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Prestatieafspraken 2021 

Wooncompas, bewonersraad Progressie en de gemeente 

Rotterdam  

 

Partijen: 

- Wooncompas, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door directeur-bestuurder de heer A. van den 

Bosch. 

- Bewonersraad Progressie, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H. Hesper 

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

Energietransitie Gebouwde Omgeving, de heer S.A. Kurvers. 

 

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 praktisch middel om samen te werken in de uitvoering van het woonbeleid, elkaars 

maatschappelijke activiteiten op elkaar af te stemmen en draagvlak te creëren. 

- De Rotterdamse corporaties sterk verschillen t.a.v. de kenmerken van het bezit (type, segment, locatie, 

kwaliteit c.q. toekomstbestendigheid), investeringsruimte en strategie en dat prestatieafspraken het meest 

recht doen aan het gewenste maatwerk van de corporatie en de gemeente. 

- De gemeente met dit convenant 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 voor het overige een integraal karakter hebben en goed aansluiten op de diversiteit 

van de Rotterdamse woonopgaven, en het resultaat zijn van gezamenlijke afwegingen van de opgestelde 

woonopgaven. 

- De prestatieafspraken gebaseerd zijn op de Woonvisie 2030, vastgesteld op 16 mei 2019 door de 

gemeenteraad en het Addendum Thuis in Rotterdam. 

- De onderliggende prestatieafspraken tot stand zijn gekomen met betrokkenheid van de 

huurdersorganisaties en in lijn met de Woningwet. 

- Over de praktische uitvoering van de prestatieafspraken overeenstemming is bereikt, maar dat partijen 

zich bewust zijn dat op onderdelen omtrent de woonvisie andere opvattingen bestaan, omdat dit vanuit 

verschillende visies is gegenereerd. 

- De prestatieafspraken een openbaar karakter hebben. 

 

Komen het volgende overeen: 

Artikel 1. Doelstelling 

1. Partijen dragen naar redelijkheid bij aan de uitvoering van de gemeentelijke woonvisie en stemmen dit 

graag met elkaar af. 

 

  



   

Artikel 2. Inhoudelijke afspraken: 

1. In de bijlage van deze prestatieafspraken zijn de afspraken tussen partijen opgenomen. 

2. Bijlage 1: Prestatieafspraken 2021, maakt onlosmakelijk deel uit van de prestatieafspraken. 

 

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, met een redelijk alternatief overeen te komen. 

 

Artikel 4. 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: 

Convenanten 

o Nationaal Programma Rotterdam Zuid (2011) 

o Uitvoeringsplan NPRZ 2019-2022 (2019) 

o Convenant betreffende een financiële impuls ten behoeve van het Nationaal Programma 

Rotterdam Zuid (2016-2022) 

o Bestuurlijke overeenkomst Wijken in Balans 2019-2030 (2019) 

o Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030 (2019) 

o Convenant gezamenlijke aanpak van woonoverlast (2016) 

o Convenant gezamenlijke aanpak hennepkwekerijen (2016) 

o Convenant Huisvesting Bijzondere doelgroepen 2015 

o Projectplan stedelijke organisatie buurtbemiddeling en mediation 

o Convenant Preventie Huisuitzettingen (2011) 

o Convenant gegevensuitwisseling 

o regionaal beleidsplan en Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (2018) 

o plan van aanpak decentralisatie Beschermd Wonen (2020) 

 

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 Beleidskader verkoop huurwoningen (2018) 

 

2. De in het vorige lid genoemde documenten zijn voor de partijen bekend. 

Artikel 5. Monitoring 

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

Artikel 2. Dit kan aanleiding zijn om afspraken te actualiseren.  

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

prestatieafspraken maken partijen indien daartoe aanleiding bestaat nadere afspraken. 

