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Inleiding
In de Woonvisie 2016-2025 van de gemeente Barendrecht is de maatschappelijke investering door
corporaties verankerd. De exacte bijdrage aan het volkshuisvestingsbeleid, van elke corporatie afzonderlijk,
komt in de samenwerking tussen de corporatie, huurdersorganisatie en gemeente tot stand.
Daartoe doet iedere corporatie vanuit haar inzichten en bedrijfsvoering ieder jaar een voorstel van haar
(redelijke) bijdrage aan de gemeente (het bod). Vervolgens maken corporatie, gemeente én de
huurdersorganisatie hierover jaarlijks prestatieafspraken.
Gemeente, Bewonersraad en Patrimonium zien elkaar als gelijkwaardige maatschappelijke partners
waarbij er oog is voor de (ingeperkte) mogelijkheden die de wetgever aan Patrimonium heeft opgelegd
om haar volkshuisvestelijke activiteiten uit te voeren (beperkt tot geen verdiencapaciteit, inperking van
investeringsmogelijkheden etc). Dit geldt niet alleen voor de activiteiten voor de primaire doelgroep
(kerntaken), maar ook in het geval dat Patrimonium gevraagd wordt voor de ontwikkeling van niet-Daeb
vastgoed.
De gemeente, Patrimonium en de Bewonersraad hebben dit jaar afgesproken om de lopende
prestatieafspraken als uitgangspunt te gebruiken voor de nieuwe prestatieafspraken voor 2019 e.v.
De gemeente Barendrecht (de gemeente) is vertegenwoordigd door de wethouder Wonen.
Woonvereniging Patrimonium Barendrecht (Patrimonium) is vertegenwoordigd door de directeurbestuurder. De Bewonersraad Patrimonium Barendrecht (de Bewonersraad) is vertegenwoordigd
door de voorzitter.
In deze overeenkomst zijn de prestatieafspraken tussen de gemeente Barendrecht, de Bewonersraad en
Patrimonium Barendrecht vastgelegd voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.
met een doorkijk naar het jaar 2020. Per thema staat beschreven welke acties door de drie
samenwerkingspartners worden uitgevoerd en welke functionarls de trekker is.
De prestatieafspraken worden door alle partijen voorzien van een uitvoeringsplanning en worden
minimaal twee keer per jaar gemonitord in het bestuurlijk overleg. Voor de uitvoering van deze
prestatieafspraken wordt er door de 3 partijen een kerngroep en een projectgroep opgezet. De kerngroep
bestaat uit de ambtelijk secretaris van het bestuurlijk overleg van de gemeente, de manager wonen en
coördinator klantenservice van Patrimonium en de voorzitter, secretaris en penningmeester van de
Bewonersraad. De projectgroep wordt gevormd door de leden van de kerngroep en de trekkers van de
afzonderlijke prestatieafspraken.
De gemeente Barendrecht (de gemeente) is vertegenwoordigd door de wethouder Wonen, de heer A.
(Arnoud) Proos. Woonvereniging Patrimonium Barendrecht (Patrimonium) is vertegenwoordigd door de
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directeur-bestuurder, de heer P. (Peter) Manders. De Bewonersraad Patrimonium Barendrecht (de
Bewonersraad) is vertegenwoordigd door de voorzitter de heer J. (Jan) Zijlmans.
Met de invoering van de Woningwet 2015 worden gemeente, corporatie en huurdersorganisatie samen
uitgedaagd om aan de hand van de gemeentelijke Woonvisie aan te geven op welke wijze zij bijdragen
aan het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente (de prestatieafspraken).
De basis van de prestatieafspraken ligt in het opgestelde volkshuisvestingsbeleid en is beschreven in:
» Woonvisie Barendrecht 2016-2025 (gemeente Barendrecht);
» Ondernemingsplan Patrimonium Barendrecht 2017-2020.
Proces
Begin 2018 is het proces van de prestatieafspraken aangepast en verbeterd. Er is per prestatieafspraak een procesverantwoordelijke benoemd. Voor de uitvoering en bewaking van de voortgang
van deze prestatieafspraken is er door de 3 partijen een kerngroep e:n een projectgroep opgezet.
De kerngroep bestaat uit de ambtelijk secretaris van het bestuurlijk overleg, de manager wonen en
coördinator klantenservice van Patrimonium en de voorzitter, secretaris en penningmeester van de
Bewonersraad. De projectgroep wordt gevormd door de leden van de kerngroep en de
uitvoeringsverantwoordelijken van de afzonderlijke prestatieafspraken.
De kerngroep bewaakt de voortgang. Inhoudelijk wordt de voortgang besproken in de werkgroepen.
Het werkdocument bevat een beknopte weergave van de voortgang en stand van zaken per afspraak,
beschrijft daarbij de eventuele aandachts- en verbeterpunten en de daaraan gekoppelde conclusies en
vervolgacties. In de kerngroep van 25 oktober 2018 is op het proces teruggeblikt.
Het algehele beeld is dat de samenwerking over het algemeen goed loopt. Ook de gekozen
werkwijze met kerngroep en werkgroepen bevalt goed. Van de 39 prestatieafspraken loopt 80%
volgens planning en zal 10% met extra aandacht alsnog kunnen worden gerealiseerd. Voor de
resterende 10% is de verwachting dat deze afspraken met het huidige tempo niet gehaald worden.
In het bestuurlijke overleg van 5 november is de voortgang van de prestatieafspraken besproken en
zijn er afspraken gemaakt over hoe om te gaan met knelpunten.
In deze samenwerking hebben de partijen verschillende rollen en verantwoordelijkheden:
Gemeente: stelt het volkshuisvestingsbeleid (Woonvisie) op en beoordeelt het bod van de corporatie(s);
Corporatie: doet een bod op de woonvisie in samenwerking met hun huurdersorganisatie;
Huurdersorganisatie: levert input voor het bod van de corporatie en brengt het huurdersbelang in de
onderhandelingen in en bewaakt deze;
Corporatie, huurdersorganisatie en gemeente: maken samen prestatieafspraken.
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Huurdersinvloed
Patrimonium heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Bewonersraad en maakt jaarlijks
prestatieafspraken over beleid en huurdersparticipatie bij beleid en beheer. Met de invoering van de
Woningwet 2015 heeft de Bewonersraad ook een formele en volwaardige positie gekregen in het proces
van prestatieafspraken tussen Patrimonium en de gemeente. De Bewonersraad is dan ook actief betrokken
gedurende het gehele proces en behartigt de belangen van huurders in het proces en in de uitvoering van
projecten.
De bewonersraad heeft in november een digitale enquête (huurdersraadpleging) onder haar achterban uitgezet in
het kader van de prestatieafspraken. Uit de reacties komen de volgende speerpunten naar voren:
1. Betaaibaarheid en beschikbaarheid (meer en betaalbare woningen voor de doelgroep, doorstroming (meer
seniorenwoningen en ook meer woningen voor de middengroep om goedkope en grote eengezinswoningen
voor gezinnen vrij te krijgen en kleine appartementen voor starters, voorrang voor Barendrechters op
nieuwbouwwoningen)
2. Leefbaarheid en sociale stabiliteit (monitoren van de leefbaarheid, betere spreiding van vergunninghouders
en mensen met een laag inkomen, meer toezicht en handhaving op tuinen en openbaar gebied, betere
onderhoud aan woningen en openbare ruimte, goede begeleiding van nieuwkomers)
3. Duurzaamheid (isoleren en zonnepanelen om de energielasten te verlagen)

