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In deze overeenkomst zijn de prestatieafspraken tussen de gemeente Barendrecht, de Bewonersraad en 

Patrimonium Barendrecht vastgelegd voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017, met 

een doorkijk naar de volgende drie jaar. 

De gemeente Barendrecht (de gemeente) is vertegenwoordigd door wethouder Wonen, de heer D. (Dirk) 

Vermaat. Woon vereniging 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 

Patrimonium, de gemeente Barendrecht en de Bewonersraad waren nauw betrokken bij de totstandkoming van 

de Woonvisie van de gemeente en het Ondernemingsplan van Patrimonium. Ook de prestatieafspraken die 

hieruit voortvloeien zijn met de drie partijen tot stand gekomen. 

De gemeente heeft eind juni haar woon visie vastgesteld. Het ondernemingsplan van Patrimonium was 

begin oktober definitief. Dit heeft er toe geleid dat het bod niet voor 1 juli uitgebracht kon worden maar 

pas half oktober. 

Proces 
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 
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gemeente (het bod). Vervolgens maken corporatie, gemeente én de huurdersorganisatie hierover jaarlijks 

prestatieafspraken. 

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 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. 

Het bod van Patrimonium 
Het bod van Patrimonium is voorbereid met de Bewonersraad en bestaat uit vier thema's die passen in de 

woonopgaven uit de Woonvisie Barendrecht 2016-2025: 

Woonopgave naar prijs 

• Betaaibaarheid en beschikbaarheid 

Woonopgave naar kwaliteit 

• Beschikbaarheid; een (t)huis voor ouderen en bijzondere doelgroepen 

• Beperken van energiegebruik en energielasten van onze huurders 

• Leefbaarheid en sociale stabiliteit 
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Prestatieafspraken 
Per thema staat beschreven welke acties door de drie samenwerkingspartners worden uitgevoerd. De 

prestatieafspraken worden door alle partijen voorzien van een uitvoeringsplanning en worden minimaal twee 

keer per jaar gemonitord in het bestuurlijk overleg. De bijdrage van de gemeente wordt voor een aantal acties 

nog intern afgestemd in het eerste kwartaal van 2017. De gemeente komt dan met een voorstel voor concrete 

uitwerking van de gemeentelijke bijdrage (dit is per actie waarop dit van toepassing is aangegeven). 

Woonopgave naar prijs 
Betaaibaarheid en beschikbaarheid 

Patrimonium houdt voldoende woningen beschikbaar voor haar doelgroep, maar houdt ze vooral ook 

betaalbaar. Patrimonium kijkt zowel naar het aantal huurwoningen als naar de prijs 

kwaliteitverhouding. 

Acties Patrimonium Wanneer 

1. In stand houden van het grootste deel van de woningvoorraad om de huur betaalbaar te 2017-2020 

houden. Een investering de komende vier jaar van €18 miljoen in onderhoud en €7 miljoen 

in energiebesparende maatregelen om de woonlasten te beperken. 

2. Matigen huurbeleid en haar doelgroep zoveel mogelijk ontzien bij de jaarlijkse 2017 

huurverhoging. Hiervoor past Patrimonium de door de minister mogelijk gemaakte 

inkomensafhankelijke huurverhoging toe bij de hogere inkomens. Deze inkomsten worden 

geïnvesteerd in duurzaamheid en nieuwbouw sociale huurwoningen. 

3. Reserveren van een beperkt aantal woningen (met name in het centrum) voor sloop/ 2017-2020 

vervangende nieuwbouw, om 100 levensloopbestendige appartementen te bouwen en 
daarmee de doorstroming van ouderen op gang te brengen. I 

4. Zo nodig toevoegen van sociale huurwoningen om de druk te verkleinen. PM 

5. Geen verkoop sociale huurwoningen, wel verkoop commercieel vastgoed. I 2017-2020 
6. Patrimonium heeft de streefhuren in 2016 verlaagd: (ruim) 70 procent van haar 2017-2020 

(nieuwbouw)woningen heeft/krijgt een streefhuur onder de hoge aftoppingsgrens voor 

huurtoeslag (€ 628,76). Deze maatregel geldt in ieder geval de komende vier jaar. 

7. Passend toewijzen van woningen en doorstroming bevorderende maatregelen nemen. 2017-2020 

Acties gemeente Wanneer 

8 Beperken/kwijtschelden gemeentelijke belastingen voor de lage inkomensgroepen. 2017-2020 
(procesafspraak, wordt nog afgestemd) 

9. Een generieke achtervang voor leningen van Patrimonium (in plaats van de nu geldende 2017 



patrimonium 
barendrecht GEMEENTEBARENDRECHT 

achtervang waarbij per leningverzoek een beoordeling plaatsvindt). 
Patrimonium moet geldleningen aangaan, om haar volkshuisvestelijke opgaven te kunnen realiseren. 