 

Artikel 6. Geschillen 



   

1. Partijen spannen zich in om 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 7. Looptijd en varia 

1. Dit convenant is gesloten voor bepaalde duur. Het treedt in werking op 1 januari 2021 en loopt t/m 31 

december 2021. 

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

 

Aldus overeengekomen te Rotterdam op 14 december 2020 en in tweevoud opgesteld, 

 

 

 

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

De heer A. van den Bosch     De heer S.A. Kurvers 

Wooncompas       Gemeente Rotterdam  

 

 

 

 

 

 

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

De heer H. Hesper        

Bewonersraad Progressie        

 

  



   

 

Inleiding  

Wooncompas is de grootste sociale verhuurder van Ridderkerk, Barendrecht en 

Albrandswaard. In Rotterdam is Wooncompas actief voor met name senioren en bijzondere 

doelgroepen. In totaal huisvest Wooncompas meer dan 11.000 huurders. Wooncompas is een 

ambitieuze en professionele organisatie die inzet op een stevige groei van de 

vastgoedportefeuille in Rotterdam, Barendrecht en Albrandswaard en vernieuwing in (vooral) 

Ridderkerk. Daarbij delen gemeente Rotterdam en Wooncompas de ambitie om een betere 

spreiding van de sociale voorraad over de regio Rotterdam te realiseren, zoals beide partijen 

hebben ondertekend in het regioakkoord.  

 

Als nichespeler in Rotterdam richt Wooncompas zich voornamelijk op de ontwikkeling van 

(innovatieve) woonconcepten voor de huisvesting van kwetsbare bewoners: zowel senioren 

(al dan niet met een zorgvraag) als bijzondere doelgroepen met een verstandelijke of 

psychosociale beperking. Daarnaast richten we ons op volkshuisvestelijke opgaven op 

bovengenoemde thema’s die door andere corporaties niet kunnen worden opgepakt en waar 

Wooncompas door haar financiële slagkracht wel op kan inspelen en op andere opgaven die 

voor Wooncompas van toegevoegde waarde kunnen zijn. 

 

A. Hoofddoel: Realiseren aantrekkelijke woonmilieus  

1. Omvang en gewenste ontwikkeling van de woningvoorraad: 

nieuwbouw/renovatie, verkoop en liberalisatie  

Inzicht voorraad 

1.1 Wooncompas zet in op groei van haar vastgoedportefeuille in Rotterdam. Naar 

verwachting neemt Wooncompas eind 2020 97 eengezinswoningen in Rotterdam 

Terbregge over van Rondom Wonen. Hiermee blijven deze woningen behouden voor 

de doelgroep en wordt er geïnvesteerd in duurzaamheid.  

1.2 Wooncompas doet in 2021 de volgende ingrepen in de woningvoorraad in Rotterdam, 

onder voorbehoud van mutatie: 

• Er worden geen woningen geliberaliseerd. 

• Er worden geen woningen verkocht, met uitzondering van de woningen uit een van de 

over te nemen complexen van Rondom Wonen. Deze worden bij mutatie verkocht. 

• Er worden geen leegstaande BOG-panden getransformeerd naar een 

woonbestemming. 

• De totale uitgaven aan het project transformatie De Aarhof bedragen € 8 miljoen 

(planvorming en bedrag indicatief). 

• De totale investeringen in woningverbetering van woongebouw Helga bedragen  

€ 740.000. 

 

Wijken in balans 

1.3 Wooncompas neemt deel aan de gebiedscoalities Overschie en Delfshaven als 

onderdeel van het Langer Thuis Akkoord. In deze gebieden stellen Wooncompas, 

gemeente Rotterdam en andere stakeholders een actieplan op voor de lange en korte 

termijn waarmee in 2021 en verder aan de slag gegaan wordt om passende woningen 

voor senioren te ontwikkelen of te realiseren in combinatie met zorg- en 

welzijnsarrangementen.  