Regioakkoord met de nieuwe woningmarktafspraken
In de afgelopen jaren hebben zich belangrijke veranderingen op de woningmarkt voorgedaan,
deels door de crisis op de woningmarkt en deels door veranderende wet- en regelgeving.
Ondertussen zijn er ook nieuwe provinciale onderzoeken verschenen zoals de Bevolkingsprognose,
de Woningbehoefteraming en de Woningmarktverkenning. Deze nieuwe inzichten en
ontwikkelingen -maar natuurlijk ook het naderende einde van de looptijd van
woningmarktstrategie en samenwerkingsafspraken- nopen tot een herbezinning op de afspraken
zoals die in 2014 zijn gemaakt en tot het bereiken van een nieuw regioakkoord over de
woningmarktafspraken.
De nieuwe woningmarktafspraken worden op lokaal niveau opgenomen in de prestatieafspraken. Het bod van de
gemeente Barendrecht aan de regio is hierin leidend.
Het bod van Patrimonium
Patrimonium heeft haar bod op de woonvisie voor 2019 met de Bewonersraad afgestemd en aan de
gemeente uitgebracht voor 1 juli 2018. Dit bod wordt gebruikt voor de nieuwe prestatieafspraken voor 2019
en bestaat uit vier thema's die passen in de woonopgaven uit de Woonvisie 8arendrecht 2016-2025:
In de woningwet 2015 is vastgelegd dat een bod op de woonvisie goedkeuring moet hebben van de Raad van
Commissarissen heeft op 30 mei 2018 ingestemd met het bod van Patrimoniumvoor 2019, inclusief het voorstel om de
huidige prestatieafspraken(voor 2018) als uitgangspuntte nemen voor de nieuwe prestatieafsprakenvoor 2019 e.v
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Het bod van Patrimonium bestaat uit vier thema's die passen in de woonopgaven uit de Woonvisie
Barendrecht 2016-2025:
1.
2.

