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Prestatieafspraken 2019  
SOR, Huurdersplatform SOR (HPF) en gemeente Rotterdam 
 

Partijen:  
- SOR, ten rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bestuurder de heer H. Najja. 
- Gemeente Rotterdam, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder Bouwen, 

Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving de heer S.A. Kurvers.  
- Huurdersplatform SOR (HPF), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer L. van 

Reeuwijk.  

Overwegende dat: 
- de gemeente, SOR en HPF elkaar in de uitvoering van het woonbeleid blijvend als belangrijke 

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

Prestatieafspraken; 
- de gemeente en SOR 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 HPF 
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 bilaterale convenanten de meeste ruimte geven om maatwerk te kunnen bieden per 
corporatie; 

- SOR eind 2014 door het CFV (inmiddels Autoriteit Woningcorporaties) onder verscherpt 
toezicht is geplaatst wat onder andere betekent dat het vergroten van de toekomstwaarde van 
de zorgcomplexen de belangrijkste opgave is als het gaat om een financieel gezonde 
toekomst; 

- 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 van hetgeen de Woningwet hierover 
voorschrijft 

 
artikel 2. Inhoudelijke afspraken: 

1. In de bijlage van deze prestatieafspraak zijn de afspraken tussen partijen opgenomen 
2. Bijlage 1: De prestatieafspraken 2019 maakt onlosmakelijk deel uit van de prestatieafspraken  

 
 
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. SOR 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 #Veilig010; programma Veiligheid 2014-2018 
o Actieplan woonoverlast 2015-2019 
o Convenant gegevensuitwisseling 
o Convenant Huisvesting Bijzondere doelgroepen 2015 (HBD) 
o Koersdocument Rotterdams armoedebeleid 
o Convenant Preventie Huisuitzettingen 
o Beleidskader verkoop huurwoningen 
o Kader herhuisvesting bij herstructurering, 2018 
o Atlas ontwikkeling woningvoorraad 2030 (Gebiedsatlas, 2018) 
 

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 tussen SOR en de 
gemeente 

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 7. Geschillen 

1. Partijen spannen zich in eventuele geschillen omtrent de uitvoering van dit convenant altijd in 
goed onderling overleg op te lossen.  
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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. Dit convenant is gesloten voor bepaalde duur. Het treedt in werking op de dag na 
ondertekening van het convenant en loopt 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”.  
 

Aldus overeengekomen te Rotterdam op 12-12-2018 en in drievoud opgesteld, 

 

 

 

 

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

de heer E.H. Najja      de heer S.A. Kurvers  
    

SOR       Gemeente Rotterdam  

 

 

 

 

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

 

de heer L. van Reeuwijk      

HPF 
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BIJLAGE 1: 
PRESTATIEAFSPRAKEN 2019 
Bijlage als bedoeld in artikel 2 van de prestatieafspraken. 

De partijen spreken af: 

 

A. Hoofddoel: realiseren aantrekkelijke woonmilieus 
1. Gewenste ontwikkeling van de woningvoorraad: 
nieuwbouw/renovatie, verkoop en liberalisatie 

 
1.1 SOR start in 2019 geen nieuwbouw of renovatie/transformatie projecten in Rotterdam. 

 
1.2 SOR verkoopt in 2019 geen sociale huurwoningen in de gemeente Rotterdam. 

 
1.3 Het aantal geliberaliseerde woningen van SOR blijft in 2019 gelijk. 

 
1.4 De gemeente Rotterdam faciliteert SOR in procesmatige zin bij de transformatie van 

het (zorg)vastgoed en bij de ombouw van BOG/MOG. 
 
 

B. Hoofddoel: woningvoorraad met toekomstwaarde  
 

2. Realiseren van een energiezuinige woningvoorraad 
 

2.1 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.  

 
Parallel werkt de gemeente aan een integrale gebiedsaanpak voor onder andere 
Bospolder/Tussendijken, Prinsenland/Het Lage Land. SOR zal incidenteel deelnemen 
aan het partneroverleg wanneer het gebieden betreft waar SOR bezit heeft.  