1.4 Wooncompas verkent welke bijdrage zij kan leveren bij het overnemen van 

volkshuisvestelijke opgaven waar Vestia niet aan toekomt in Rotterdam. 



   

1.5 Naar verwachting start Wooncompas in 2021 met de transformatie van voormalig 

verzorgingshuis De Aarhof in Zevenkamp, e.e.a. onder voorbehoud van 

besluitvorming. Bij een negatief besluit gaat Wooncompas met de gemeente in 

overleg over mogelijkheden voor herontwikkeling. 

1.6 Wooncompas bereidt met een externe partij een bod voor de tender van de 

ontwikkeling van Hof van Maasdam Zestienhoven Rotterdam voor. Dit bod behelst 

een deel zorgappartementen en de toevoeging van een middelduur woonprogramma. 

Beoogd wordt een product te ontwikkelen dat een toevoeging is voor de wijk.  

1.7 Wooncompas is door de gemeente benaderd voor de ontwikkeling van flexwoningen 

op een aangewezen locatie in Hoogvliet. Wooncompas en gemeente zetten zich in 

voor het onderzoek naar de haalbaarheid en realisatie van de ontwikkeling van deze 

locatie en andere locaties voor tijdelijke woningbouwlocaties. 

1.8 Wooncompas en de gemeente maken in 2021 werkafspraken met betrekking tot 

projectontwikkeling. 

1.9 Gemeente stelt Wooncompas op de hoogte van kansen in Rotterdam die aansluiten 

op de afspraken in het Langer Thuis Akkoord en Regioakkoord. 

1.10 Gemeente betrekt Wooncompas actief wanneer zich binnen Delfshaven en Overschie 

een kans voordoet voor de ontwikkeling van woningbouw. 

 

 

 

B. Hoofddoel: Woningvoorraad met toekomstwaarde  

2. Realiseren van energiezuinige woningvoorraad  

2.1 In de gemeentelijke woonvisie staat de ambitie dat de gemiddelde Energie-Index (EI) 

van de corporatievoorraad in 2025 kleiner is dan <1,4. De huidige gemiddelde EI van 

de woningen van Wooncompas is 1,55. Wooncompas heeft 282 woningen met label D 

of slechter (EI > 1,81). Wooncompas heeft de ambitie om het aantal woningen met 

label D of slechter tot 2025 naar nul terug te brengen. 

2.2 In 2019 is een start gemaakt met de verduurzaming van ons grootste woongebouw, 

Helga, in Rotterdam. De werkzaamheden uit fase 1 zijn in 2020 afgerond. In 2021 

wordt fase 2 van dit traject voortgezet om voor de resterende woningen gemiddeld 

energielabel B te behalen. De woningen worden onder andere voorzien van HR++glas 

en er wordt isolering aangebracht. De verbeterde energielabels zijn nog niet verwerkt 

in de gemiddelde EI van 2020. Bij het doorvoeren van duurzaamheidsinvesteringen is 

het uitgangspunt voor Wooncompas dat de huurder er niet op achteruit gaat in 

woonlasten. 

2.3 De ontwikkeling van de EI is opgenomen in onderstaande grafiek. 

 



   

 
 

Naar verwachting voegt Wooncompas 97 woningen in Terbregge toe aan haar 

portefeuille (niet opgenomen in de tabel). Dit zal tot veranderingen in de verdeling EI 

leiden. 

 

2.4 Wooncompas informeert bewoners geregeld over energiezuinig wonen en het 

voorkomen van energiearmoede en benut daarvoor kanalen als de het bewonersblad 

van Wooncompas, bewonersbijeenkomsten en websites. 

2.5 In het kader van het verkleinen van onze ecologische voetafdruk is circulariteit één 

van de aspecten die een plek krijgt in het nieuwe ondernemingsplan van 

Wooncompas. In 2021 onderzoekt Wooncompas de mogelijkheden op het gebied van 

circulariteit in haar vastgoed- en herontwikkelingen. 