Woonopgave naar prijs
o Betaa/baarheid en beschikbaarheid
Woonopgave naar kwaliteit
o Beschikbaarheid; een (i)huis voor ouderen en bijzondere doe/groepen
o Beperken van energiegebruik en energie/asten van huurders van Patrimonium
o Leefbaarheid en sociale stabiliteit

Woonopgave naar prijs
Betaa/baarheid en beschikbaarheid
Ook in 2019 houdt Patrimonium voldoende woningen beschikbaar voor haar doelgroep, maar we houden ze
vooral ook betaalbaar. We kijken zowel naar het aantal huurwoningen als naar de prijs-kwaliteitverhouding.

1.

2.

3.

4.

Acties Patrimonium
Patrimonium houdt het grootste deel van haar woningvoorraad in stand
om de huur betaalbaar te houden. Zij investeert in de periode 20172020 € 18 miljoen in onderhoud en € 7 miljoen in energiebesparende
maatregelen om de woonlasten van onze huurders te beperken.
Patrimonium informeert Bewonersraad en gemeente actief over haar
plannen. Patrimonium werkt een voorstel uit voor een gezamenlijk
projectteam, waarin de samenwerking, randvoorwaarden,
verantwoordelijkheden en planningen worden besproken en afgestemd.
Patrimonium matigt haar huurbeleid en ontziet zoveel mogelijk haar
doelgroep bij de jaarlijkse huurverhoging. Om dit mogelijk te maken
past Patrimonium ook in 2019 de inkomensafhankelijke huurverhoging
toe bij de hogere inkomens, als deze mogelijkheid door het nieuwe
kabinet wordt geboden.
Patrimonium reserveert een beperkt aantal woningen (met name in het
centrum) voor sloop/nieuwbouw om 100 levensloopbestendige
appartementen te bouwen en daarmee de doorstroming van ouderen
op gang te brengen.
Patrimonium en gemeente Barendrecht onderzoeken gezamenlijk de
mogelijkheden om waar mogelijk meer sociale huurwoningen toe te
voegen om de druk op de sociale huurwoningen te verkleinen en bij te
dragen aan meer evenwichtige spreiding van de sociale huurwoningen
in de regio:
De volgende mogelijkheden om meer woningen voor de doelgroep te
realiseren, worden door Patrimonium verkend: Project Kleine driehoek
(locatie F), Talmaweg (Zuid en Noord), Maisonnettes Lekstraat,
Zeeheldenbuurt en de Botterlocatie;

Wanneer
2017-2020

I

Trekker
Rob van Oevelen

2019

Ahmed Khoulali

2017-2020

Rob van Oevelen

2017-2020

Rob van Oevelen
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6.

7.

8.

9.

