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Prestatieafspraken 2020 en 2021 
Woningstichting Ressort Wonen, Huurdersvereniging Rozenburg en gemeente Rotterdam 

Partijen:
-   Woningstichting Ressort Wonen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur-bestuurder de heer F.P. 

Desloover.

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

gebouwde omgeving, de heer S.A. Kurvers

-  Huurdersvereniging Rozenburg (HVR), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer L.P. van Kooij.

Overwegende dat:
-   Partijen elkaar in de uitvoering van het woonbeleid blijvend als belangrijke partners zien, allen vanuit hun eigen  

maatschappelijke rol.

-   Partijen behoefte hebben aan een gezamenlijk handelingskader: de prestatieafspraken zijn geen doel, maar een 

middel om samen te werken in de uitvoering van het woonbeleid, elkaars maatschappelijke activiteiten op elkaar af  te 

stemmen en draagvlak te creëren.

-   De prestatieafspraken tot stand zijn gekomen met volwaardige betrokkenheid van de huurdersorganisatie, in lijn met de 

Woningwet.

-   Ressort Wonen bijdraagt aan vernieuwd burgerschap door te investeren in aanvullende professionaliteit van  

medewerkers en door in het contact met bewoners dialoog en coproductie centraal te stellen. 

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

onverminderd uitvoert.

-   De prestatieafspraken een integraal karakter hebben, recht doen aan de diversiteit van de Rotterdamse woonopgaven 

en tevens het resultaat zijn van gezamenlijke afwegingen daaromtrent.

-  De prestatieafspraken door een beperkte looptijd aansluiten bij de actualiteit.

-   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.

-   Partijen bij overleg en afweging om te komen tot (realisatie van de) prestatieafspraken gebruikmaken van het instrument 

‘TransparantieTool’ van Aedes.

-  De prestatieafspraken openbaar zijn.

Komen het volgende overeen:

Artikel 1. Doelstelling
1.  Partijen dragen naar redelijkheid bij aan de uitvoering van de gemeentelijke woonvisie en stemmen dit met elkaar af. 

Artikel 2. Inhoudelijke afspraken:
1.  Afspraken tussen partijen zijn opgenomen in bijlage 1: Prestatieafspraken 2020 en 2021.

2.  Deze bijlage maakt onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst.

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. 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 regionale aanpak hennepkwekerijen (2016)

o  Convenant regionale aanpak woonoverlast (2016)

o  Convenant gegevensuitwisseling

o  Convenant Huisvesting Bijzondere doelgroepen 2015 (HBD)

o  Convenant Preventie Huisuitzettingen (2011)

o  Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken regio Rotterdam 2018-2030 (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  Plan van aanpak kwetsbare Rotterdammers 2019-2022 (2019)

o  Programma Rotterdam, Ouder en Wijzer (2019)

o  Veilig@Rotterdam Veiligheidsprogramma 2018-2023

o  Actieplan woonoverlast 2019-2022 (2019)

o  Actieplan middenhuur (2019)

o  Kader herhuisvesting bij herstructurering (2018)

o  Gebiedsatlas ontwikkeling woningvoorraad 2018-2030 (2018)

o  Beleidskader verkoop huurwoningen (2018)

2.  De in het vorige lid genoemde documenten zijn genoegzaam bekend.

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.

2.   Over de mogelijkheid van een tussentijdse evaluatie van de inspanningen zoals geformuleerd in deze prestatieafspra-

ken maken partijen indien daartoe aanleiding bestaat nadere afspraken.

Artikel 6. Geschillen
1.   Partijen spannen zich in eventuele geschillen omtrent de uitvoering van de 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 en varia
1.   Deze prestatieafspraken zijn gesloten voor bepaalde duur en treden in werking op 1 januari 2020 en lopen t/m 31 

december 2021.

2.   Na een jaar worden de belangrijkste onderwerpen geactualiseerd. Dit gebeurt voor 15 december 2020. In de actualisa-

tie worden in ieder geval de gevolgen van invoering van assetmanagement en herijking van het huurbeleid door Ressort 

Wonen verwerkt.

