstateerde 

zaken inventariseren en mogelijke oplossingen benoemen. Deze zullen met Onze Woning worden besproken, 

waarna nadere afspraken worden gemaakt. 

  Verzakkingen

   Gemeente en Onze Woning delen de mening dat er sprake is van behoorlijke verzakkingen in de wijk 110-Morgen. 

Voor het ophogen van de openbare ruimte in de wijk is de planning van de aanpak van de riolering in de wijk  

maatgevend. Momenteel staat voor een aantal straten de aanpak gepland in 2023-24. Door de verzakking van de 

bodem onder het vastgoed kan ter plaatse van het vastgoed onderloopsheid ontstaan. Naast het ophogen van de 

openbare ruimte door de gemeente zullen ter voorkoming van onderloopsheid bij het vastgoed maatregelen  

door Onze Woning nodig zijn. Voor de tussenliggende periode zal de gemeente de straten door middel van  

storingsonderhoud veiligstellen en begaanbaar houden. 


