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Prestatieafspraken 2020 en 2021 
Woningbouwvereniging Hoek van Holland, huurdersvereniging Houdt Zicht en gemeente Rotterdam

Partijen: 
-  Woningbouwvereniging Hoek van Holland (verder: WVH), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de  

directeur-bestuurder, de heer M.A.H. Korthorst

-  Gemeente Rotterdam, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder Stedelijke ontwikkeling en  

Integratie, de heer S.A. Kurvers

-  Huurdersvereniging Houdt Zicht, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. van de Scheur.

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.

-  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.

-  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:

•  Convenant regionale aanpak hennepkwekerijen (2016)

•  Convenant regionale aanpak woonoverlast (2016)

•  Convenant gegevensuitwisseling

•  Convenant Huisvesting Bijzondere doelgroepen 2015 (HBD)

•  Convenant Preventie Huisuitzettingen (2011)

•  Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken regio Rotterdam 2018-2030 (2019)



Gemeentelijke programma’s:

•  Rotterdamse Klimaataanpak (2019)

•  Leidraad werkwijze gebiedsaanpakken aardgasvrij (2019)

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

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

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

•  Programma Rotterdam, Ouder en Wijzer (2019)

•  Veilig@Rotterdam Veiligheidsprogramma 2018-2023

•  Actieplan woonoverlast 2019-2022 (2019)

•  Actieplan middenhuur (2019)

•  Kader herhuisvesting bij herstructurering (2018)

•  Gebiedsatlas ontwikkeling woningvoorraad 2018-2030 (2018)

•  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 de nieuwe portefeuillestrategie van WVH 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  M.A.H. Korthorst                                                      De heer S.A. Kurvers                      

Woningbouwvereniging Hoek van Holland                             Gemeente Rotterdam           

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

De heer A. van de Scheur

Huurdersvereniging Houdt Zicht



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

De partijen spreken af:

A.  Realiseren aantrekkelijke woonmilieus

1  Voorraadontwikkeling

1.  WVH start in 2020 met de bouw van 76 levensloopbestendige, sociale huurwoningen aan de Prins Hendrikstraat.  

De planning voor startbouw is afhankelijk van een oplossing voor de uitspraak van de Raad van State over het  

Nederlandse stikstofbeleid.

2.  WVH en Humanitas hebben in 2018 een intentieovereenkomst over vervangende nieuwbouw op de locatie van het 

Bertus Bliekhuis getekend. Sindsdien is gewerkt aan de plannen. Over het exacte programma zijn partijen nog met 

elkaar in gesprek. WVH en gemeente streven naar start uitvoering in deze collegeperiode.

3.  WVH koppelt de herontwikkeling op de locatie van de Van Dameenheden aan de plannen voor het Bertus Bliekhuis.

4.  WVH wil bij de herontwikkeling van het Bertus Bliekhuis en de Van Dameenheden ook woningen voor jongeren en 

starters in het plan opnemen.

5.  WVH werkt aan plannen voor de aanpak van ruim 600 eengezinswoningen in 4 complexen in de komende jaren, zodat 

ook die woningen toekomstbestendig zijn. Het betreft complex 032 (57 ruime eengezinswoningen in Plan Oost); 

complex 040 (48 ruime eengezinswoningen in Plan Oost); complex 010 (222 woningen met platte daken in  

De Cordesstraat e.o.) en complex 310 (311 kleine eengezinswoningen met oranje daken). De aanpak van complexen 

032 en 040 start na de zomer van 2020 en loopt door in 2021. Aansluitend volgt de aanpak van de complexen 010  

en 310, waarvoor tempo en ingreepniveau nog worden bepaald.

6.  WVH liberaliseert een deel van haar portefeuille, volgens haar scheidingsvoorstel DAEB/niet-DAEB. Tot 2026 komen er 

60 niet-DAEB woningen bij. In 2020 en 2021 verwacht WVH jaarlijks de liberalisatie van 6 woningen.

7.  WVH is de komende jaren niet voornemens woningen te verkopen.

8.  WVH verwacht tot 2024 de onderstaande voorraadontwikkeling (zie volgende pagina), uitgedrukt als aantal woningen 

per huurprijscategorie op 1 januari van ieder jaar. De nieuwe portefeuillestrategie kan tot wijzigingen leiden. Deze 

worden bij de tussentijdse actualisatie van de prestatieafspraken in 2020 verwerkt.