3.  Deze overeenkomst kan worden aangehaald als “prestatieafspraken 2020 en 2021”. 

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

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

De heer F.P. Desloover          De heer S.A. Kurvers    

Ressort Wonen            Gemeente Rotterdam  

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

De heer L.P. van Kooij  

Huurdersvereniging Rozenburg



BIJLAGE 1: 
PRESTATIEAFSPRAKEN 2020-2021 
Bijlage als bedoeld in artikel 2 van de prestatieafspraken.

De partijen spreken af:

A. Realiseren aantrekkelijke woonmilieus

1  Voorraadontwikkeling
1.   Ressort Wonen realiseert in 2021 (of  zoveel eerder als mogelijk) 44 nieuwe gelijkvloerse wooneenheden in plangebied 

Nieuw Welgelegen. Het nieuwbouwproject is een DAEB investering. De woningen worden verhuurd onder de aftop-

pingsgrens aan de doelgroep senioren. Senioren, die een eengezinswoning achterlaten en/of  in Rozenburg woonachtig 

zijn, krijgen voorrang. 

2.   Ressort Wonen wijst, binnen de regels van der verordening woonruimtebemiddeling, vrijgekomen eengezinswoningen 

met voorrang toe aan Rozenburgse gezinnen. Dit leidt tot een zo lang mogelijke verhuisketen binnen het dorp en 

bevordert de doorstroming.

3.   Ressort Wonen heeft eind 2019 naar schatting nog 70 woningen gelabeld voor verkoop. In 2020/21 verwacht Ressort 20 

woningen te verkopen.

4.   Ressort Wonen zal via haar website en relatiemagazine het verkoopbeleid toelichten en verkoopvoornemens onder de 

aandacht brengen.

5.   Ressort Wonen houdt in 2020 de huidige koopvariant “Kopen naar Wens” tegen het licht en bereidt invoering van 

assetmanagement voor. Dit kan het huidig verkoopbeleid beïnvloeden. Bij tussentijdse actualisatie van de prestatieaf-

spraken in 2020 worden zo nodig tekstuele wijzigingen doorgevoerd.

6.   Ressort Wonen draagt bij verkoop van appartementen € 1000,-  per woning af  aan het reservefonds van de VVE voor 

toekomstig onderhoud. Bij verkoop van appartementen wordt maximaal 49% van het complex verkocht, waardoor 

Ressort Wonen een meerderheidsbelang behoudt in de VvE. 

7.   Ressort Wonen verwacht in 2020-2021  4 woningen te liberaliseren. Dit, afhankelijk van de herijking van haar huurbeleid 

en mogelijke beleidsmaatregelen volgend op het RIGO-onderzoek eind 2019 (zie C.1.14). 

8.   Ressort Wonen verwacht in de periode 2019-2024 de volgende voorraadontwikkeling, uitgedrukt als aantal woningen 

per huurprijscategorie op 1 januari van ieder jaar. De tabel wordt bij tussentijdse actualisatie van de prestatieafspraken 

in 2020 aangepast.

 2019 2020 2021 2022 2023 2024

goedkoop 438 401 376 353 368 367

betaalbaar, lage aftoppinggrens 1-2 1344 1313 1299 1323 1304 1307

betaalbaar, hoge aftoppingsgrens 3,> 256 270 260 349 395 437

duur tot liberalisatiegrens 205 208 205 195 200 200

duur boven liberalisatiegrens 121 160 164 169 165 166

subtotaal 2364 2352 2304 2389 2432 2477

onzelfstandige eenheden x x x x x x

totaal incl. onzelfstandige eenheden 2364 2352 2304 2389 2432 2477



2  Buitenruimte en bereikbaarheid
1.  Gemeente levert in 2020 en 2021 de volgende inspanningen op het gebied van buitenruimte:

•  Onderhoudsplan Bomenbuurt fase 1 (uitvoering loopt door in 2020)

•  Laan van Nieuw Blankenburg (uitvoering start medio 2021, oplevering eind 2022)

•   Kwaliteitsprogramma Blankenburgtunnel (planvoorbereiding voor deel-IP’s is gestart in 2019, uitvoering eerste 

deelproject in 2021)

•  Nieuw Welgelegen (planvorming start na besluitvorming woningbouw)

2.   Gemeente continueert in 2020 en 2021 haar aandacht voor een betere ontsluiting van Rozenburg middels Openbaar 

Vervoer (OV) en fietspaden. In regionaal verband, MRDH en provinciaal zal Rotterdam daarom blijven pleiten voor een 

goede ontsluiting van Rozenburg met OV.

