Beperken energieverbruik en energielasten
voor onze huurders
Adviseren over verlaging energieverbruik
Onze energieconsulent heeft 60 huurders bezocht en advies gegeven over verlaging van hun energieverbruik. Verder
zijn voorbereidingen getroffen zodat bewoners in een woning met een collectief gestookte verwarming vanaf 2017
via een app real-time inzicht hebben in hun verbruik.
Verlaging energielasten/servicekosten
Verlichtingsscan
Pilot project met Energieke Regio voor het maken van een verlichtingsscan van algemene verlichting in twee
appartementencomplexen (in totaal 141 appartementen) om de mogelijkheden voor energiezuinige verlichting te
onderzoeken.
Besparing stookkosten
Vervanging collectieve verwarmingsinstallatie in twee appartementencomplexen aan de Donge door een nieuwe
energiezuinige verwarmingsinstallatie. Daarnaast zijn 135 VR- verwarmingsketels vervangen door zuinige HRverwarmingsketels.

Huisvesting ouderen en bijzondere doelgroepen
Nieuwbouw betaalbare appartementen
Herontwikkeling locatie voormalig postkantoor en brandweerkazerne (onderdeel Centrumaanpak); de
realisatieovereenkomst met Giesbers Rotterdam is ondertekend voor de nieuwbouw van 40 appartementen.
In maart 2017 zijn de sloopwerkzaamheden gestart. We onderzoeken meer mogelijkheden voor sociale
appartementen in het centrum.
Toegankelijkheid verbeteren bestaande appartementencomplexen
We hebben de entree van de appartementen aan de Notenhof veiliger gemaakt door een fietspad te verleggen.
We onderzoeken ook mogelijkheden voor verbetering van de toegankelijkheid van andere ouderencomplexen.
Huisvesting vergunninghouders
In 2016 hebben wij 14 procent van onze vrijgekomen woningen ingezet voor de huisvesting van vergunningshouders
(40 personen in 19 woningen). De taakstelling voor de gemeente Barendrecht bedroeg in 2016, inclusief
achterstand, 135 personen. Patrimonium was verantwoordelijk voor het huisvesten van twee derde van de
taakstelling (76 vergunninghouders). Na intensief overleg met de gemeente hebben we een inhaalslag gemaakt; de
gemeente heeft een deel van de taakstelling op zich genomen door inzet van eigen vastgoed. Eind 2016 bedroeg
onze achterstand 36 vergunninghouders. De taakstelling is hiermee niet gehaald vanwege de mismatch van
kandidaten met ons woningbezit (woningtypes).
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Betaalbaar en beschikbaar
Beperken woonlasten
Huurverhoging
De jaarlijkse huurverhoging bedroeg voor de
laagste inkomensgroep gemiddeld 0,04 procent
(wettelijk maximum was 2,1 procent). De middenen hogere inkomensgroep (370 huurders) hebben
een hogere huurverhoging gekregen.
Aanpassing streefhuren bij nieuwe verhuringen
De streefhuren zijn aangepast om
huurtoeslaggerechtigden beter te bedienen en
te voldoen aan de passendheidseisen van de
Woningwet 2015. Het passend toewijzen leidt tot
huurlasten die beter passen bij het inkomen van
de huurder. Circa 70 procent van de vrijgekomen
woningen bieden we aan tegen maximaal de
tweede aftoppingsgrens huurtoeslag (€ 628,76).
Tijdens de intake gesprekken wijzen we huurders
op de woonlasten.
Verhuringen
Passend toewijzen
Wij hebben 138 woningen verhuurd en voldaan
aan het minimale percentage van 95 procent
passend toewijzen. 90 procent van de vrijgekomen
woningen is verhuurd aan huurders met een
inkomen onder de € 35.739. Aan huurders met een
inkomen tussen de € 35.739 en € 39.874 hebben
we 5 procent van de woningen verhuurd. De
overige 5 procent van de woningen is verhuurd aan
huurders met een inkomen boven de €39.874. Een
woning wordt gemiddeld 5 keer aangeboden voor
verhuur.
Verkoop
We hebben 41 garages en twee woningen verkocht.
We zijn gestopt met de verkoop van sociale
huurwoningen vanwege de druk op de
woningmarkt in Barendrecht.

Onze huurder centraal

Leefbaarheid onder druk? Wij zijn extra alert!

