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Prestatieafspraken 2019 
WoonCompas, het Huurdersplatform WoonCompas en 
gemeente Rotterdam 
 

Partijen: 
- WoonCompas, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door directeur-bestuurder de heer E. 

J.M. Schopman. 
- Gemeente Rotterdam, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder Bouwen, 

wonen en energietransitie gebouwde omgeving, de heer S.A. Kurvers. 
- Huurdersplatform WoonCompas, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw E.J. 

de Graaf - den Hartigh.   
 

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. 

- WoonCompas onder verscherpt toezicht staat, en dat ter realisatie van het duurzaam 
financieel herstel, het Verbeterplan 2016-2021 is vastgesteld en dit ook als uitgangspunt is 
genomen voor de voorliggende prestatieafspraken.  

- De prestatieafspraken gebaseerd zijn op de Woonvisie 2030, vastgesteld op 15 december 
2016 door de gemeenteraad. 

- 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. 

- De prestatieafspraken openbaar zijn. 
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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. 
 
 
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 convenanten, gemeentelijke en regionale programma’s zijn relevant 
voor de uitleg van de prestatieafspraken. De onderstaande opsommingen zijn willekeurig en 
hebben geen rangorde: 

Convenanten 

o Projectplan stedelijke organisatie buurtbemiddeling en mediation 
o Convenant Preventie Huisuitzettingen 
o Convenant gegevensuitwisseling + Convenant screening 
o Convenant Huisvesting Bijzondere doelgroepen 2015 (HBD) 

 

Gemeentelijke programma’s  

o #Veilig010; programma Veiligheid 2014-2018 
o Actieplan woonoverlast 2015-2019 
o Programma Wijkveiligheid i.o. 
o Koersdocument Rotterdams armoedebeleid 

 
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 in de bij de partijen bekend zijnde directie overleggen.  

2. Over de mogelijkheid van een tussentijdse evaluatie van de inspanningen zoals geformuleerd 
in deze prestatieafspraken maken partijen indien daartoe aanleiding bestaat nadere 
afspraken. 
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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, herijking en varia 

1. Dit convenant is gesloten voor bepaalde duur. Het treedt in werking op 1 januari 2019 en loopt 
t/m 31 december 2019. 

2. Deze overeenkomst kan worden aangehaald als “Prestatieafspraken 2019”. 
 
 
Aldus overeengekomen te Rotterdam op 12 december 2018 en in drievoud opgesteld, 

 

 

 

 

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

De heer E.J. M. Schopman     De heer S.A. Kurvers  
    

WoonCompas       Gemeente Rotterdam  

 

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

 
Mevrouw E.J. de Graaf –den Hartigh.   
 
 
Huurdersplatform WoonCompas 
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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  Naar verwachting start WoonCompas in 2019 met de renovatie/transformatie van voormalig 
verzorgingshuis De Aarhof in Zevenkamp, e.e.a. onder voorbehoud van eventuele verlenging 
van de huidige (tijdelijke) huurovereenkomst. 

  
1.2  De Aarhof is naar verwachting tot medio 2019 in gebruik als tijdelijke huisvesting voor andere 

verzorgings-/verpleeghuizen. Na afloop van deze periode is WoonCompas voornemens het 
gebouw te transformeren naar 32 zelfstandige wooneenheden. 

  
1.3 In 2019 bouwt of koopt WoonCompas geen woningen.  
 
1.4 WoonCompas heeft behalve de renovatie/transformatie van De Aarhof zoals hierboven 

genoemd geen voornemens tot nieuwbouw/renovatie.  
 
1.6  WoonCompas zal in 2019 geen woningen liberaliseren en/of verkopen.  
 
1.7 In 2019 verwachten we enkel een aanpassing in de verdeling van de woningvoorraad door de 

toevoeging van 32 eenheden als gevolg van de hierboven genoemde transformatie.  
 
 

B. Hoofddoel: woningvoorraad met toekomstwaarde 
 
2.  Realiseren van 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 we 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. WoonCompas zal incidenteel 
deelnemen aan het partneroverleg wanneer het gebieden betreft waar WoonCompas bezit 
heeft.  
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2.2  WoonCompas draagt binnen haar mogelijkheden bij aan het doel om een gemiddeld label B 

(of EI < 1,4) te behalen in 2025. Gedurende de looptijd van het herstelplan (naar verwachting 
tot 2025) is de financiële ruimte echter beperkt. WoonCompas zal investeringen doen gericht 
op een maximaal energetisch rendement, zonder suboptimale oplossingen te kiezen die 
verdere verduurzaming in de weg staan.  

 
2.3  WoonCompas heeft haar focus voor verduurzaming gericht op twee woongebouwen (circa 

400 woningen in de complexen Helga en De Aarhof). WoonCompas is gestart met 
verduurzaming. De woningen in De Aarhof worden voorzien van HR++glas en een 
vraaggestuurd ventilatiesysteem en voor de woningen in Helga gaat WoonCompas mogelijke 
scenario’s voor verduurzaming doorrekenen.  

 
2.4 Op dit moment heeft WoonCompas nog geen exact inzicht in het verloop van de gemiddelde 

EI. Het huidige gemiddelde label is D (oude systematiek), naar verwachting komt het 
gemiddelde na verduurzaming in de complexen Helga en De Aarhof op label B (nieuwe 
systematiek). Na afronding van de verduurzamingsmaatregelen, naar verwachting in 2020 
worden de woningen opgenomen volgens de nieuwe systematiek (EI).  
De meest bepalende randvoorwaarde om de doelstellingen uit de Woonvisie te halen is de 
beschikbaarheid van financiële middelen. Op de langere termijn is het gebruik van restwarmte 
door een aansluiting op stadsverwarming (of overstap op all electric) een aanvullende stap 
naar de doelstelling van 2050.  