 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024

goedkoop 239 241 230 228 224 225

betaalbaar, lage aftoppinggrens 1-2 1038 1034 1039 1040 1045 1050

betaalbaar, hoge aftoppingsgrens 3,> 258 254 323 319 318 360

duur tot liberalisatiegrens 240 252 258 263 264 263

duur boven liberalisatiegrens 144 138 148 148 147 148

subtotaal 1919 1919 1998 1998 1998 2046

onzelfstandige eenheden 42 42  42 42 42 42

totaal incl. onzelfstandige eenheden 1961 1961 2040 2040 1940 2088



9.  WVH voorziet in 2020 en 2021 geen herhuisvestingsopgave.

2  Buitenruimte

1.  Gemeente levert de volgende inspanningen op het gebied van buitenruimte:

•  Presidentenwijk, leidingvervanging en functionele wijzigingen (planvorming; indicatieve uitvoering 2022-2023; speciale 

aandacht voor bereikbaarheid van Zichtflats en looproutes naar winkelcentrum tijdens uitvoering)

•  Tasmanweg, rioolvervanging tussen Rijpstraat en Jolstraat (planvorming; indicatieve uitvoering 2022)

•  Vergroenen en vernieuwing van speelplaatsen Willem Barentsstraat, vernieuwing speeltoestellen en ondergronden 

speelplaatsen Presidentenwijk, Mercatorweg en Melchior Bolstrapad (uitvoering 2020 en 2021)

•  Harwichknoop, herinrichting omgeving Stena terminal en station Hoek van Holland Haven (uitvoering loopt door in 2020)

2.  Gemeente start begin 2020 met een studie naar revitalisering van het Brinkplein. Zij betrekt daarbij diverse stakehol-

ders, waaronder bewoners, ondernemersvereniging, WVH en andere vastgoedgoedeigenaren. Doel van de studie is 

ontwikkelen van scenario’s voor aanpak van buitenruimte en vastgoed.

3.  Gemeente spreekt jaarlijks in november met stakeholders over de planning van werkzaamheden in de openbare 

ruimte (rioolvervanging etc), om aan sluiten bij investeringen van derden. WVH is stakeholder en wordt door cluster 

Stadsbeheer voor het overleg uitgenodigd.

4.  WVH hanteert bij haar semi openbare ruimten dezelfde normen voor schoon, heel en veilig als de gemeente voor het 

openbaar gebied.

B.  Woningvoorraad met toekomstwaarde

1  Kwaliteit en duurzaamheid van woningen

1.  WVH zet in op het verduurzamen van haar woningen. WVH verlaagt de gemiddelde Energie-Index (EI) van haar bezit 

met 0,01 per jaar; van 1,66 in 2019 naar 1,58 in 2025. Hierbij is rekening gehouden met de renovatieopgave van twee 

complexen (032 en 040, woningen met EI 1.81 tot 2.4) en de plaatsing van zonnepanelen op 250 woningen.  

De aanpak van de andere, te renoveren complexen (010 en 310, woningen met EI 1.81 tot 2.71+) is opgeschoven in tijd 

tot na 2025. De nieuwe portefeuillestrategie kan tot wijzigingen leiden. Deze worden bij de tussentijdse actualisatie van 

de prestatieafspraken in 2020 verwerkt.

Uitgesplitst naar aantal woningen per Energie Index klasse ziet de voorraad van WVH er als volgt uit:. 



2.  Voor de lange termijn beoogt WVH een verdere afname van de EI met 0,05 per jaar naar gemiddeld 0,28 voor haar 

bezit in 2050. 

Aardgasvrij
3.  WVH realiseert 76 aardgasvrije nieuwbouwwoningen aan de Prins Hendrikstraat, zie A.1.1

4.  Gemeente en WVH zijn in gesprek over een gezamenlijk onderzoek naar alternatieve energiebronnen voor Hoek van 

Holland.

