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Voorwoord
Het bestuur van de Bewonersraad

en Patrimonium

wil om de bestaande, constructieve samenwerking
prestatieafspraken.
de Bewonersraad

Barendrecht hebben ook voor 2017 de wens en de
vast te leggen en te voorzien van concrete

Dit document bevat de prestatieafspraken
Patrimonium voor 2017 zijn afgesproken.

die door Patrimonium Barendrecht en
Deze afspraken zijn gezamenlijk

opgesteld door beide partijen.

De prestatieafspraken
beleidsonderwerpen
woningzoekenden

worden jaarlijks in overleg vastgesteld en hebben betrekking op verschillende
en projecten dan wel activiteiten van Patrimonium die voor huurders en

van belang zijn. Deze afspraken zijn ook bedoeld om de planning van Patrimonium

Barendrecht af te stemmen met de Bewonersraad.

Interactie met haar belanghebbenden,

waaronder huurders en huurdersorganisaties is voor Patrimonium

Barendrecht een kernbegrip en een speerpunt van beleid geworden. In het kader van haar nieuwe manier
van werken en interactie met belanghouders, is Patrimonium een aantal jaren geleden afgestapt van het
traditionele participatiemodel, waarbij Patrimonium het beleid opstelt en het beleid achteraf door de
Bewonersraad van een advies laat voorzien. De Bewonersraad neemt sinds enkele jaren actief deel aan
interne projectteams van Patrimonium, werkt daarmee aan de voorkant mee en denkt mee over nieuw
beleid en bij de voorbereiding en uitvoering van projecten. Deze werkwijze wordt door beide partijen als
positief en constructief ervaren.
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Uitgangspunten
Bij het opstellen van de prestatieafspraken hebben beide partijen de volgende uitgangspunten gehanteerd:
•

Patrimonium Barendrecht heeft een wettelijk verankerde basis met haar huurders. Dit is
vastgelegd in de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder (WOHV, kortweg de Overlegwet)
en de herziene Woningwet die per 1 juli 2015 in werking is getreden. De bepalingen van de

Overlegwet en de herziene Woningwet zijn onverkort van toepassing op deze
prestatieafspraken.
•

De prestatieafspraken bieden de Bewonersraad goede mogelijkheden de belangen te behartigen
van alle huurders van Patrimonium Barendrecht en de invloed van deze huurders op het beleid van
Patrimonium Barendrecht en uitvoering van dit beleid, te waarborgen en te versterken.

•

De prestatieafspraken voor 2017 zijn in nauwe samenwerking met de bewonersraad voorbereid en
ook wordt de Bewonersraad nauw betrokken bij de uitvoering daarvan. Bewonersraad heeft zelf
bepaald bij welke onderwerpen zij actief mee willen doen, op welke onderwerpen zij een
gekwalificeerd advies willen uitbrengen en over welke onderwerpen zij alleen geïnformeerd willen
worden.

•

Het is voor Patrimonium belangrijk om te weten wat de wensen van de huurders en de bewoners
zijn. Want een goede buurt is een buurt waar mensen met plezier wonen. En een dergelijk buurt
ontstaat alleen maar in interactie met de huurders en de bewoners zelf.

•

Op de prestatieafspraken zijn de bepalingen uit de Overlegwet en de herziene Woningwet 2015
van toepassing.

Partijen:
1.

Woonvereniging Patrimonium, vertegenwoordigd door de directeur-bestuurder de heer P. Manders,
hierna te noemen: "Patrimonium"
en
De Bewonersraad van Patrimonium, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter, heer

2.

J. Zijlmans, hierna te noemen: "de Bewonersraad"

Overwegende:
•

dat Patrimonium Barendrecht verantwoordelijk is voor het beheer en het beleid op het gebied van
haar totale woningbestand;

•

dat bij het beheer en de beleidsontwikkeling door Patrimonium Barendrecht participatie van
huurders wenselijk is en bijdraagt aan verbetering van de kwaliteit van het woningbestand, van de
woonomgeving en de dienstverlening;

•

dat Patrimonium een meerjaren samenwerkingsovereenkomst

heeft met de Bewonersraad, waarin

de spelregels voor het overleg tussen Patrimonium en de Bewonersraad, maar ook de rol en
verantwoordelijkheden van beide partijen zijn vastgelegd;
•

dat de Bewonersraad door Patrimonium Barendrecht is erkend als vertegenwoordiger en
belangenbehartiger van de huurders van Patrimonium Barendrecht en dat de Bewonersraad
ernaar streeft de belangen te behartigen van alle huurders van Patrimonium Barendrecht;
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•

dat het belangrijk is dat de Bewonersraad betrokken is en invloed uitoefent vanuit een sterke,
onafhankelijke en zelfstandige positie en dat mede daarom waarde moet worden gehecht aan de
representativiteit van de Bewonersraad;

•

dat Patrimonium Barendrecht de belangen van huurders van haar woningen erkent en daarom met
de Bewonersraad overlegt en samenwerkt, zodat de invloed van huurders op het beleid van
Patrimonium Barendrecht voldoende wordt gewaarborgd;

•

dat in principe geen enkel onderwerp rakend aan het huurderbelang, uitgesloten zal worden van
overleg.