3. Kwaliteit van de woningvoorraad 

3.1 Brandveiligheidsmaatregelen worden geprioriteerd op basis van risico en vanaf 2021 

gefaseerd uitgevoerd. 

3.2 In 2019 en 2020 is in een deel van de wooncomplexen door de brandweer voorlichting 

gegeven over brandveiligheid. In 2021 wil Wooncompas deze voorlichtingen ook in 

haar overige wooncomplexen aanbieden. Voorwaarde hiervoor is de medewerking 

van de brandweer en de bewonerscommissies. Wooncompas onderzoekt of er  

voorlichtingsbijeenkomsten mogelijk zijn waarbij niet alleen brandveiligheid maar ook 

(digitale) veiligheid (phishing, hulpvraagfraude) aan bod komen. 

3.3 In 2021 onderzoekt Wooncompas of er ontruimingsoefeningen door de brandweer  

gegeven kunnen worden aan de senioren in de woongebouwen. 

 

 

  

2019 2020 2021 2022 2026

<= 0,6 (A++) 0 0 0 0 0

0,61 - 0,80 (A+) 11 11 11 11 11

0,81 - 1,20 (A) 274 274 274 274 274

1,21 - 1,40 (B) 1 1 219 219 225

1,41 - 1,80 (C) 0 0 58 58 58

1,81 - 2,10 (D) 203 203 4 4 0

2,11 - 2,40 (E) 32 32 2 2 0

2,41 - 2,70 (F) 44 44 0 0 0

>= 2,71 (G) 3 3 0 0 0

EI gemiddeld 1,55 1,55 1,17 1,17 1,16
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C. Hoofddoel: Basis op orde  

4. Betaalbaarheid en beschikbaarheid  

 

Betaalbaarheid 

4.1 Aansluitend op de afspraak in het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken 

Regio Rotterdam streeft Wooncompas er in 2021 naar om tenminste 75% van de 

vrijgekomen huurwoningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens toe te wijzen 

aan de primaire doelgroep. 

4.2 In 2019 zijn afspraken gemaakt tussen Aedes en de Woonbond over de 

betaalbaarheid van de huur van sociale huurwoningen. In 2021 maakt Wooncompas 

het huurders met een structurele inkomensdaling en een sociaal huurcontract mogelijk 

om maatwerk (huurbevriezing of huurverlaging) in het kader van het Sociaal 

Huurakkoord aan te vragen. 

 

Beschikbaarheid 

4.3 Op basis van de historische mutatiegraad verwacht Wooncompas in 2021 

onderstaand aantal woningen aan te bieden per huurprijscategorie: 

 

 

Huurprijscategorie Prognose 2021 

≤ kwaliteitskortingsgrens 1 

≤ 1e aftoppingsgrens 40 

≤ 2e aftoppingsgrens 0 

≤ liberalisatiegrens 8 

> liberalisatiegrens 3 

Totaal 52 

 

Naar verwachting start Wooncompas in de tweede helft van 2021 met de 

transformatie van voormalig verzorgingshuis De Aarhof in Zevenkamp. Middels de 

transformatie voegt Wooncompas 32 zelfstandige eenheden toe in de 

huurprijscategorie “≤ 1e aftoppingsgrens”. De voorgenomen transformatie zal niet in 

2021 zijn afgerond, daarom zijn deze woningen niet meegenomen in het te 

verwachten aanbod per prijscategorie. 

 

4.4 Naar verwachting voegt Wooncompas 97 woningen in Terbregge toe aan haar 

portefeuille. Wooncompas houdt zich voor de verdeling in huurprijscategorieën aan de 

afspraken in het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam. 

 

Huisvesting van (lagere) middeninkomens 

4.5 Wooncompas verhuurt in 2021 minimaal 5% van haar vrijgekomen woningen met een 

huur tot de liberalisatiegrens aan (lage) middeninkomens.  