 
2.2 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 door start 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; 
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• de ontwikkeling van het aantal woningen die in een gebiedsafspraak zitten. 
 
2.3 SOR realiseert met haar plannen een verlaging van de gemiddelde energie-index van 

1,42 nu naar 1,36 in 2022. De ontwikkeling van de EI is opgenomen in onderstaande 
tabel.  

 

Wegwerken slechte EI’s korte termijn:   
 

 

Zij zet de komende jaren in op:  

2.4 met ZonOpZorg te kijken waar zonnepanelen op daken kunnen worden geplaatst. We 
hebben 12 kansrijke gebouwen gezocht t.b.v. een subsidie-aanvraag door een 
externe partij. Deze externe partij organiseert het plaatsen van zonnepanelen. De 
subsidie-aanvraag is gedaan. 
 

2.5 Daarnaast organiseert SOR de SOR-energiegames. Dit is een wedstrijd om samen 
met bewoners van 10 woongebouwen zoveel mogelijk energiebesparing te realiseren.  

 

2.6 Met Eneco en Nuon kijkt SOR naar de mogelijkheden van aansluiten op het 
warmtenet van Rotterdam.  

 
2.7 Met een adviseur onderzoekt SOR het uitrollen van LED-verlichting binnen het bezit. 

 
 

2.8 Uit bovenstaande tabel (s.v.z 2018) blijkt dat de SOR nog 805 woningen heeft met 
een EI>2,1. SOR streeft er naar om in de periode tot en met 2022 woongebouwen te 
verduurzamen, zodat SOR op gemiddeld EI index 1,36 uitkomt.  
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2.9 De gemeente informeert SOR over de subsidiemogelijkheden voor 

duurzaamheidsinitiatieven. 
 
2.10 De gemeente initieert een bestuurlijk gedragen en tevens gezamenlijke 

lobbystrategie voor de verbetering van de financiële en regulatorische 
randvoorwaarden om de energietransitie voor alle woningeigenaren in Rotterdam 
mogelijk te maken.  
 

2.11 De gemeente Rotterdam zet zich richting rijk in voor de verbetering van de  
financieringsmogelijkheden van de verduurzamingsopgave bijvoorbeeld via de 
verhuurderheffing (vrijstelling of investeringsaftrek). SOR ondersteunt deze lobby 
richting rijk door voorbeelden en casuïstiek aan te leveren en voert ook een actieve 
lobby op dit thema o.a. richting Aedes.  
 
 

C. Hoofddoel: basis op orde 

3. Betaalbaarheid en beschikbaarheid 
 

 
3.1 SOR benut in 2019 de EU ruimte om sociale huurwoningen tussen de 

aftoppingsgrens en liberalisatiegrens toe te wijzen aan middeninkomens (€ 36.165 - € 
40.349,-) als er geen doelgroep kandidaten zijn.   

 
3.2 SOR faciliteert de doorstroming van huurders met financiële problemen naar een 

goedkopere woning. Voor noodgevallen (bewoners met financiële problemen) heeft 
SOR een vangnet (‘noodfonds’).  

 
3.3 De gemeente biedt verschillende vormen van financiële ondersteuning, passend bij 

de situatie van de huurder. Alle huurders met een betalingsachterstand kunnen op 
vrijwillige basis en indien passend bij de situatie Budgetbeheer Basis aanvragen. De 
gemeente Rotterdam zorgt voor voldoende capaciteit om Budgetbeheer Basis te 
kunnen verstrekken.  

 
3.4 Onder voorbehoud van de verhuurmutatie binnen de woningvoorraad, verwacht SOR 

in 2019, ten aanzien van de ijkpunten van de Woonvisie 2030 onderstaand aantal 
woningen aan te bieden per huurprijsklasse: 

Huurprijsklasse Eenheden 
< € 417 (kwaliteitskortingsgrens) 50 
max. € 597 (1e aftoppingsgrens) 175 
max. € 640 (2e aftoppingsgrens) 50 
max. € 711 (tot aan de liberalisatiegrens)  75 

 

4. Huisvesten van urgente doelgroepen 
 
4.1 SOR ondertekent in 2019 het convenant Huisvesting Bijzondere Doelgroepen.  

 
4.2 SOR maakt met de gemeente afspraken over het aanbieden van passende woningen 

voor bijzondere doelgroepen, gebaseerd op de gemeentelijke vraagraming. Daarbij 
dragen wij bij naar rato van ons DAEB-bezit. 
 