10.
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De gemeente heeft in het kader van de nieuwe Woningmarktafspraken
in de regio, na een globale scan circa 30 kleine binnenstedelijke
locaties in kaart gebracht met in totaal ruimte voor circa 300
nieuwbouwwoningen. Slechts een deel van de gronden is in bezit van
de gemeente. De lijst met gemeente-Iocaties wordt in het eerste
kwartaal van 2019 concreet gemaakt zodat daarna kan worden
onderzocht of er sociale woningbouw kan worden gerealiseerd. Voor
de realisatie van sociale woningbouw wordt Patrimonium als eerste
gevraagd door de gemeente.
Patrimonium handhaaft haar beleid om geen sociale huurwoningen te
verkopen ook in 2019. Patrimonium gaat wel door met de verkoop van
commercieel vastgoed.
Patrimonium topt ook in 2019 de streefhuren van ruim 70% van haar
woningen af op maximaal de tweede aftoppingsgrens voor huurtoeslag
(€ 651,03, prijspeil 1-1-2019). Deze verdeling hanteert Patrimonium
ook bij nieuwbouwwoningen. Deze maatregel geldt in ieder geval voor
de periode 2017-2020.
Patrimonium wijst de voor verhuur vrijkomende woningen passend toe
en werkt mee aan de uitvoering van de doorstroomregeling grote
woningen.
Acties gemeente
Gemeente overlegt bij activiteiten die Patrimonium uitvoert in het
belang van de volkshuisvesting in Barendrecht of en hoe er
tegemoetgekomen kan worden in de kosten en het samenwerken met
Patrimonium voor de projecten die voortkomen uit de woonvisie (bijv.
leges, ambtelijke vergoeding etc.) bij deze projecten.
Gemeente compenseert bij de projecten die volgen uit een
overeenkomst tussen de gemeente en Patrimonium in principe alle
extra kosten die voortkomen uit vertragingen die veroorzaakt worden
door de gemeente.
In het kader van voorkoming van huisuitzettingen van gezinnen met
minderjarige kinderen, biedt de gemeente in geval van schulden
huurders van Patrimonium de mogelijkheid om de huur in te laten
houden op de uitkering. Daarnaast kan de gemeente een bedrag
inhouden van maximaal 5% van de bijstandsnorm (volledige norm) ter
aflossing van de huurschuld. Op het moment dat er sprake is van een
minnelijke regeling, wordt de nog openstaande schuld meegenomen in
de minnelijke regeling. Indien er sprake is van beslag, gaat dat voor op
de inhouding tbv de aflossing.
Daarnaast stellen gemeente, Patrimonium en Bewonersraad in het
kader van voorkoming van huisuitzettingen van gezinnen met
(minderjarige) kinderen in 2019 een convenant op.
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Annette
MaUhiessen

2017-2020

Ahmed Khoulali

2017-2020

Ahmed Khoulali

2017-2020

Erika Heemskerk

Wanneer
2018-2020

Trekker
Afdelingshoofd
Projecten

2018-2020

Afdelingshoofd
Projecten

2018-2020

Sandra Zoek

Sandra Zoek,
Ahmed Khoulali,
Jan Zijlmans/Bets
van Roon
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Gemeente handhaaft de Generieke achtervang voor Patrimonium.
Acties Bewonersraad
Bewonersraad brengt in 2019 een advies uit op huurverhogingsbeleid
van Patrimonium voor de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli 2019.
Bewonersraad behartigt de belangen van huurders uit sloopcomplexen
en werkt mee aan het opstellen van een sociaalplan en de
communicatie met huurders die vanwege sloop moeten verhuizen.
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I