3.   Gemeente en Ressort Wonen zetten zich gezamenlijk in om de duurzaamheidsambities én de gebiedsstrategie 

“Rozenburg meest duurzame dorp in de wereldhaven” letterlijk vorm te geven in het kwaliteitsprogramma en inrichting 

van het landschapsplan voor de Zuidoever van de Blankenburgverbinding ter hoogte van Rozenburg-Oost. 

4.   Ressort Wonen vraagt de gemeente de aantrekkelijkheid van Rozenburg als vestigingsplaats te versterken door in haar 

cultuurbeleid en programma stadscultuur 2020 en 2021 expliciet aandacht te besteden aan horeca, evenementen, 

toerisme en levendigheid in Rozenburg. Gemeente zal hiertoe zoveel mogelijk de activiteiten en inspanningen vanuit de 

LEM Blankenburgverbinding en de aanleg van het windmolenpark Landtong benutten.

 



B.  Woningvoorraad met toekomstwaarde

1  Kwaliteit en duurzaamheid van woningen

1.   Ressort Wonen onderschrijft de in het Coalitieprogramma 2018-2022 opgenomen ambities op het gebied van de 

energietransitie en de wens om dit met elkaar vast te leggen in een Rotterdams Energie – en Klimaatakkoord. De door 

gemeente beoogde inhoud van een dergelijk akkoord sluit nauw aan bij de door Ressort Wonen voorgenomen activitei-

ten op gebied van CO2 reductie, verduurzamen en aardgasvrij maken van de woningvoorraad. 

2.   Gemeente voert regie om te komen tot een duurzame gebiedsaanpak Rozenburg en stelt daarvoor personele capaciteit 

beschikbaar. Waar nodig zoeken Ressort en gemeente gezamenlijk naar financiële middelen beschikbaar voor innova-

tieve en energiebesparende maatregelen. 

3.   Ressort Wonen heeft in 2018 een duurzaamheidsvisie opgesteld. Deze duurzaamheidsvisie gaat uit van het incremen-

teel verbeteren van de woningvoorraad en het hierbij nemen van verstandige stappen met de kennis van nu in combi-

natie met jaarlijkse aanpassingen in de P&C cyclus. Energieneutraal is hierbij de stip op de horizon, waarbij de inzet 

van een externe warmtebron een belangrijk onderdeel vormt om dit mogelijk te maken. Ressort Wonen geeft aan 

duurzaamheid invulling binnen de kaders van het Strategisch Meerjaren Plan, namelijk betaalbaarheid en verduurza-

ming moeten en kunnen hand in hand gaan. 

4.   Aedes heeft de Routekaart 3.0 opgesteld met als doel inzicht te bieden in de totale CO
2
 besparingen en bijbehorende 

investeringskosten tot en met 2050. Voor Ressort Wonen is de meest optimale aanpak, passend bij het routeplan CO
2
 

neutraal, een combinatie van scenario A (maximaal isoleren van de schil) en scenario B (maximaal isoleren van de schil 

en energieopwekking aan de woning). Dit past het beste bij Ressort Wonen, omdat er externe warmtelevering mogelijk 

is in Rozenburg (het warmtenet) en energieopwekking aan de woning in lijn is met de huidige strategie en rende-

mentseisen. Uitvoering vergt een investering in de woningvoorraad van totaal 38,76 miljoen euro.  

Met deze investering is Ressort Wonen nog niet uitgekomen op energie- of  CO2 neutraliteit, daarvoor zijn investeringen 

nodig in externe warmtelevering. Voor een aantal complexen zal het warmtenet op korte termijn een optie zijn, voor 

andere (meer grondgebonden) woningen is een hybride ketel een alternatief.

