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Prestatieafspraken 2018 
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 (beperkte tot geen verdiencapaciteit, inperking van 
investeringsmogelijkheden etc). Dit geldt niet alleen voor de activiteiten voor de primaire doelgroep 
(kemtaken), maar ook in het geval dat Patrimonium gevraagd wordt voor de ontwikkeling van niet-Daeb 
vastgoed. 

In deze" overeenkomst zijn de prestatieafspraken tussen de gemeente Barendrecht, de Bewonersraad en 
Patrimonium Barendrecht vastgelegd voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018, 
met een doorkijk naar de volgende drie jaar. Per thema staat beschreven welke acties door de drie 
samenwerkingspartners worden uitgevoerd en welke functionaris voor de uitvoering verantwoordelijk 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 ambtelijke 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 kern groep en de uitvoeringsverantwoordelijken 
van de afzonderlijke prestatieafspraken. 

De gemeente Barendrecht (de gemeente) is vertegenwoordigd door wethouder Wonen, de heer D. (Dirk) 
Vermaat. Woonvereniging Patrimonium Barendrecht (Patrimonium) is vertegenwoordigd door directeur 
bestuurder, de heer P. (Peter) Manders. De Bewonersraad Patrimonium Barendrecht (de Bewonersraad) 
is vertegenwoordigd door 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, die zijn beschreven in: 
};> Woonvisie Barendrecht 2016-2025 (gemeente Barendrecht) 
};> Ondernemingsplan Patrimonium Barendrecht 2017-2020 
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Proces 
Eind 2016 hebben Patrimonium, Gemeente en Bewoners raad voor het eerst gezamenlijke 
prestatieafspraken op hoofdlijnen gemaakt voor 2017. Deze afspraken zijn in de eerste helft van 2017 
verder uitgewerkt in een werkdocument. Dit najaar is de voortgang besproken en daarbij is afgesproken 
om de resultaten van deze bespreking en het bod van Patrimonium voor 2018 als basis te gebruiken voor 
nieuwe prestatieafspraken voor 2018. 

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. 

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. 

Het bod van Patrimonium 
Patrimonium heeft haar bod op de woonvisie voor 2018 met de Bewonersraad afgestemd en aan de 
gemeente uitgebracht voor 1 juli 2017. Dit bod wordt gebruikt voor de nieuwe prestatieafspraken voor 2018 
en bestaat uit vier thema's die passen in de woonopgaven uit de Woonvisie Barendrecht 2016-2025: 

In de woningwet 2015 is vastgelegd dat een bod op de woonvisie goedkeuring moet hebben van de Raad 
van Commissarissen. De RvC van Patrimonium heeft op 15 juni 2017 het bod op de woonvisie 
goedgekeurd. 

Het bod van Patrimonium bestaat uit vier thema's die passen in de woonopgaven uit de Woonvisie 
Barendrecht 
2016-2025: 

1. Woonopgave naar prijs 
o Betaa/baarheid en beschikbaarheid 

2. Woonopgave naar kwaliteit 
o Beschikbaarheid; een (t)huis voor ouderen en bijzondere doe/groepen 
o Beperken van energiegebruik en energie/asten van onze huurders 
o Leefbaarheid en sociale stabiliteit 
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Woonopgave naar prijs 
BetaaIbaarheid en beschikbaarheid 
Ook in 2018 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. 

Acties Patrimonium Wanneer I Verantwoordelijke 
1. Patrimonium houdt het grootste deel van haar woningvoorraad in stand 2017-2020 Rob van Oevelen 

om de huur betaalbaar te houden. Zij investeert in de periode 2017- 
2020 € 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 gezamenlijke 
projectteam, waarin de samenwerking, randvoorwaarden, 
verantwoordelijkheden en planningen worden besproken en afgestemd. 

2. Patrimonium matigt haar huurbeleid en ontziet zoveel mogelijk haar 2018 Ahmed Khoulali 
doelgroep bij de jaarlijkse huurverhoging. Om dit mogelijk te maken 
past Patrimonium ook in 2018 de inkomensafhankelijke huurverhoging 
toe bij de hogere inkomens, als deze mogelijkheid door het nieuwe 
kabinet wordt geboden; 

3. Patrimonium reserveert een beperkt aantal woningen (met name in het 2017-2020 Rob van Oevelen 
centrum) voor sloop/nieuwbouw om 100 levensloop bestendige 
appartementen te bouwen en daarmee de doorstroming van ouderen 
op gang te brengen. 