J

I 2017-2020 I Monique de Jonge
Wanneer
2019

Trekker
Jan Zijlmans

2017-2020

Jan Zijlmans

Woonopgave naar kwaliteit
Beschikbaarheid; Een (t)huis voor ouderen en bijzondere doelgroepen
Eind 2017 is er door Patrimonium op basis van een literatuurverkenning een inschatting gemaakt van de
kwalitatieve en kwantitatieve vraag naar seniorenwoningen in Barendrecht. Deze studie was voor Patrimonium
aanleiding om te besluiten om, buiten de in haar ondememingsplan geprognotiseerde aantallen, geen aanvullende
maatregelen te nemen om het aanbod aan seniorenwoningen te vergroten.
Ouderen, maar ook mensen met sociale, medische of psychische problemen, zullen langer zelfstandig blijven
wonen. Dit stelteisen aan de toegankelijkheid en de indeling van de woning, maar ook aan de organisatie van de
zorg en dienstverlening. Ook hebben we te maken met een toename van het aantal vergunninghouders die een
eigen plekje verdienen in Barendrecht. Patrimonium zoekt de samenwerking met de gemeente en zorg- en
welzijnsinstellingen, maar partijen nemen elkaars verantwoordelijkheid niet over.
Jongerenhuisvesting staat ook hoog op de politieke agenda in Barendrecht. Voor de beantwoording van de vraag of
het vraagstuk jongerenhuisvesting in Barendrecht dusdanig urgent is dat er aanvullende maatregelen noodzakelijk
zijn, heeft Patrimonium gekeken naar de woonwensen van jongeren versus het huidige aanbod voor deze
doelgroep, er is ook gekeken naar woningtoewijzingscijfers uit de Maaskoepel Monitor woonruimtebemiddeling 2015
en 2016 en de toewijzingscijfers van Patrimonium over 2017. In het bijzonder naar de slaagkansen van jongeren in
vergelijking met andere groepen woningzoekenden.
De constatering is dat de slaagkans in Barendrecht voor alle doelgroepen gering is, dus ook voor jongeren. In
vergelijking met andere doelgroepen, ligt de slaagkans voor jongeren zelfs iets gunstiger.
Een andere constatering is dat er ook bij jongeren sprake is van een kwalitatieve vraag. Patrimonium heeft in haar
huidige voorraad voldoende appartementen (1, 2 en 3 kamers), maar jongeren wachten liever op een
eengezinswoning.
Op basis van de woonwensen versus ons aanbod en op basis van de toewijzingscijfers is onze algemene indruk dat
de groep 23 tot 28 jaar redelijk hun weg op de sociale huurwoningenmarkt weet te vinden en dat deze groep zelfs
beter scoort dan andere leeftijdsgroepen. We zien bij deze groep vooralsnog geen noodzaak voor aanvullende
maatregelen. Op basis van de toewijzingscijfers, de monitor woonruimtebemiddeling en de grote omgevingstest, is
de constatering dat er in Barendrecht steeds meer vraag is naar (grote) eengezinswoningen en 4kamerappartementen.
Hoewel de slaagkansen van de leeftijdsgroep 18 tot 23 jaar gunstiger liggen in vergelijking met de slaagkansen van
andere leeftijdsgroepen, zien we bij de daadwerkelijke toewijzingen dat verhoudingsgewijs veel minder woningen

6

patrimonium
barendrecht

~

- ='

GEMEENTEBARENDRECHT

naar deze groep gaan. Voor een belangrijk deel ligt het aan de huurstelling van de vrijkomende woningen. Jongeren
in de leeftijdsgroep 18 tot 23 jaar zijn aangewezen op huurwoningen met maximaal de kwaliteitskortingsgrens
(maximaal €417,34). Ruim 10% van onze woningen heeft een huur van maximaal €417,34. Dit aandeel loopt de
komende jaren door sloop en door de jaarlijkse huurverhoging terug. Voor dit segment achten Gemeente,
Patrimonium en Bewonersraad bijsturing van beleid gewenst.
De focus ligt hierbij niet op de nieuwbouw, maar eerder op doorstroming, meer aanbod door labeling en inzet van
lokaal maatwerk.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