Isoleren
5.  WVH isoleert woningen bij de aanpak van de 4 complexen. Zie A.1.5 en B.1.1. Meegenomen worden isolatie van de 

spouw, zolder en kruipruimte en HR++beglazing.

6.  Naast isoleren zet WVH in op communicatie met als doel bewonersgedrag te beïnvloeden. Bij de 2 nieuwbouwwoningen 

aan de Tasmanweg heeft WVH met de bewoners samen een jaar lang het verbruik en bewonersgedrag gevolgd. De 

resultaten en evaluatie van beïnvloeding van bewonersgedrag worden eind 2019 verwacht. Deze zijn input voor 

nieuwbouw Prins Hendrikstraat en aanpak van de complexen 032 en 040.

Klimaat
7.  WVH levert graag een bijdrage aan klimaatadaptatie in Hoek van Holland en kijkt bij nieuwbouw en toekomstige 

ontwikkelingen naar klimaat-adaptieve mogelijkheden. Dit gebeurt op basis van de stresstest, die WVH en het  

Hoogheemraadschap van Delfland hebben gemaakt en een inzicht geeft van kwetsbare gebieden voor extreme hitte  

en wateroverlast. Zo loopt momenteel een proef  met ingegraven infiltratiekratten in een achterpad, dat regelmatig  

blank stond. Resultaten van deze proef  - kosten en effectiviteit zijn medio 2020 bekend - worden meegenomen bij de 

aanpak van de 4 complexen.

Circulair
8.  WVH heeft ambities op gebied van duurzaamheid en hergebruik van materialen, ook bij eventuele sloop van woningen. 

Zo is WVH in gesprek met haar bouwpartner voor renovatie van 032 en 040. Daarbij wordt ook gekeken naar circulariteit. 

De concrete inzet van WVH op dit punt is afhankelijk van financiële haalbaarheid.

Fundering
9.  WVH heeft geen funderingsproblemen binnen haar bezit.

Brandveiligheid
10.  WVH heeft enige jaren geleden een actie uitgevoerd voor betere brandveiligheid van woningen, die vanaf  de nieuw-

bouw of  renovatieprojecten nog geen rookmelders hadden. Huurders zijn in de gelegenheid gesteld om rookmelders 

op kosten van WVH af  te halen of  te laten monteren. Bij woningen die in 2020 en 2021 wegens mutatie vrijkomen en 

waar nog geen rookmelders aanwezig zijn, worden deze alsnog aangebracht



C.  Basis op orde

1  Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep

1.  WVH verwacht in 2020 circa 110 verhuringen en in 2021 (door oplevering van seniorenwoningen in de Prins Hendrik-

straat) 210 verhuringen, als volgt verdeeld over de huurprijscategorieën. De nieuwe portefeuillestrategie kan tot 

wijzigingen leiden. Deze worden bij de tussentijdse actualisatie van de prestatieafspraken in 2020 verwerkt.

 2020 2021

goedkoop 10 10

betaalbaar, lage aftoppinggrens 1-2 50 130

betaalbaar, hoge aftoppingsgrens 3,> 20 30

duur tot huurtoeslaggrens 20 30

duur boven huurtoeslaggrens 10 10

totaal 110 210

2.  WVH is voornemens om 50% van vrijkomende woningen onder de kwaliteitskortingsgrens aan de bieden aan jongeren 

onder 23 jaar. Partijen komen overeen in 2020 te starten met deze toewijzing en de effecten ervan te monitoren.  

Mocht eind 2020 blijken dat de maatregel geen positief  of  negatief  effect heeft op de slaagkans van jongeren uit  

Hoek van Holland, treden partijen in overleg op welke wijze de slaagkans van jongeren uit Hoek van Holland wel 

vergroot kan worden.

3.  Gemeente voert in 2020 een woningbehoefteonderzoek uit onder Hoekse jongeren. Daarbij wordt ook gebruikgemaakt 

van informatie waarover WVH beschikt. Uitkomsten van het onderzoek en ervaringen uit punt 2 worden in 2020 verwerkt 

in de tussentijdse actualisatie van de prestatieafspraken.