Scenario Investering

A. Maximaal isoleren 8.423.000 

C. Maximaal isoleren + zon 23.615.000 

Totaal incl. BTW (t/m 2050) 38.765.980 

Totaal incl. BTW (t/m 2021) 15.218.170 

Per jaar t/m 2050 incl. BTW

5.   Ressort Wonen heeft in samenwerking met gemeente en Warmtebedrijf  Rotterdam een haalbaarheidsstudie uitgevoerd 

voor warmtelevering aan galerij- en portiekwoningen met een collectieve stookinstallatie in Rozenburg. De uitgangpunten 

en uitkomsten zijn in een concept businesscase opgenomen. In de case is nog geen rekening gehouden met de vraag 

naar warm tapwater. Het onderzoek heeft geleid tot de conclusie dat de case op basis van de huidige uitgangspunten 

haalbaar is. Verdere uitwerking in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst en het opstellen van een projectplan 

voor een integrale gebiedsaanpak, gericht op al het vastgoed in Rozenburg. Dat moet leiden tot start realisatie in 2020.                                                                                                                                      

6.   Ressort Wonen werkt samen met het Warmtebedrijf  Rotterdam en de gemeente  Rotterdam aan de pilot ‘Rozenburg 

aardgasvrij’. De gemeente heeft EFRO subsidiegelden voor verdere uitwerking van een toekomstbestendig, hybride 

warmtenet. Dit moet leiden tot een samenhangende, duurzame gebiedsaanpak in Rozenburg. 

Aardgasvrij
7.   Ressort Wonen geeft prioriteit aan de integrale gebiedsaanpak Rozenburg en heeft het voornemen om in  

651 huurwoningen aan te sluiten op het restwarmtenet. In totaal betreft het 778 woningen, waarvan 127 in VVE-beheer 

én particulier eigendom. 

8.   Ressort Wonen maakt bij mutatie al haar woningen kookgasvrij en legt bij de eengezinswoningen zonnepanelen aan.



9.   Ressort Wonen zet bij nieuwbouwproject Nieuw Welgelegen in op volledig gasloos, door all electric en/of  aansluiting  

op het warmtenet.

10.   Ressort Wonen levert (sinds 2013) een actieve bijdrage aan het innovatieve Stedin-proefproject Power-to-Gas (P2G), 

door ter plaatse geproduceerd duurzaam waterstofgas te gebruiken voor verwarming van een appartementencomplex 

aan de Bosseplaat in Rozenburg. Bewoners ontvangen dit gas gratis.

Duurzaamheid en betaalbaarheid
11.   Ressort Wonen is in 2019 gestart met intensiveren van de aandacht voor energiezuinig gedrag (o.a. door inzet van 

vrijwillige energiecoaches en het organiseren van themabijeenkomsten over energiebesparing door gedragsverande-

ring). Ressort Wonen zet deze aandacht in 2020 en 2021 voort.

12.   Gemeente en Ressort Wonen maken in 2020 nadere afspraken over verbreding van het werk van de energiecoaches. 

Dit gebeurt in het kader van de gebiedsaanpak en verstevigt het effect van activiteiten genoemd onder punt 11.

13.   Ressort Wonen versnelt -waar mogelijk- de uitvoering van maatregelen op gebied van duurzaamheid en betaalbaar-

heid. Bijvoorbeeld door het vervroegd uitvoeren van voorgenomen vervanging CV-ketels, (dak)isolatie van diverse 

complexen, plaatsing van zonneboilers, intensiveren van het programma zonnepanelen (minimaal 100 woningen per 

jaar), aanbrengen van LED-verlichting en waar mogelijk combineren van maatregelen, zodat minimaal twee labelspron-

gen worden gerealiseerd.

14.   Ressort Wonen beoordeelt bij alle uit te voeren duurzaamheidsmaatregelen, hoe zich dit verhoudt tot de betaalbaar-

heid. Veelal hebben de maatregelen een positief  effect op de woonlasten van de bewoner. In samenspraak met de 

bewoners(vertegenwoordiging) geeft Ressort Wonen bij projecten een woonlastengarantie af.