Acties Patrimonium
In 2019 werkt Patrimonium verder aan de voorbereidingen van de
nieuwbouwlocatie in het centrum en andere nieuwbouwlocaties in
Barendrecht.
Patrimonium werkt actief mee aan de uitvoering van de gemeentelijke
doorstroomregeling grote woningen Het streven is om de komende 2
jaar minimaal 10 doorstromingen per jaar te realiseren en daarna de
regeling te evalueren.
Patrimonium rondt in 2019 het GO-project Oude Haven af. Bij dit
project wordt de toegankelijkheid van de twee middelste flatgebouwen
verder verbeterd door onder meer nieuwe brancard liften en ophoging
van de galerijvloeren. Ook wordt de energetische prestatie van alle 4
flatgebouwen verbeterd en worden daarmee de energielasten van onze
huurders beperkt.
Patrimonium reserveert een percentage van onze woningen (maximaal
vijf procent) voor mensen met een beperking.
Patrimonium reserveert een percentage van onze woningen (maximaal
twintig procent van de voor verhuur vrijkomende woningen) voor
vergunninghouders.
Patrimonium past lokaal maatwerk toe bij woningtoewijzing (conform
de huisvestings-verordening), waarbij Barendrechters voorrang krijgen
op andere woningzoekenden.
Binnen de geestelijke gezondheidszorg zijn diverse ontwikkelingen: Er
komt een nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
per 01-01-2020 met nog een aantal daaraan verwante nieuwe wetten
en ook Beschermd Wonen (en Maatschappelijke Opvang) gaat
veranderen per 01-01-2021. Een van de speerpunten binnen deze
wetten is het 'Langer thuis wonen' met -sorns verplichte- ambulante
(geestelijke gezondheids)zorg en 'Eerder uitstromen uit een instelling
voor geestelijke gezondheidszorg'. Voor deze mensen geldt over het
algemeen dat zij een beroep moeten doen op urgentie en op een
sociale huurwoning.
Op dit moment is de gemeente samen met de andere regiogemeenten
en Rotterdam bezig zicht te krijgen op aantallen en bezig met de
afstemming van Woonruimteverordening en urgentiebepaling en

Wanneer
2017-2020

I

Trekker
Rob van Oevelen

2017-2020

Erika Heemskerk

2019

Raoul Hey

2018-2020

Ahmed Khoulali

2018-2020

Erika Heemskerk

2019

Erika Heemskerk

2019-2020

Barbera Egas
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mogelijkheden van (spreiding van) huisvesting binnen de regio
Rotterdam-Rijnmond.)
Als mensen met psychische I psychiatrische problemen langer thuis
blijven wonen, vraagt dit extra professionele zorg, extra zorg en
aandacht van het netwerk en ook extra aandacht van de
woningcorporaties. De vraag is of de woningcorporaties dit kunnen I
willen leveren? Beschikken zij over voldoende sociale huurwoningen?
Zo niet, hoe is dit te realiseren? Welke rol kan de gemeente spelen
(bijvoorbeeld in het bouwen van sociale huurwoningen)?

21.
22.

23.
24.
25.
26.

27.

Gemeente brengt in 2019 de vraag naar huisvesting van bijzondere
doelgroepen in kaart.
Patrimonium maakt inzichtelijk welke bijdrage zij aan de vraag kan
leveren.
Acties gemeente
Gemeente voert de doorstroomregeling grote woningen uit en stelt
hiervoor de benodigde middelen beschikbaar.
Gemeente continueert inzet en regie op het proces van inburgering en
begeleiding van nieuwkomers (vergunninghouders).
Gemeente stelt vanuit werk en inkomen een plan van aanpak op.
Vluchtelingenwerk doet dat rondom de maatschappelijke begeleiding
en de verplichte inburgering van nieuwkomers. Daarnaast vinden
partijen het belangrijk dat signalen vanuit de samenleving tijdig met
elkaar te delen en dat er een gezamenlijk plan van aanpak komt voor
het geval dat een escalatie plaatsvindt (brandjes geblust moeten
worden).
Gemeente vergroot het aanbod vrije sectorwoningen (tussen €710 en
€850) in Barendrechl.
Gemeente handhaaft haar inzet en financiering van LZN, Platform
WWZ en sociale wijkteams.
Gemeente handhaaft de mogelijkheid voor huurders met een
bijstandsuitkering om hun huur op hun uitkering te laten inhouden.
Gemeente gunt Patrimonium de komende jaren het eerste
voorkeursrecht bij toekomstige sociale woningbouwprojecten in
Barendrecht.
Acties gemeente, Patrimonium en Bewonersraad
Gemeente, Bewonersraad en Patrimonium Barendrecht willen graag
meer weten over de woonwensen van jongeren (18-28 jaar) in
Barendrecht. Hiervoor zet de gemeente bijvoorbeeld een vragenlijst uit
onder de in Barendrecht ingeschreven jongeren.

Barbera Egas
Ahmed Khoulali
Wanneer
2017-2019

Trekker
Monique de Jonge

2018-2020

Nathalie
Schootemeijer

2018-2020

Monique de Jonge

2018-2020

Domeinmanager
Maatschappij
Domeinmanager
Maatschappij
Afdelingshoofd
Projecten

2018-2020
2017-2020

Wanneer
2019

Trekker
Monique de Jonge,
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Beperken energiegebruik en energielasten
Barendrecht heeft als doelstelling om in 2030 C02-neutraal te zijn. Patrimonium is bereid mee te denken hoe zij
hieraan kan bijdragen vanuit haar eigen ambities.