4.  WVH wijst nu hoofdzakelijk woningen toe op basis van inschrijfduur. Om ook mensen met een kortere inschrijfduur een 

kans te bieden, wil WVH de mogelijkheden verkennen voor andere manieren van toewijzing, zoals loting en directe 

bemiddeling. Gemeente is hiervan voorstander. Zij ziet een mix van toewijzingsvormen als oplossing voor vergroten van 

de slaagkans van jongere gezinnen in het dorp. Houdt Zicht is tegenstander, omdat het mogelijk leidt tot een gevoel van 

onrechtvaardigheid onder woningzoekenden en toenemende wachttijd voor woningen, die nog wel via inschrijfduur 

worden aangeboden. Partijen gebruiken het jaar 2020 om met elkaar te komen tot een breed gedragen oplossing, 

waarmee WVH aan de slag kan.

5.  WVH wijst ieder jaar minimaal 75% van haar vrijkomende sociale woningen toe aan de primaire doelgroep, conform 

regionale afspraken. 

6.  WVH wijst alle woningen in nieuwbouwproject Prins Hendrikstraat toe aan inwoners uit Hoek van Holland. Dit alles met 

het oog op een maximaal doorstroomeffect in het dorp. In aanmerking komen huishoudens in de leeftijd vanaf  55 jaar, 

bij voorkeur wonend in een eengezinswoning van WVH.

7.  WVH voert een gematigd huurbeleid. De streefhuur is gemiddeld 69% van de maximaal redelijke huur. In de (nieuwe) 

portefeuillestrategie komt de focus meer op de betaalbaarheid van de totale woonlasten te liggen. Eventuele wijzigin-

gen in het huurbeleid worden bij tussentijdse actualisatie van de prestatieafspraken in 2020 verwerkt in deze tekst.

8.  WVH onderschrijft het Sociaal Huurakkoord en voert in de totale huursom van haar bezit geen huurverhoging boven 

inflatie door. Mocht het investeringsvermogen van WVH ontoereikend blijken om de nieuwe portefeuillestrategie uit te 

voeren, dan gaat zij met Houdt Zicht (in het kader van de Wet op het overleg huurders verhuurder) en gemeente in  

overleg over mogelijke oplossingen. Huurverhoging boven inflatie is één van de te bespreken opties. Bij tussentijdse 

actualisatie van de prestatieafspraken in 2020 worden uitkomsten van het gekwalificeerde advies van Houdt Zicht en 

het tripartiete overleg verwerkt in deze tekst. 

9.  WVH voert, afhankelijk van de uitkomsten van het gekwalificeerd adviestraject met Houdt Zicht, in 2020 wel inkomensaf-

hankelijke huurverhoging door voor de inkomensgroepen boven 42.436 euro (prijspeil 2019). Dit is met uitzondering  

van de huishoudens van vier of  meer personen en personen met pensioengerechtigde leeftijd. De extra inkomsten 

investeert WVH in de bestaande woningvoorraad.  



Houdt Zicht heeft een grote reserve bij het idee van het toepassen van inkomensafhankelijke huurverhoging. In het 

gekwalificeerd advies 2020 zal deze positie zichtbaar zijn.

  Rol in huisvesting (lagere) middeninkomens

10.  WVH maakt bij toewijzing van de sociale nieuwbouwwoningen in de Prins Hendriksstraat maximaal gebruik van de 10% 

ruimte binnen het project om deze toe te wijzen aan middeninkomens. WVH zet daarbij de wooncoach in, om ouderen 

uit eengezinswoningen te kunnen laten doorstromen.

11.  WVH is in gesprek met de ontwikkelaar van de woningen aan de Langeweg. Zij bespreken de mogelijkheden om de 

middeldure huurwoningen die daar worden gerealiseerd, met voorrang toe te wijzen aan huurders van WVH.

12.  WVH heeft geen verkoopprogramma en 149 huurwoningen in haar niet-DAEB portefeuille. Daarvan hebben  

147 woningen een huur tot 900 euro. Deze worden bij mutatie waar mogelijk bestemd voor middeninkomens en  

met voorrang toegewezen aan bewoners van Hoek van Holland. 