4. Patrimonium onderzoekt de mogelijkheden en voegt waar mogelijk 2017-2020 Rob van Oevelen 
meer sociale huurwoningen toe om de druk op de sociale 
huurwoningen te verkleinen: 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; ..... - 

5. Patrimonium handhaaft haar beleid om geen sociale huurwoningen te 2017-2020 Ahmed Khoulali 
verkopen ook in 2018. Patrimonium gaat wel door met de verkoop van 
commercieel vastgoed; 

6. Patrimonium topt ook in 2018 de streefhuren van ruim 70% van haar 2017-2020 Ahmed Khoulali 
woningen af op maximaal de tweede aftoppingsgrens voor huurtoeslag 
(€ 635,05, prijspeil 1-1-2017). Deze verdeling hanteert Patrimonium 
ook bij nieuwbouwwoningen. Deze maatregel geldt in ieder geval voor 
de periode 2017-2020; 

7. Patrimonium wijst de voor verhuur vrijkomende woningen passend toe 2017-2020 Erika Heemskerk 
en werkt mee aan de uitvoering van de doorstroomregeling grote 
woningen. In 2018 evalueren de 3 partijen gezamenlijk deze regeling. 
Acties gemeente Wanneer 

8. Gemeente overlegt bij activiteiten die Patrimonium uitvoert in het 12018-2020 Afdelingshoofd 
belang van de volkshuisvesting in Barendrecht of en hoe er Projecten Toon 
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tegemoetgekomen kan worden in de kosten en het samenwerken met Kilian 
Patrimonium voor de projecten die voortkomen uit de woonvisie (bijv. 
leges, ambtelijke vergoeding etc.) bij deze projecten. 

9. Gemeente compenseert bij de projecten die volgen uit een 2018-2020 Afdelingshoofd 
overeenkomst tussen de gemeente en Patrimonium in principe alle Projecten Toon 
extra kosten die voortkomen uit vertragingen die veroorzaakt worden Kilian 
door de gemeente. 

.- -_. 
10. Gemeente onderzoekt of ter voorkoming van huisuitzettingen van 2018-2020 Sandra Zoek 

gezinnen met (minderjarige) kinderen garant kan worden gestaan voor 
de doorbetaling van 3 maanden huur en onderzoekt de mogelijkheid 
voor een renteloze lening vanuit de bijzondere bijstand. 

11. Gemeente handhaaft de Generieke achtervang voor Patrimonium. 2017-2020 Monique de Jonge 
Acties Bewonersraad Wanneer 

12. Bewonersraad brengt in 2018 een advies uit op huurbeleid 2018 Jan Zijlmans 
Patrimonium. --_ ....... _. __ .. - . 

13. Bewonersraad behartigt de belangen van huurders uit sloopcomplexen 2017-2020 Jan Zijlmans 
en werkt mee aan het opstellen sociaalplan en de communicatie met 
huurders die vanwege sloop moeten verhuizen. 

Woonopgave naar kwaliteit 
Beschikbaarheid; Een (t)huis voor ouderen en bijzondere doelgroepen 
De vraag naar levensloopbestendige appartementen neemt toe door vergrijzing. Ouderen, maar ook mensen met 
sociale, medische of psychische problemen, zullen langer zelfstandig blijven wonen. Dit stelt eisen 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. 

Acties Patrimonium Wanneer Verantwoordelijke 
14. In 2018 levert Patrimonium de eerste 40 van de 100 2017-2020 Raoul Hey 

(levensloopbestendige) nieuwbouwappartementen in het Centrum. Het 
gaat om de nieuwbouw aan de Maasstraat. Plannen voor de overige 
ontwikkellocaties in het centrum (in het kader van de centrum aanpak) 
worden door Patrimonium in 2018 verder uitgewerkt. 