28.

29.

30.
31.

Acties Patrimonium
Patrimonium investeert in de periode 2017-2020 € 7 miljoen in
duurzaamheidsmaatregelen die leiden tot een beperking van het
energieverbruik en lagere woonlasten voor haar huurders in
Barendrecht (gemiddeld label B en waar het mogelijk is in ons
bestaand bezit minimaal label B).
Patrimonium continueert in 2019 inzet van de energieconsulent. Deze
geeft voorlichting over energiebesparing.
Acties gemeente
Gemeenle facilileert bewonersinitialieven op het gebied van
duurzaamheid.
Gemeente streeft naar de aanleg van een warmtenel door derden
waarop woningen van Patrimonium kunnen worden aangesloten.
Gemeente maakt op dit punt vaart met de besluitvorming. Nieuwbouw
dient aardgasloos te worden uitgevoerd. Een warmtenet is een van de
reële opties. Er zijn momenteel projecten in voorbereiding
(Botterlocatie en de Lohmanstraat e.o.) die op korte termijn om
duidelijkheid vragen.
Besluitvorming voor 2020 en realisatie tussen 2020 en 2040 lijkt

I

Wanneer
2017-2020

I

Trekker
Rob van Oevelen

2017-2020

Frank aan de Wiel

Wanneer
2017-2020

Trekker
Arien van der
Maas
Arien van der
Maas

2018-2020

reëel.
32.

33.

Gemeente biedt haar burgers via de woonwijzerwinkel de mogelijkheid
om zich te laten voorlichten en adviseren op het gebied van
energiebesparing.
Gemeente biedt Patrimonium de mogelijkheid om huurwoningen die
niet geschikt zijn voor zonnepanelen, te laten aansluiten op zonnepark
van de gemeente.
Actie Bewonersraad
Bewonersraad denkt mee met Patrimonium en gemeente bij het maken
van energiebesparende plannen en bij het bewust maken van huurders
van nut en noodzaak van energiebesparing.

2017-2020

Arien van der
Maas

Arien van der
Maas
Wanneer
2017-2020

Trekker
Jan Zijl mans

Leefbaarheid en sociale stabiliteit
Partijen vinden leefbaarheid in wijken en buurten belangrijk. Door toename van vergunninghouders, de groep
sociaal kwetsbaren en bezuinigingen op de AWBZ/WMO en de zorg voorzien partijen negatieve effecten op
leefbaarheid en sociale stabiliteit. Patrimonium zet haar huidige beleid op het gebied van bewonersparticipatie,
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aanpak van woonfraude en woonoverlast, advisering en begeleiding van huurders met meervoudige problematiek,
activiteiten op het gebied van schoon, heel en veilig ook in 2019 voort.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Acties Patrimonium
Patrimonium gaat in 2019 door met het monitoren van de sociale
stabiliteit in haar wooncomplexen. Patrimonium heeft in de eerste helft
van 2017 een nulmeting uitgevoerd. In 2019 wordt op basis van de
uitkomsten van de meting 2018 bij de 3 hoogst scorende complexen
een nadere analyse uitgevoerd en zo nodig worden interventies
gepleegd. Ook in 2019 blijven we investeren in het vroeg signaleren
van mogelijke problemen en werken onze medewerkers nauw samen
met de partners; ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.
Patrimonium blijft in 2019 investeren in activiteiten die de leefbaarheid
in complexen en in de directe woonomgeving van haar huurders
bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan inzet van onze wijkbeheerder,
buurtbemiddeling, huisbezoeken, begeleiden en adviseren van
huurders met meervoudige problematiek, woonfraudebestrijding en het
voorkomen van huisuitzettingen.
Acties gemeente
Gemeente nodigt minimaal twee keer per jaar bestuurders van
maatschappelijke partners (politie, welzijns- en zorgpartijen) uit voor
een gesprek over eventuele ontwikkelingen en knelpunten op het
gebied van sociale stabiliteit en leefbaarheid en maakt daarbij met deze
partners afspraken over hun bijdrage in de oplossing van de
geconstateerde knelpunten in leefbaarheid, veiligheid en sociale
stabiliteit in de Barendrechtse buurten.
Gemeenteheeft de intentie om de voorzieningen in 8arendrecht op peil te
houden. Het gaat
o.a. om de volgende voorzieningen: Gratis OV voor doelgroep AOWgerechtigden, subsidie voor sociaal, maatschappelijke en culturele
voorzieningen/activiteiten in 8arendrecht.
Gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die
niet op eigen kracht zelfredzaam zijn.
Gemeente zet WMO-budget in om het langer zelfstandig te kunnen
blijven wonen van Barendrechters mogelijk te maken. Deze budgetten
worden ingezet voor bijvoorbeeld ondersteuning bij huishoudelijke hulp,
het creëren van stallings- en oplaad ruimten voor scootmobielen en
aanpassen/beter geschikt maken van openbare ruimte, woningen en
woongebouwen .
Gemeente draagt actief bij aan het voorkomen van sociaal isolement
en het vergroten van zelfredzaamheid door inzet van vrijwilligers te
faciliteren. Te denken valt aan o.a. het sociaal café, de week van de
mantelzorg, netwerkbijeenkomsten voor vrijwilligers en een driejaarlijks
bezoek aan 75-plussers door de senioren adviseurs.