 

Preventie Huisuitzetting 

4.6 Wooncompas en de gemeente zetten zich gezamenlijk in op het terugdringen van het 

aantal huisuitzettingen tot 0. Instrumenten om deze ambitie te realiseren zijn in het 

nieuwe Convenant Meldpunt Preventie Huisuitzetting uitgewerkt. 

 



   

5. Langer en Eerder thuis 

Langer Thuis 

5.1 Wooncompas is ondertekenaar van het Langer Thuis Akkoord. Om in de meest 

urgente gebieden passende woningen voor senioren te ontwikkelen of realiseren, 

neemt Wooncompas in 2021 deel aan zogenaamde gebiedscoalities van Delfshaven 

en Overschie. Doel hiervan is om per gebied tot een concreet actieplan te komen 

waarmee in 2021 gestart kan worden.  

5.2 Wooncompas maakt deel uit van de werkgroep ‘Langer Thuis’ waarin de gemeente en 

collega-corporaties vertegenwoordigd zijn.  

5.3 Wooncompas en de gemeente werken waar mogelijk samen in het opheffen en 

transformeren van containerruimtes ten behoeve van het realiseren van 

scootmobielstallingen.  

5.4 In 2020 heeft Wooncompas op grond van de collectieve scootmobielregeling 2019 en 

2020 subsidieaanvragen voor collectieve scootmobielstallingen bij de gemeente 

ingediend. Verwacht wordt dat in 2021 bij twee complexen een scootmobielstalling 

gerealiseerd wordt. Bij één complex wordt naar verwachting het aantal 

stallingsplekken voor scootmobiels uitgebreid om zo voldoende veilige 

stallingsplekken voor scootmobiels aan te kunnen bieden. 

5.5 Samen met de gemeente, andere corporaties en maatschappelijke organisaties heeft 

Wooncompas gezocht naar innovatieve manieren om het tekort aan 

scootmobielplaatsen te verhelpen. Een van de uitwerkingen hiervan is de pilot 

deelscoot. Het delen van een scootmobiel kan een oplossing zijn voor het tekort aan 

scootmobielplaatsen. Vanaf medio oktober 2020 participeert Wooncompas in de pilot 

deelscoot van de gemeente in woongebouw Helga. 

5.6 In 2021 maken de gemeente en Wooncompas prestatieafspraken voor 2022/2023 

waarin concrete afspraken worden opgenomen over de realisatie van het Langer 

Thuis Akkoord. 

5.7 Maaskoepel, gemeente en SOR werken aan het gebruiksvriendelijker maken van 

Woonnet Rijnmond voor senioren. Wooncompas levert zo nodig hier ook kennis en 

ervaring voor.  

5.8 Gemeente en Wooncompas onderzoeken in 2021 hoe Wooncompas een bijdrage kan 

leveren aan de pilot van de seniorenmakelaar.  

 

Woonvormen 

5.9 Onder voorbehoud van de besluitvorming start Wooncompas in 2021 met de 

transformatie van voormalig verzorgingshuis De Aarhof in Zevenkamp. Middels de 

transformatie wordt een innovatief woonconcept ontwikkeld dat ruimte biedt aan 17 

dementerende ouderen en 32 zelfstandig wonende senioren met een zorgvraag. 

Daarnaast wordt een ontmoetingsruimte gerealiseerd die eveneens toegankelijk is 

voor de bewoners van de omliggende woonblokken en buurtbewoners.  

5.10 Wooncompas werkt in 2021 samen met gemeente, zorg- en welzijnspartijen aan de 

invulling van de ouderenhub Prinsenland/Het Lage Land. Dit richt zich op 

gezamenlijke meerwaarde voor bewoners van het woongebouw Helga en haar 

buurtbewoners. 

5.11 Wooncompas werkt vanaf eind 2020 samen met gemeente, zorg- en welzijnspartijen 

aan de invulling van een tussenvoorziening in woongebouw Helga in Prinsenland/Het 

Lage Land.  