  Preventie huisuitzettingen

13.  WVH werkt graag mee aan de herziening van het Convenant Preventie Huisuitzetting.

14.  WVH werkt ook graag samen met de gemeente aan activiteiten gericht op de vroegsignalering van schulden.

15.  WVH verleent maatwerk aan zittende huurders die door tijdelijke omstandigheden betalingsproblemen hebben.  

Per geval wordt gekeken naar de beste oplossing.

16.  WVH is in 2019 ‘verder’ gegaan dan de meeste corporaties en heeft in 2019 haar huurders al de mogelijkheid van 

huurverlaging of  huurbevriezing geboden. WVH neemt dit ook op in haar huurbeleid voor de komende jaren.

2  Huisvesten van urgente doelgroepen

1.  WVH biedt passende huisvesting voor urgente doelgroepen. Voor de doelgroep HBD (Rotterdammers met een meer-

voudige psychosociale beperking) die met nazorg uitstroomt van beschermd naar zelfstandig wonen, neemt WVH een 

evenredig deel voor haar rekening. Dit gebeurt op basis van de gemeentelijke vraagraming. Voor 2020 bedraagt het 

totaal aantal 650. WVH bemiddelt hiervan 7 personen.

2.  WVH continueert in 2020 haar samenwerking met Stichting Ontmoeting. Doel is door-/ uitstroom van cliënten van Ontmoe-

ting stimuleren, vanuit het sociaal pension in Hoek van Holland naar zelfstandige huisvesting met woonbegeleiding.

3.  WVH geeft voorkeur aan de huisvesting van cliënten, die zelf  aangeven, dat zij graag in Hoek van Holland willen wonen. 

Uitstroom vanuit HBD in Hoek van Holland gebeurt grotendeels op grond van individuele afspraken met zorgaanbie-

ders (Humanitas en Stichting Ontmoeting). 

4.  Gemeente kan incidenteel een beroep doen op WVH om individuele HBD-gevallen te huisvesten. Dat gebeurt enkel 

voor cliënten, die uitstromen uit voorzieningen van zorgaanbieders, waarmee de gemeente een contract heeft op grond 

van de aanbesteding uit de Wmo. Gemeente vraagt in die gevallen expliciet aandacht bij de zorgorganisatie voor de 

kwantiteit van de begeleiding, in verband met de fysieke afstand tussen het centrum van Rotterdam en het gebied. Als 

de zorgaanbieder om organisatorische of  logistieke redenen het aantal geïndiceerde uren woonbegeleiding niet kan 

garanderen, doet gemeente geen beroep op WVH.

5.  WVH gaat graag met gemeente in gesprek over het huisvesten van de (O)GGZ doelgroep. Voor begeleiding gelden 

dezelfde aandachtspunten als onder punt 4.

6.  WVH volgt de door gemeente aangegeven taakstelling voor huisvesting van statushouders op, mits passende kandidaten 

door het COA worden voorgedragen. Vanwege haar woningbezit huisvest WVH bij voorkeur gezinnen. 

7.  Gemeente en WVH hebben contact over de taakstelling wanneer geen gebruik gemaakt wordt van aangeboden 

woningen. Houdt Zicht is van mening dat de ongebruikte ruimte niet in het volgend jaar als extra op de taakstelling mag 

worden gezet, waardoor regulier woningzoekenden nog langer niet aan bod komen.

3  Huisvesten van ouderen

1.  Gemeente en WVH verkennen in 2020 gezamenlijk de omvang en aard van de huisvestingsopgave voor ouderen in 

Hoek van Holland, zowel zelfstandige woningen als de behoefte aan verpleeghuisplaatsen op de (middel)lange termijn.

2.  Gemeente werkt samen met de TU/Delft aan ideeën voor een levensloopbestendig Hoek van Holland. Medio 2020 

leveren masterstudenten van de faculteit Bouwkunde een aantal ontwerpen op. Deze worden beoordeeld op haalbaar-



heid en gedeeld met partijen in het gebied. 

3.  WVH bouwt in 2020 76 seniorenwoningen, zie A.1.1 en C.1.6.

4.  WVH en Humanitas streven er naar om zo snel mogelijk te komen met een plan voor herontwikkeling van het Bertus 

Bliekhuis. WVH waardeert de actieve inzet van de gemeente om het plan voor de herontwikkeling te faciliteren. 