Wanneer
2017-2020

Trekker
Corry van den
Berg

2017-2020

Corry van den
Berg

Wanneer
2017-2020

I

Trekker
Monique de Jonge

2017-2020

Afdelingshoofd
Advies
Maatschappij
Aagje Meijer

2017-2020

Afdelingshoofd
Advies
Maatschappij
Aagje Meijer

2017-2020

Afdelingshoofd
..
Advies
Maatschappij
Aagje Meijer
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40.

41.

42.

43.

44.

45.
46.

I

~
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Gemeente faciliteert daar waar nodig activiteiten gericht op de followup van deze signalerende huisbezoeken.
Gemeente en Patrimonium werken samen aan aanpak van
woonoverlast en woonfraude. Hiervoor worden de mogelijkheden nader
onderzocht. In het kader van voorkomen van onrechtmatig gebruik van
sociale huurwoningen, voert de gemeente voor de huurwoningen van
Patrimonium bij een verzoek tot inschrijving in het GBA een
toestemmingsverklaring in van Patrimonium.
Gemeente faciliteert en financiert initiatieven op het gebied van
samenlevingsopbouw, sociale cohesie en preventie "voorkomen van
erger".
In het kader van voorkomen en bestrijden van extreme woonoverlast,
zet de gemeente het instrument van gedragsaanwijzing door de
Burgemeester in.
In het kader van de landelijke aanpak verwarde personen, stelt
gemeente een plan van aanpak op. De planning is dat het in het 1 e
kwartaal van 2019 gereed is. Alle partijen, wijkteams, LZN en
woningcorporaties worden hierbij betrokken.
Acties Bewonersraad
Gemeente, Bewonersraad en Patrimonium voeren gezamenlijke
buurtschouwen uit.
Bewonersraad stimuleert vrijwilligers en bewonersinitiatieven onder de
huurders van Patrimonium.
..
Bewonersraad levert input en participeert in de voorbereiding en
uitvoering van projecten van Patrimonium.

_

2019

Afdelingshoofd
Publiekszaken

2019

Aagje Meijer

2019

Gwendolyn Hiwat

2019

Barbera Egas

Wanneer
2019

2017-2020

Trekker
Corry vd Berg,
Arjan van Breughel
en Bets van Roon
Bets van Roon

2017-2020

Jan Zijl mans

.. _.

Ondertekening
De wethouder van de gemeente Barendrecht, de directeur-bestuurder van Woonvereniging Patrimonium
Barendrecht en de voorzitter van Bewonersraad Patrimonium Barendrecht verklaren dat zij samenwerken bij het
realiseren van de Prestatieafspraken 2019. Daarnaast bespreken zij minimaal twee keer per jaar de voortgang van
de prestatieafspraken tijdens een bestuurlijk overleg.
Barendrecht, 11 december 2018.
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