15. Patrimonium werkt actief mee aan de uitvoering van de gemeentelijke 2017-2020 Erika Heemskerk 
doorstroomregeling grote woningen Het streven is om de komende 3 
jaar minimaal 10 doorstromingen per jaar te realiseren. 

16. Patrimonium rondt in 2018 het GO-project Oude Haven af. Bij dit 2018 RaoulHey 
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; 
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17. Patrimonium reserveert een percentage van onze woningen (maximaal 12018-2020 Ahmed Khoulali 
vijf procent) voor mensen met een beperking; 

18. Patrimonium reserveert een percentage van onze woningen (maximaal 2018-2020 Erika Heemskerk 
twintig procent van de voor verhuur vrij komende woningen) voor 
vergunninghouders; 

19. Patrimonium past lokaal maatwerk toe bij woningtoewijzing (conform 2018 Erika Heemskerk 
de huisvestings-verordening), waarbij Barendrechters voorrang krijgen 
op andere woningzoekenden. 

I Acties gemeente Wanneer Verantwoordelijke 
20. I Gemeente voert de doorstroomregeling grote woningen uit en stelt 2017-2019 Monique de Jonge 

hiervoor de benodigde middelen beschikbaar. 
21. Gemeente continueert inzet en regie op het proces van inburgering en I 2018-2020 Marjoleine 

begeleiding van nieuwkomers (vergunninghouders). Dit geldt ook voor Wezemer 
het op orde brengen van het huishoudboekje van nieuwkomers; 

22. Gemeente vergroot het aanbod vrije sectorwoningen (tussen €71 0 en 2018-2020 Monique de Jonge 
€850) in Barendrecht. 

23. Gemeente handhaaft haar inzet en financiering van LZN, Platform 2018-2020 I Carolien 
WWZ en sociale wijkteams. Leenhouts 

24. Gemeente handhaaft de mogelijkheid voor huurders met een 2018-2020 Afdelingshoofd 
bijstandsuitkering om hun huur op hun uitkering te laten inhouden. Verstrekkingen 

Brigitte Overdam 
25 Gemeente gunt Patrimonium de komende jaren het eerste 2017-2020 Afdelingshoofd 

voorkeursrecht bij toekomstige sociale woningbouwprojecten in Projecten Toon 
Barendrecht. Kilian 

Beperken energiegebruik en energie/asten 
Barendrecht heeft als doelstelling om in 2030 C02-neutraal te zijn. Patrimonium ie bereid mee te denken hoe zij 
hieraan kan bijdragen vanuit haar eigen ambities. 

Acties Patrimonium Wanneer I Verantwoordelijke 
26. Patrimonium investeert in de periode 2017-2020 € 7 miljoen in 2017-2020 Rob van Oevelen 

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); 

27. Patrimonium continueert in 2018 inzet van de energieconsulent. Deze 2017-2020 I Frank aan de Wiel 
geeft voorlichting over energiebesparing. 
Acties gemeente Wanneer Verantwoordelijke 

28. Gemeente faciliteert bewonersinitiatieven op het gebied van 2017-2020 Arien van der 
energiebesparing en duurzaamheid. Maas -_ ...... _ .... 

29 Gemeente draagt zorg voor de aanleg van warmtenet waarop 2018-2020 Arien van der 
woningen van Patrimonium kunnen worden aangesloten. Maas 
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30 Gemeente biedt haar burgers via de woonwijzerwinkel de mogelijkheid 2017-2020 Arien van der 
om zich te laten voorlichten en adviseren op het gebied van Maas 
energiebesparing. 
Actie Bewonersraad Wanneer Verantwoordelijke 

31. Bewonersraad denkt mee met Patrimonium en gemeente bij het maken 2017-2020 Jan Zijlmans 
van energiebesparende plannen en bij het bewust maken van huurders 
van nut en noodzaak van energiebesparing. 