 
  

C. Hoofddoel: basis op orde 
 
3.  Betaalbaarheid en beschikbaarheid  
 
3.1  In 2019 biedt WoonCompas minimaal 70% van haar sociale huurwoningen aan onder de 

aftoppingsgrens. Voor de langere termijn streeft WoonCompas ernaar haar voorraad 
betaalbare woningen in stand te houden.  
Het te verwachten aanbod per prijscategorie in 2019 ziet er als volgt uit:  
 

 
 
Omdat nog niet zeker is of de eerder genoemde transformatie van De Aarhof, waarbij 32 zelfstandige 
woningen worden gerealiseerd, in 2019 is afgerond, zijn deze woningen niet meegenomen in het te 
verwachten aanbod per prijscategorie.  
 
3.2   WoonCompas huisvest geen gezinnen met kinderen, enkel huishoudens bestaande uit 

maximaal twee personen. Daarbij houden we volgende uitgangspunten aan:  
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• WoonCompas wijst minimaal 80% van haar sociale huurwoningen toe aan huishoudens in 
de doelgroep, met een inkomen tot € 36.798 (prijspeil 2018).  

• WoonCompas wijst maximaal 10% van haar sociale huurwoningen toe aan huishoudens 
uit secundaire doelgroep, oftewel tot een inkomen van € 41.056 (prijspeil 2018).  

• WoonCompas wijst maximaal 10% van haar sociale huurwoningen toe aan in de vrije 
toewijzingsruimte, dit zijn huishoudens met een inkomen van € 41.056 of hoger (prijspeil 
2018).   

 
Toewijzing in de twee hoogste inkomensgroepen kan enkel plaatsvinden zolang het 
percentage van twee maal 10% niet wordt overschreden. Dit houdt in dat een toewijzing in de 
secundaire doelgroep of de vrije toewijzingsruimte pas kan plaatsvinden wanneer er 
voldoende toewijzingen zijn gedaan aan huishoudens met een inkomen tot (de doelgroep).  

 
Voor toewijzingen aan de middengroep gelden geen specifieke regels, anders dan dat de 10% 
niet overschreden wordt. Zo lang de 10% niet wordt overschreden, worden sociale 
huurwoningen met voorrang aangeboden aan zowel de doelgroep (< €36.798) als aan de 
secundaire doelgroep (< € 41.056). Toewijzing in de vrije toewijzingsruimte (inkomen ≥ € 
41.056) wordt met voorrang gedaan aan een urgente kandidaat of mantelzorggever/-nemer.  

 
3.3   WoonCompas levert maatwerk voor de groep zittende huurders met een sterk gedaald 

inkomen, die daardoor niet meer passend wonen, door deze groep met voorrang een 
goedkopere woning aan te bieden.  

 
 
4.  Huisvesten van urgente doelgroepen  

 
4.1  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. In incidentele gevallen kan de 
gemeente een beroep doen op WoonCompas om individuele gevallen te huisvesten met mits 
de te huisvesten personen 55 jaar of ouder zijn.  

 
 
5.  Realiseren van wonen met zorg / ouderenhuisvesting i.v.m. langer zelfstandig 

wonen  
 
5.1  De huidige woningen van WoonCompas zijn geschikt voor langer thuis. Middels de 

transformatie van het voormalig verzorgingshuis De Aarhof, naar verwachting in 2019, voegt 
WoonCompas 32 eenheden toe die geschikt zijn voor langer thuis. Na transformatie van het 
voormalig verzorgingshuis beschikt het complex over een scootmobielruimte, voldoet het aan 
de brandveiligheidseisen en is het voorzien van elektrisch koken.  

 
5.2  In 2019 zet WoonCompas het in 2018 gestarte experiment met Woonnet Rijnmond, waarin de 

voorrangsmogelijkheden die Woonnet Rijnmond biedt ingezet worden om zo de oudere en 
vaak kwetsbare Rotterdammers optimaal te bedienen in hun behoefte naar een meer 
passende woning in hun eigen leefomgeving, voort.  

 
5.3  Alle woningen worden geadverteerd met voorrang voor urgenten en met voorrang voor 55-

plussers. Aanvullend daarop experimenteren wij met het verlenen van voorrang voor 
doorstromers en/of voorrang voor inwoners op basis van locatie, waardoor oudere 
Rotterdammers naar een meer passende woning (binnen hun leefomgeving) doorstromen.  
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5.4  Binnen gemeente Rotterdam heeft WoonCompas 1 object in de categorie zorgvastgoed. Het 

betreft het verzorgingshuis genoemd onder punt 1, De Aarhof, bestaande uit 65 
verzorgingsplaatsen en ca 4.000 m2 bvo.  

 
5.5  Wooncompas 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 
 
6.  Leefbaarheid  
 
6.1  WoonCompas besteedt in 2019 gemiddeld € 67,00 per VHE aan leefbaarheid. Dit bedrag 

bestaat uit huismeesterkosten en maatregelen voor het verbeteren van veiligheid door middel 
van het (extra) plaatsen van camera’s in de complexen.  

6.2. Vanwege het karakter van het vastgoed van WoonCompas (geclusterde woningen verspreid 
over Rotterdam) speelt WoonCompas geen actieve rol in innovatie op het gebied van 
leefbaarheid. Waar de vraag zich voordoet zal WoonCompas maatschappelijke initiatieven 
van bewoners ondersteunen. 
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