Komen het volgende overeen:
Algemene afspraken
Partijen zullen elkaar altijd tijdig informeren over beleidswijzigingen, voordat deze naar - alle of een deel
van - de huurders uitgaat. Het gaat hierbij dus niet om informatie over bestaand beleid en niet om
individuele contacten.

Participatieonderwerpen
Onderstaande (beleids)onderwerpen en projecten worden zoveel mogelijk samen met de Bewonersraad
voorbereid, waarmee ze tevens het recht houdt op advies over het eindresultaat. Mocht de Bewonersraad
niet in de voorbereiding betrokken willen worden, dan heeft zij nog altijd het recht op overleg en advies op
deze onderwerpen en projecten. Voor het overleg en advies gelden de wettelijke termijnen. De genoemde
termijn is de startdatum voor de adviestermijn van zes weken, waarin de Bewonersraad zich kan beraden
op het voorstel en een reactie geven (tenzij anders wordt afgesproken).

Participatieonderwerp
1.

Planning

Woningwet: Prestatieafspraken

2018 tussen Bewonersraad en

4e kwartaal

Patrimonium

2.

Huurder centraal: Verder optimaliseren

3.

Huurder centraal: Huurdersportaal

4.

Woningwet: Bod van Patrimonium m.b.t.

bewonersadviesgroep

gezamenlijk testen
bijdrage in de uitvoering van

1e tlm 4e kwartaal
1e kwartaal
2e kwartaal

woonvisie voor 2018 e. v.
5.

Woningwet: Prestatieafspraken

gemeente-Patrimonium-

3e en 4 e kwartaal

Bewonersraad voor 2018
6.

Beschikbaarheid

en bijzondere doelgroepen: uitvoering projecten uit

1 e tlm 4e kwartaal

het centrumplan
7.

Leefbaarheid en sociale stabiliteit: voorbereiding

en uitvoering

2e kwartaal

jaarlijkse huurdersfeest
8.

Huurder centraal: evaluatie vochtmaatregelen
verwarmingskiachten

en

Noord IV
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4e Kwartaal

Adviesonderwerpen

In het hierna volgende overzicht zijn de onderwerpen en projecten opgenomen waarvan de
Bewonersraad heeft aangegeven niet actief deel te nemen in de voorbereiding, maar deze
onderwerpen achteraf van een advies te willen voorzien.

9.

Adviesonderwerp

Planning

Betaaibaarheid: Jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2017

1e kwartaal

10. Woningwet: Jaarrekening en jaarverslag 2016

2e kwartaal

11. Betaaibaarheid: Actualisatie huurbeleid en streefhurenbeleid

2e kwartaal

12. Huurder centraal: Klantbedieningsconcept

2e kwartaal

Informatieonderwerpen
Patrimonium geeft de Bewonersraadook informatieover de volgende onderwerpen. De Bewonersraadkan
daarop desgewenst reageren, c.q. vragen over stellen.
Informatieonderwerp

Planning

13. Woningwet: Jaarplan en begroting van Patrimonium voor 2017

1e kwartaal

14.

2e kwartaal

Duurzaamheid: Planmatig onderhoud / groot onderhoud
uitvoeringsplanning voor 2017

15.

Huurder centraal: Kwaliteit van dienstverlening (onder meer

2e kwartaal

Resultaten van de Benchmark en de KWH-metingen 2016)
16.

Duurzaamheid en beschikbaarheid: Wensportefeuille en actualisatie

2e kwartaal

van het strategisch voorraad beleid (SVB)
17. Leefbaarheid en sociale stabiliteit: monitoren sociale stabiliteit

3e kwartaal

18. Woningwet: Jaarplan en begroting van Patrimonium voor 2018

3e en 4e kwartaal

Aldus in tweevoud opgesteld en ondertekendin Barendrechtop 06/01/2017.
BewonersraadPatrimoniumBarendrecht

De heer J. Zijlmans
Voorzitter
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