 

Isoleren
15.   Ressort Wonen doet de volgende investeringen in duurzaamheid:

complex 
nummer

complex naam jaar van 
uitvoering

aantal 
woningen

maatregelenpakket opmerkingen

066 De Platen 2020 / 2021 144 Aansluiten op warmtenet, 
vervangen radiatoren

Uitgaande van CV en 
tapwater

072 Platen portiekflats 2020 / 2021 126 Aansluiten op warmtenet Uitgaande van CV en 
tapwater

064 Portiekflats Esdoornlaan 2020 / 2021 60 Nieuwe isolatie schil (vloer, 
dak, gevel, installatie)

Uitgaande van A woning

101 Merwede / Lek / Rivierenbuurt 2020 / 2021 160 Aansluiten op warmtenet Uitgaande van CV en 
tapwater

105 Zwaluw en Mezenhof 2019 / 2020 129 Dakisolatie (Rc 3,5), 
zonnepanelen

061 Beatrix 2020 / 2021 8 HR++ glas, dak- en  
spouwisolatie

112 Reigerbuurt 2019 / 2020 122 Dakisolatie (Rc 3,5), 
zonnepanelen

114 Meerpaal Pameijer 2020 12 Dakisolatie (Rc 3,5), 
zonnepanelen



16.   Inspanningen van Ressort Wonen op gebied van planmatige investeringen in duurzaamheid cf. meerjarenbegroting en 

effect van sloop, nieuwbouw, verkoop en aansluiting warmtenet leiden in 2025 tot een Energie Index (EI) van gemiddeld 

1,25 of  beter voor het gehele bezit. Onderstaande grafieken tonen de ontwikkeling tot 2025 en samenstelling van het 

bezit in 2025.  

 

Effecten van individuele ketelvervanging, zonnepanelen en zonneboilers, zijn niet in het overzicht meegenomen omdat 

nu onbekend is bij welke woning, welke maatregel toegepast wordt.



17.   Ressort Wonen speelt in zes VVE’s, met in totaal 385 woningen, een voortrekkersrol in het opstellen van groene meerja-

ren-onderhoudsprogramma’s, gericht op het binnen 25 jaar bereiken van een gemiddelde EI<1,4 per complex. Het 

gaat om de volgende complexen en aantallen woningen.

complex en straat woningen

068 - Meiendaal 32

072 - De Platen 240

106 - Scholeksterstraat 40

118 - Boulevard 21

130 - Laan v. Nieuw Blankenburg 18

300 - Koninginnelaan 34

Totaal VvE woningen 385

Klimaat
18.   Ressort Wonen onderschrijft het plan voor de Rotterdamse klimaataanpak om te komen tot de uitvoering van een breed 

gedragen Klimaatakkoord. Concrete inspannen van Ressort voor deze periode zijn:

•  bij mutaties extra aandacht te geven aan vergroening van de tuin.

•  beïnvloeden bewonersgedrag.

19.   Ressort Wonen heeft geen specifiek beleid op klimaatadaptieve maatregelen. Als er echter een kans is voor klimaat 

adaptieve maatregelen, die geen negatief  effect heeft op betaalbaarheid, dan doet Ressort dat.

20.  Ressort Wonen staat open voor acties zoals ‘Tegel eruit, groen erin’. Dit naar voorbeeld van Hoek van Holland.

21.   Ressort Wonen heeft reeds een aantal groene daken en houdt deze in stand. Ressort heeft geen ambitie op dit  

onderwerp, maar sluit nieuwe groene daken niet uit.

Circulair
22.   Ressort Wonen heeft het voornemen om 44 appartementen te bouwen en zal dit modulair realiseren. Er is geen actief  

beleid om de sloop van het huidige complex circulair op te pakken.



C.  Basis op orde

1  Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep

1.   Ressort Wonen verwacht in 2020 circa 140 verhuringen en in 2021 (door oplevering van seniorenwoningen in Nieuw 

Welgelegen) 180 verhuringen, als volgt verdeeld over de huurprijscategorieën:

 2020 2021

Goedkoop 30 40

betaalbaar, lage aftoppingsgrens 1-2 70 80

betaalbaar, hoge aftoppingsgrens 3,> 15 25

duur tot liberalisatiegrens 20 30

duur boven liberalisatiegrens 5 5

totaal 140 180

2.   Ressort Wonen verwacht door realisatie van het plan Nieuwe Welgelegen in 2020 nog maximaal vijf  bewoners te 

herhuisvesten. In 2021 heeft Ressort geen concrete plannen, waarbij herhuisvesting aan de orde is. 

3.  Ressort Wonen wijst 50% van de woningen met een huurprijs tot de kwaliteitskortingsgrens toe aan jongeren tot 23 jaar.