5.  WVH zal in 2020 geen ouderenwoningen ontlabelen. Voor de verdere toekomst is dit afhankelijk van de portefeuilles- 

trategie. Eventuele wijzigingen worden bij de tussentijdse actualisatie van de prestatieafspraken in 2020 verwerkt.

6.  WVH stimuleert ook in 2020 en 2021 de doorstroming van senioren van eengezinswoningen naar beter toe- en door-

gankelijke seniorenwoningen door de inzet van wooncoaches voor 55-plussers.

7.  WVH heeft de afgelopen jaren een grote bijdrage geleverd door het realiseren van scootmobielruimten. In 2019 heeft 

WVH een stalling voor 15 scootmobielen gerealiseerd bij de Houtmanflat. WVH bereikt nu een grens en vraagt de 

gemeente haar concrete inzet op dit gebied aan te geven. Gemeente biedt een collectieve regeling voor scoot- 

mobielstallingen 2019-2020 aan (met in totaal 750.000 euro; waarvan 250.000 in 2019 en 500.000 in 2020).  

Nadruk ligt op acute locaties, waar plannen al in voorbereiding zijn. WVH kan van deze regeling gebruikmaken.

8.  WVH maakt in specifieke gevallen - door kleine aanpassingen - woningen beter toe-en doorgankelijk, zodat mensen 

langer thuis kunnen wonen. Dit gebeurt in samenwerking met cluster MO van de gemeente.

9.  Gemeente en WVH gaan in 2020 met elkaar in overleg om in één of  twee complexen vitale woongemeenschappen 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 veiligheid 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.

3.4  Leefbaarheid 

1.  WVH trekt samen met de gemeente op om het uitvoeringsprogramma Kleine kernen concreet te maken.

2.  Partijen zijn van mening dat differentiatie van hoge en lage inkomens in wijken belangrijk is voor de leefbaarheid en 

aantrekkelijkheid. Bij de totstandkoming van haar portefeuillestrategie, gaat WVH hierover met gemeente, Houdt Zicht 

en andere stakeholders in gesprek.

3.  WVH heeft voor 2019 een budget van € 70 per VHE voor leefbaarheid in haar begroting opgenomen. Voor 2020 is het 

leefbaarheidsbudget € 34 per VHE en voor 2021 € 35 per VHE voor concrete leefbaarheidsinitiatieven. WVH houdt 

graag ruimte om nieuwe initiatieven (zie punt 4) mogelijk te maken tot een bedrag van maximaal € 125 per VHE per jaar

4.  WVH en Houdt Zicht hebben samen in 2019 het leefbaarheidsfonds ‘Buurt idee’ opgericht. Zo bieden zij huurders de 

gelegenheid om hun ideeën voor de leefbaarheid in de buurt  te realiseren. Een groep huurders van WVH, of  een 

instantie namens hen, kan bij Houdt Zicht of  WVH onder de vlag van Buurt idee initiatieven indienen. Het gaat om 

ideeën die de woonomgeving verbeteren en opfleuren of  de saamhorigheid in de buurt vergroten.

5.  WVH wil actief  met haar netwerkpartners (waaronder de gemeente) de wijk in. Zij hoort veel klachten over tuinonder-

houd in Hoek van Holland. WVH wil graag kijken hoe zij dit gezamenlijk op een positieve manier kan bespreken en 

verbeteren. 

6.  WVH heeft in 2019 het KUZ-huis gerealiseerd voor Kunstenaars aan Zee, in een te slopen woning aan de Rietdijkstraat. 

WVH constateert dat dit een mooie toevoeging is in het dorp. Het zou jammer zijn als dit verloren ging met de sloop van 

de woningen. WVH vraagt gemeente mee te denken over een alternatieve locatie voor het KUZ-huis, mede met het oog 

op de gemeentelijke inzet op toerisme in de dorpskern en de cultuurhistorische waarde van het dorp. Gemeente en 

WVH gaan hierover in overleg.

7.  Gemeente geeft in 2020 uitsluitsel over de mogelijkheid om meer inzicht te bieden in de vestigers in het dorp, met het 

oog op sociale stabiliteit. Dit naar voorbeeld van Rozenburg, waar een beknopte monitor in ontwikkeling is.