4.3 SOR maakt met de gemeente afspraken om cliënten binnen twee maanden na 
plaatsing op de wachtlijst een woningaanbod te doen via 1 route, waardoor cliënt op 
een vlotte en adequate wijze kan doorstomen naar een zelfstandige woningen (met 
woonbegeleiding). 
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5. Realiseren van wonen met zorg/ouderenhuisvesting i.v.m. langer 
zelfstandig thuis  

 
 
5.1 In 2018 is SOR aan de slag gegaan met een nieuwe woonvorm in Siloam. In Siloam 

wonen bewoners van Pameijer, Quadrant, Lelie Zorgroep en SOR. Voor de 
leegkomende ontmoetingsruimte wordt gezamenlijk gezocht naar een nieuwe 
invulling. Een invulling die bijdraagt aan het welzijn van alle bewoners van Siloam en 
de ouderen in de buurt. Voor een 2e nieuwe woonvorm voert SOR momenteel 
oriënterende gesprekken. 

 
5.2 De gemeente Rotterdam deelt met SOR verzoeken voor de huisvesting van 

woongroepen.  
 
5.3 De corporaties en de gemeente (en alle andere betrokken partijen) geven in 2019 

invulling aan de uitkomsten van de ‘Top kwetsbare personen’, gehouden op 29 mei 
2018, ieder binnen zijn eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden 

 
5.4 SOR spant zich samen met de gemeente en andere corporaties in voor het 

Masterplan Ouderen en om een Langer Thuis akkoord op stellen en uit te voeren.  
 
5.5 SOR spant zich samen met de gemeente en andere corporaties in om een 

gezamenlijke seniorenmakelaar te realiseren in 2019.  
 
5.6 SOR zet zich maximaal in om bij groot onderhoud en transformaties 

scootmobielplaatsen te creëren. 
 
5.7 De gemeente Rotterdam onderzoekt in 2019 de mogelijkheid om voor vragen en 

verzoeken over de WMO één loketfunctie in te stellen waar corporaties terecht 
kunnen.   

 
5.8 SOR inventariseert en implementeert zo mogelijk verbetermogelijkheden op het 

gebied van het ervaren veiligheidsniveau. 
 

 
6. Leefbaarheid  

 
6.1 In 2019 besteedt SOR € 120,33 per VHE aan leefbaarheid.  

 
6.2 Net als in 2018 reserveert SOR ook in 2019 € 15.000 om inzet te plegen op 

inbraakpreventie op grond van de stimuleringsmaatregel voor inbraakpreventie 
uitgaande van de 50-50 financieringsregeling.  

 
6.3 SOR blijft inzetten op activiteiten om de eenzaamheid terug te dringen. Hierbij is de 

rol van SOR het stimuleren en activeren van bewoners. Waar dit nodig is, speelt SOR 
bij de opstart van activiteiten een faciliterende rol. Uiteindelijk is het doel dat de 
bewoners deze activiteiten zelfstandig gaan uitvoeren. 

 

 

 
 

6.4 SOR en de gemeente trekken samen op om de leefbaarheid in woongebouwen op 
peil te houden en om de veiligheid(sbeleving) in de complexen te vergroten. SOR 
gaat met Platform31 in gesprek om in De Nieuwe Plantage een pilot te starten voor 
een bruisende gemeenschap. 
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6.5 Voor de ondersteuning van de huurdersorganisatie en de bewonersorganisaties stelt 

SOR in 2019 een totaalbedrag van € 80.000 beschikbaar.  
 

 
7. Evaluatie  

 
7.1.  SOR, gemeente Rotterdam en huurders evalueren gezamenlijk de prestatieafspraken 

2018 begin 2019.  
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