4.   Ressort Wonen en gemeente willen gebruik maken van de experimenteerruimte voor toewijzing van sociale huur-

woningen aan specifieke beroepsgroepen, zoals leerkrachten, verpleegkundigen en politieambtenaren. De nieuwe 

verordening Woonruimtebemiddeling, die op 1 op juli 2020 in werking treedt, vereenvoudigt het toekennen van zo’n 

experimentenstatus. 

5.   Ressort Wonen biedt jaarlijks minimaal 70% van de vrijkomende woningen in de sociale voorraad aan onder de hoogste 

aftoppingsgrens.

6.   Ressort Wonen herijkt haar huurbeleid in 2020 en past op grond daarvan het streefhuurpercentage (nu 68,5%) aan. Bij 

tussentijdse actualisatie van de prestatieafspraken wordt de nieuwe waarde opgenomen. Deze zal worden uitgesplitst 

naar DAEB en niet-DAEB.

7.   Ressort Wonen hanteert voor haar huurbeleid de uitgangspunten van het Sociaal Akkoord tussen Aedes en Woonbond. 

Dit betekent voor haar bezit een gemiddelde huurverhoging, ten hoogste gelijk aan de inflatie.

8.  Ressort Wonen past geen inkomensafhankelijke huurverhoging toe.

9.  Ressort Wonen en zes andere corporaties nemen in 2019 deel aan een woningbehoefte-onderzoek in vier gemeenten 

op Voorne-Putten. Ressort Wonen doet mee, omdat inwoners van Rozenburg zich minstens zo verbonden voelen met 

Voorne-Putten als met Rotterdam en Ressort in Brielle woningen gaat ontwikkelen om de volkshuisvestelijke problema-

tiek aldaar op te lossen. Conclusies en aanbevelingen zullen worden besproken met gemeente en HVR. 

10.   Ressort Wonen biedt zittende huurders met een inkomen tot 120% van het sociale minimum wonend in een woning 

boven de 2e aftoppingsgrens, de gelegenheid te verhuizen naar een passende woning, wat betreft inkomen en huis-

houdengrootte. Hulp bij en/of  vergoeding van verhuiskosten en dubbele woonlasten worden uit een daartoe ingesteld 

fonds verstrekt. Dit fonds is ontstaan uit extra huurinkomsten als gevolg van inkomensafhankelijk huurverhoging 2015. 

  Rol in huisvesting (lagere) middeninkomens

11.  Ressort Wonen labelt haar woningen in de huurprijscategorie “bovenkant DAEB” zodanig, dat de maximale 20% ruimte 

(80-10-10 regeling) wordt benut voor huisvesting van lagere middeninkomens. 

12.  Ressort Wonen heeft, na aftrek van het verkoopprogramma, 197 huurwoningen in haar niet-DAEB portefeuille. Daarvan 

hebben 150 woningen een huur tot 850 euro. Deze worden bij mutatie waar mogelijk bestemd voor middeninkomens.

13.  Ressort Wonen en HVR hebben in 2019 bureau RIGO opdracht geven voor onderzoek naar de behoefte aan huur-

woningen in het (lage) niet-DAEB segment. RIGO legt de aanbevelingen in het vierde kwartaal van 2019 voor aan 

Ressort Wonen en HVR. Begin 2020 wordt ook gemeente geïnformeerd en stelt Ressort nieuwe beleidsmaatregelen 

vast. Bij tussentijdse actualisatie van de prestatieafspraken in 2020 worden deze maatregelen in de tekst opgenomen.

 



 Preventie huisuitzettingen
14.  Ressort Wonen ondersteunt de herziening convenant preventie huisuitzetting.

15.  Ressort Wonen bezoekt debiteuren thuis, maakt passende betaalafspraken, promoot verhuizingen naar een goedkopere 

woning door een gunstige regeling en zet het Meldpunt Preventie Huisuitzetting in bij aanvraag van een vonnis.

2  Huisvesten van urgente doelgroepen
1.  Ressort Wonen volgt de door gemeente aangegeven taakstelling voor huisvesting van statushouders op, mits passende 

kandidaten door het COA worden voorgedragen. 

2.  Ressort Wonen voldoet aan de taakstelling HBD (mensen met een meervoudige psychosociale beperking, die met 

nazorg uitstromen van beschermd naar zelfstandig wonen) door huisvesting van vijf  cliënten vanuit Pameijer in Rozen-

burg en twee cliënten vanaf  de wachtlijst. Plaatsing van bijzondere doelgroepen gaat in overleg met zorgaanbieders 

Pameijer en Careyn.