Leefbaarheid en sociale stabiliteit 
Partijen vinden leefbaarheid in wijken en buurten belangrijk. Door toename van vergunninghouders, de groep 

_ sociaal kwetsbaren en bezuinigingen op de AWBZlWMO en de zorg voorzien partijen negatieve effecten op 
leefbaarheid en sociale stabiliteit. Patrimonium 
zet haar huidige beleid ook in 2018 voort. De acties die Patrimonium gaat ondernemen vanuit haar 
verantwoordelijkheid zijn: 

Acties Patrimonium Wanneer I Verantwoordelijke 
32. Patrimonium gaat in 2018 door met het monitoren van de sociale 2017-2020 Corry van den 

stabiliteit in haar wooncomplexen. Patrimonium heeft in de eerste helft Berg 
van 2017 een nulmeting uitgevoerd. In 2018 wordt op basis van de 
uitkomsten van de meting 2017 bij 3 hoogst scorende complexen een 
nadere analyse uitgevoerd en zo nodig worden interventies gepleegd. 
Ook in 2018 blijven we investeren in het vroeg signaleren van 
mogelijke problemen en werken onze medewerkers nauw samen met 
de partners; ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. 

33. Patrimonium blijft in 2018 investeren in activiteiten die de leefbaarheid 2017-2020 Corry van den 
in complexen en in de directe woonomgeving van haar huurders Berg 
bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan inzet van onze wijkbeheerder, 
buurtbemiddeling, huisbezoeken, woonfraudebestrijding en het 
voorkomen van huisuitzettingen. _-- __ ._-_._---_._ .. 
Acties gemeente Wanneer Verantwoordelijke 

34. Gemeente bespreekt minimaal twee keer per jaar op bestuurlijk niveau 2017-2020 Monique de Jonge 
met de maatschappelijke partners (politie, welzijn- zorg partijen) 
eventuele ontwikkelingen en knelpunten op het gebied van sociale 
stabiliteit en leefbaarheid en maakt daarbij met deze partners 
afspraken over hun bijdrage in de geconstateerde knelpunten in 
leefbaarheid, veiligheid en sociale stabiliteit in de Barendrechtse 
buurten. 

35 Gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die 2/)11-2020 Afdelingshoofd 
niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om: Advies 
begeleiding en dagbesteding, ondersteuning om de mantelzorger Maatschappij 
tijdelijk te ontlasten, een plaats in een beschermde woonomgeving voor Astrid Bruin mensen met een psychische stoornis en opvang in geval van huiselijk 
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geweld en mensen die dakloos 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 huishoudelijk hulp, 
het creëren van stallings- en oplaadruimten voor scootmobielen en 
aanpassen/beter geschikt maken van openbare ruimte, woningen en 
woongebouwen. 

36. Gemeente houdt de voorzieningen in Barendrecht op peil. Het gaat 2017-2020 Afdelingshoofd 
o.a. om de volgende voorzieningen: Gratis OV voor doelgroep AOW- Advies 
gerechtigden, subsidie voor sociaal, maatschappelijke en culturele Maatschappij 
voorzieningen/activiteiten in Barendrecht. Astrid Bruin 

37. Gemeente draagt actief bij aan het voorkomen van sociaal isolement 2017-2020 Afdelingshoofd 
en het vergroten van zelfredzaamheid door inzet van vrijwilligers te Advies 
faciliteren. Te denken valt aan o.a. het sociaal café, Maatschappij 
netwerkbijeenkomsten voor vrijwilligers en een jaarlijks bezoek aan 70 Astrid Bruin 
plussers door de seniorenadviseurs. 
Acties Bewonersraad Wanneer Verantwoordelijke 

38. Bewonersraad stimuleert vrijwilligers en bewonersinitiatieven onder de 2017-2020 Bets van Roon 
huurders van Patrimonium. 

39. Bewonersraad levert input en participeert in de voorbereiding en 2017-2020 Jan Zijlmans 
uitvoering van projecten van Patrimonium. I 

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 2018. Daarnaast bespreken zij minimaal twee keer per jaar de voortgang van 
de prestatieafspraken tijdens een bestuurlijk overleg. 

Barendrecht, 13 december 2017. 

D. (Dirk) Vermaat 
wethouder Wonen 
Gemeente Barendrecht 

I P. (Peter) Manders 
: directeur-bestuurder 
Patrimonium Barendrecht 

J. (Jan) Zijlmans 
voorzitter 
Bewonersraad Patrimonium Barendrecht 
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