  

Woonruimtebemiddeling/-labeling 

5.12 Wooncompas heeft in Rotterdam 589 woningen die specifiek voor ouderen (55-plus) 

zijn gelabeld. Er zijn in 2021 geen plannen om complexen te ontlabelen. Mocht dit 



   

uitgangspunt veranderen, dan stemt Wooncompas dat van tevoren met de gemeente 

af. 

5.13 Alle woningen die specifiek voor ouderen zijn gelabeld worden geadverteerd met 

voorrang voor urgenten en met voorrang voor 55-plussers. 

5.14 In de woonruimtebemiddeling hebben wij mogelijkheden woningzoekenden met een 

regionale en lokale binding voorrang te verlenen op andere woningzoekenden. We 

zetten deze mogelijkheden in om oudere Rotterdammers naar een meer passende 

woning (binnen hun leefomgeving) te laten doorstromen. 

5.15 Wooncompas zet in 2021 een optimale mix in van de beschikbare verdeelmodellen uit 

de regionale verordening woonruimtebemiddeling. 

 

 

Zorgvastgoed 

5.16 Binnen gemeente Rotterdam heeft Wooncompas één object in de categorie 

zorgvastgoed. Het betreft het voormalig verzorgingshuis De Aarhof, dat bestond uit 65 

verzorgingsplaatsen en circa 4.000 m2 bvo. Wooncompas is, onder voorbehoud van 

besluitvorming, voornemens deze eenheid te transformeren tot woonvoorziening voor 

dementerende bewoners en zelfstandige senioren met een zorgvraag. 

5.17 Indien de transformatie van het voormalig verzorgingshuis geen doorgang zal vinden 

onderzoeken Wooncompas en de gemeente de mogelijkheden voor herontwikkeling. 

 

Huisvesting van bijzondere doelgroepen – totaal aanbod 

5.18 Wooncompas 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 Wooncompas een 

evenredig deel voor haar rekening nemen op basis van de gemeentelijke vraagraming 

(verwachting is 3 bemiddelingen in 2021).  

 

Huisvesting van bijzondere doelgroepen – passende huisvesting (O)GGZ-

doelgroep 

5.19 Wooncompas gaat in 2021 in gesprek met de gemeente over het regionale 

spreidingsvraagstuk van de ggz-doelgroep. 

5.20 De gemeente heeft een analyse van het gemeentelijk vastgoed gemaakt voor de 

mogelijke huisvesting van bijzondere doelgroepen. Partijen onderzoeken in 2021 waar 

Wooncompas een bijdrage kan leveren in de huisvesting van deze doelgroep in 

innovatieve woonconcepten. 

 

6. Leefbaarheid  

6.1 Wooncompas besteedt in 2021 niet meer dan het wettelijke maximumbedrag van 

€131,37 (prijspeil 2020) gemiddeld per DAEB-verhuureenheid aan 

leefbaarheidsmaatregelen. 

6.2 Wooncompas besteedt dit bedrag onder meer aan de inzet van huismeesters en 

woonconsulenten, het stimuleren en ondersteunen van bewoners(commissies) en 

ontmoeting, ter voorkoming van woonoverlast en de bevordering van veiligheid door 

het plaatsen van camera’s in en om de woongebouwen. 

6.3 Wooncompas zet haar samenwerking met Unie van Vrijwilligers in 2021 graag voort 

om de ontmoeting in (de gemeenschappelijke ruimten van) haar woongebouwen te 

bevorderen.  

6.4 Wooncompas participeert in 2021 in het Uitvoeringsplan aanpak complexe 

woonoverlast. 



   

6.5 Wooncompas doet een melding bij de betreffende wijkteams van de gemeente 

wanneer zij zich zorgen maakt over zorgmijders. 

 

 

 