3  Huisvesten van ouderen
1.  Gemeente en Ressort Wonen verkennen in 2020 gezamenlijk de omvang en aard van de huisvestingsopgave voor 

ouderen in Rozenburg, zowel zelfstandige woningen als de behoefte aan verpleeghuisplaatsen op de (middel)lange 

termijn.

2.  Gemeente, Ressort Wonen en partners geven in 2020 nadere invulling aan innovatieve woonzorg- en welzijnsconcepten 

rond het Huis van de Wijk in complex Blankenburg; een ouderenhub ‘avant la lettre’.

3.  Ressort Wonen bouwt in 2021 44 seniorenwoningen, zie A.1.1.

4.  Ressort Wonen heeft daarna tot 2025 geen plannen voor verkoop, transformatie of  sloop van seniorenwoningen.

5.  Ressort Wonen voert wel bij mutatie een plattegrondwijziging uit in complex 103, Laan van Nieuw Blankenburg, met het 

oog op langer zelfstandig wonen. Naar verwachting gaat het in 2020/21 om zes woningen. Ressort Wonen faciliteert 

ook elders in haar bezit, waar nodig, het langer thuis wonen door het aanbieden van (kleine) individuele aanpassingen 

als verhoogd toilet, beugels, een-hendel mengkranen en/of  complex gebonden aanbod. 

6.  Ressort Wonen heeft binnen haar bezit al diverse scootmobielruimten gerealiseerd. In 2020/21 creëert Ressort drie 

extra scootmobielruimten, zonder een beroep te doen op daarvoor beschikbare gemeentelijke subsidie.

7.  Ressort Wonen neemt vooralsnog geen initiatief  voor ouderenwoongroepen en wooncoöperaties, aangezien daarom-

trent in Rozenburg bij zowel Ressort als HVR geen initiatieven en behoefte bekend zijn.

8.  Ressort Wonen verhuurt 40 zorgappartementen in woonzorgcentrum Blankenburg. Zorgindicatie is geen vereiste, maar 

levert wel voorrang op voor woningaanbieding.

9.  Ressort Wonen adverteert alle ouderenwoningen in gelabelde complexen voor 55+ huishoudens. Ontlabeling van 55+ 

woningen is niet aan de orde.

10.  Ressort Wonen benadert oudere bewoners actief  met het aanbod om onder aantrekkelijke voorwaarden, zoals een 

verhuisvergoeding, huurgewenning en hulp bij verhuizing, te verhuizen vanuit de eengezinswoning naar een passende 

(55+) woning. Met het huidige aanbod aan ouderenwoningen en specifieke, rolstoeltoegankelijke (Miva en Woonkeur) 

woningen kan ruimschoots worden voldaan aan de vraag. Ressort Wonen biedt ouderen hulp in de woonwinkel bij het 

zoeken naar een woning op WoonnetRijnmond.

11.  Gemeente en Ressort Wonen gaan in 2020 met elkaar in overleg om in één of  twee complexen vitale woongemeen-

schappen te versterken, met als doel bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. De ambitie hierbij is het stimuleren 

van ‘open’ vitale gemeenschappen – afhankelijk van de bereidheid van de ouderen en het waarborgen van de veilig-

heid in het complex- om de activiteiten zo veel mogelijk open te stellen voor omwonende ouderen in de buurt. Dit alles 

gebeurt vanuit de pijler Ertoe Doen van het uitvoeringsprogramma Rotterdam Ouder en Wijzer.



4  Leefbaarheid
1.  Ressort Wonen besteedt in 2020 en 2021 maximaal 125 euro per VHE aan leefbaarheid. Het leefbaarheids- en activitei-

tenplan wordt jaarlijks, in samenspraak met HVR vastgesteld. Ressort Wonen en HVR stimuleren en begeleiden het 

opstellen van leefregels in appartementencomplexen.

2.  Ressort Wonen wil in woonruimteverdeling sturen met verstand, om probleemcumulatie te voorkomen. Gemeente 

ondersteunt dit door (geaggregeerd) inzicht te bieden in kenmerken van in- en uitstroom van bewoners. Gemeente stelt 

daartoe een beknopte monitor op. Dit gebeurt in overleg met Ressort, dat al monitort op basis van gegevens uit 

Woonnet Rijnmond en haar eigen woonoverlast-registraties heeft.