Participatie
In 2016 zijn we, samen met de Bewonersraad,
gestart met een digitale Bewonersadviesgroep; een
digitaal panel waarin huurders participeren in zaken
die voor hen belangrijk zijn. Ruim 100 huurders
hebben zich aangemeld.

Samenwerking in het Lokaal Zorgnetwerk, de sociale wijkteams en het Platform Wonen, Welzijn en Zorg
Zo’n 40 dossiers zijn behandeld in het Lokaal Zorgnetwerk en 20 in de wijkteams. We hebben huurders met
problemen doorverwezen naar de juiste hulpverlening. Bij vergunninghouders wordt in het eerste jaar de huur
direct afgehouden van de uitkering zodat vroegtijdig huurachterstanden voorkomen wordt.

Dienstverlening: onze klanten waarderen ons
met een 7,9
We hebben een verbeterplan opgesteld en
een experiment sneller verhuren uitgevoerd.
De informatie over de geadverteerde
woningen is uitgebreid en verbeterd en onze
verhuurconsulenten zijn vaker meegegaan met
de woningbezichtigingen. Ook op het gebied van
reparatieverzoeken zijn verbeteringen doorgevoerd.
Afspraken zijn afgestemd met huurders en direct
ingepland in de agenda van de aannemers. Onze
klanten waarderen ons met een 7,9
Samenwerking met de Bewonersraad
Nagenoeg alle prestatieafspraken zijn gerealiseerd
en de samenwerking met de Bewonersraad
verloopt prettig en constructief. In 2016 hadden
we geen prestatieafspraken met de gemeente
Barendrecht en de Bewonersraad. De gemeente
koos ervoor om geen prestatieafspraken te maken,
maar eerst de woonvisie op te stellen. Wel zijn de
prestatieafspraken 2017 opgesteld en door alle drie
partijen ondertekend in december 2016.

Samenwerking; duidelijke afspraken over welzijn, zorg, begeleiding en verantwoordelijkheden
We hebben goede afstemming en korte lijnen met de gemeente en partners in de zorg en welzijn over de
begeleiding van multi-probleemgezinnen.
Deelname aan Platform vergunninghouders
We werken samen met Stichting KijkopWelzijn, vrijwilligersorganisaties, Vluchtelingenwerk, en de gemeente
Barendrecht aan extra ondersteuning bij het wonen in de buurt en in de woning. Door regelmatig bijeenkomsten te
houden met betrokken partijen, blijven we op de hoogte van de mogelijkheden rond de opvang van vluchtelingen.
Samen met KijkopWelzijn is een Welkom-in-de-buurt-project ontwikkeld.
Faciliteren en stimuleren huurdersinitiatieven voor een schone, hele en veilige buurt
Trouwe en actieve huurders zijn tijdens het jaarlijkse Huurdersfeest in het zonnetje gezet, waarbij ook de Betere
Buurtprijs is uitgereikt. Er waren twee Barendrecht Schoon-acties, een straatactiviteit in de Irenestraat, groenprojecten
aan de Notenhof en de Oude Haven, opknappen woonomgeving Repelwei, de Centrumtuin, het Koffiehuusje,
de Centrumpost, Burendag Vrouwenpolder, Greenteam, en het vullen van de plantenbakken op de galerij van de
Vioolhof.
Meer inzet huurachterstanden en budgetbegeleiding
Om de huurachterstanden te beheersen hebben we negen extra acties ondernomen om mensen met een
huurachterstand van één maand te benaderen; via extra personele inzet en meer persoonlijke contacten
(huisbezoek, telefonisch en via e-mail).
Huurderving: de huur die we mislopen door leegstand en huurachterstanden is 0,6. procent van de huuropbrengst
(1 procent in 2015)
Aanpak van woonfraude, woonoverlast en huurachterstanden
In 2016 zijn 32 vermeende woonfraudegevallen onderzocht. Omdat fraude niet bewezen kon worden zijn 13
dossiers gesloten.
Er zijn 16 huurovereenkomsten beëindigd:
• 3 opgezegd na brief advocaat
• 5 opgezegd na huisbezoek en brief Patrimonium
• 1 woning ontruimd na een gerechtelijk vonnis op basis van woonfraude
• 7 woningen ontruimd vanwege huurschuld,
Van de twaalf geplande ontruimingen zijn vier niet doorgegaan.
Buurtbemiddeling heeft 30 dossiers behandeld: 15 zijn met verbetering afgerond, waaronder de 13 door
Patrimonium ingebrachte dossiers.
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