3.  Ressort Wonen heeft oog en oor voor de worsteling van Rozenburgers met de komst van nieuwkomers én sluit nieuwko-

mers niet buiten. Ontmoeting en continuïteit in de samenwerking met welzijnsorganisatie DIA is hier van groot belang. 

Ressort vraagt aan gemeente hiervoor om urenuitbreiding bij DIA van 12 uur per week. Gemeente kan dit niet doen 

binnen reeds aanbestede taken en werkzaamheden, maar neemt de oproep voor een volgende aanbesteding in 

overweging.

4.  Ressort Wonen schakelt bij multi-problemen het wijkteam in. Gemeente zegt evaluatie van wijkteam en betere terugkop-

peling naar aanleiding van meldingen naar Ressort Wonen toe.

5.  Gemeente voert het plan van aanpak Kwetsbare Rotterdammers uit voor het verminderen van de ervaren druk door 

kwetsbare bewoners met psychosociale problemen of  verward gedrag.

6.  Gemeente stuurt aan op een projectmatige en uniforme uitrol van wijkschakels Zorg en Veilig. Naar verwachting 

gebeurt dit gefaseerd over een langere periode. Een planning is op dit moment niet te geven, aangezien uitrol onder-

werp is van interne besluitvorming. Bij uitrol zal actief  contact worden gelegd met en draagvlak gezocht bij externe 

partners. Voor Rozenburg dus ook bij Ressort Wonen.

7.  Ressort Wonen doet alle mogelijke moeite om het woongenot van bewoners te waarborgen en verwacht hierbij ook inzet 

van haar huurders. Overlast is niet acceptabel, afhankelijk van de aard en mate van overlast zet Ressort verschillende 

instrumenten in, variërend van een goed gesprek tot -in het uiterste geval- huisuitzetting. Wellicht biedt samenwerking 

met andere corporaties hier een oplossing.

8.  Ressort Wonen biedt aan een bijdrage te leveren aan de vernieuwde aanpak verwarde personen. Gemeente gaat 

graag met Ressort Wonen in gesprek over samenwerking en, naar aanleiding van elders in Rotterdam lopende pilots 

Actiegerichte Wijkschakels Zorg en Veilig, een start in Rozenburg bij verdere uitrol van maatregelen.

9.  Ressort Wonen neemt deel aan ‘Buurt Bestuurt’.

10.  Ressort Wonen gaat in 2020 en 2021 door met bewonerszelfbeheer op basis van de evaluatie van de pilot in complex 

Blankenburg.

11.  Ressort Wonen en HVR gaan door met de uitwerking en implementatie van andere/verbeterde vormen van participatie.



D  Overig

1.  Gemeente, Ressort Wonen en -zo mogelijk- meerdere gemeenten en corporaties in de subregio’s Voorne Putten en 

Waterweg geven in 2020 opdracht aan de TU/Delft voor een onderzoek naar de woningmarkteffecten van de Blanken-

burgverbinding. Het betreft de eerste van twee onderzoeksfasen. Besluitvorming over opdracht voor de tweede fase 

volgt op een later moment. De studie wordt ondergebracht in een promotietraject, dat is gericht op het modelleren van 

ontwikkelingen op de (koop)woningmarkt in Nederland. Onderzoek, inzichten en beleidsmaatregelen komen naar 

verwachting geleidelijk in de periode 2020-2024 in uitvoering. Hierbij wordt een begeleidingscommissie gevormd 

door deelnemende organisaties, waaronder Gemeente Rotterdam en Ressort Wonen.

2.  Ressort Wonen heeft in 2020 geen extra investeringsruimte (IBW), bovenop haar voornemens zoals in deze  

prestatieafspraken vastgelegd en door uitbreiding van haar portefeuille in de gemeente Brielle. Mocht deze ruimte 

echter ontstaan, dan is gemeente niet afwijzend tegen meer investeringen in Brielle. Zo brengt Ressort immers  

verlichting in de negatieve gevolgen van de Vestia problematiek voor de lokale en regionale volkshuisvesting.