Geldgevers eisen voldoende zekerheid over de nakoming van de betalingsverplichtingen. Oe Stichting 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSVV? staat borg voor de nakoming van de betalingsverplichtingen. 

Om de zekerheid van de betalingsverplichting te versterken, sluit de gemeente een achtervangovereenkomst: 

bij liquiditeitstekotten van het WSw, verstrekt de gemeente, naast het Rijk, een renteloze lening aan het 

WSW In de situatie dat het garantievermogen van het WSW nagenoeg uitgeput zou zijn, moeten het Rijk en 

de gemeenten renteloze leningen aan het WSW verstrekken. Het Rijk en de gemeenten verstrekken dan 

ieder de helft van de benodigde leningen, waarbij voor de gemeenten geldt dat 50 procent wordt geleend door 

de gemeente(n) waarmee de in problemen gekomen corporatie een achtervangovereenkomst heeft gesloten 

en de andere 50 procent door alle gemeenten in Nederland samen. 

Acties Bewonersraad Wanneer 

10. Advies op huurbeleid Patrimonium. 2017 

11. Belangenbehartiging van huurders uit sloopcomplexen en meewerken aan opstellen 2017-2020 

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 moeten 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. We zoeken de samenwerking, 

maar nemen elkaars verantwoordelijkheid niet over. 

Acties Patrimonium Wanneer 

12. Realiseren van 100 levensloopbestendige (nieuwbouw)appartementen in het centrum. 2017-2020 

13. Inzet van de woonambassadeur die ouderen adviseert bij het zoeken naar een passende 2017-2018 

woning. 

14. Waar mogelijk het toegankelijk en geschikt maken van bestaande appartementen voor 2017-2020 

ouderen. De toekomst van de vier appartementencomplexen aan de Oude Haven worden 

onderzocht. 

15. Maximaal 5 procent van haar woningen reserveren voor mensen met een beperking. 2017 

16. Samenwerking in het Lokaal Zorgnetwerk (LZN), platform Wonen Welzijn en Zorg (WWZ) 2017 

en met de sociale wijkteams intensiveren. 
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17 Maximaal 20 procent van haar woningen reserveren voor vergunninghouders. 2017 

18. Inzet van lokaal maatwerk (25 procent) bij woningtoewijzing, waarbij Barendrechters 2017 

voorrang krijgen op andere woningzoekenden. 

Acties gemeente Wanneer 

19. Instellen van een doorstroomregeling voor senioren. 2017 
(procesafspraak, wordt nog afgestemd) 

20. Aanbod vrije sectorwoningen (tussen €71 0 en €850) voor de goedkope scheefwoners 2017-2018 

vergroten. (procesafspraak, wordt nog afgestemd) 

21. Voortzetten LZN, Platform WWZ en sociale wijkteams. 2017 
(procesafspraak, wordt nog afgestemd) 

22. Realisatie van nieuwbouw mogelijk maken door maximale medewerking. 12017-2020 
(procesafspraak, wordt nog afgestemd) 

23. Passende maatregelen bij inburgering en begeleiding van vergunninghouders en het op 2017 

orde brengen van het huishoudboekje van vergunninghouders. 

24. Mogelijkheid om de huren van alle uitkeringsgerechtigden op vrijwillige basis maandelijks 2017 

via de uitkering te laten inhouden en aan Patrimonium over te maken. Hiermee voorkomen 
we huurachterstanden en uiteindelijk huisuitzettingen onder deze kwetsbare doelgroep. 
(procesafspraak, wordt nog afgestemd) 

25 Patrimonium het eerste voorkeursrecht gunnen bij toekomstige sociale 2017-2020 
woningbouwprojecten. (procesafspraak, wordt nog afgestemd) 

Actie Bewonersraad Wanneer 

26. Belangenbehartiging en stimuleren vrijwilligers en bewonersinitiatieven. 2017 
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Beperken energiegebruik en energie/asten 

Barendrecht heeft als doelstelling om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Patrimonium denkt mee hoe 

zij hieraan kan bijdragen vanuit haar eigen ambities. 

Acties Patrimonium Wanneer 

27. Investeren van € 7 miljoen in duurzaamheidsmaatregelen die leiden tot een beperking van 2017-2020 

het energieverbruik en lagere woonlasten voor huurders (gemiddeld label B en waar 

mogelijk in ons bestaand bezit minimaal label B). 

28. Het gebruik van milieuvriendelijke en duurzame materialen en energiebronnen waar dit 2017-2020 

mogelijk is. 

29. Inzet van de energieconsulent. Hij geeft voorlichting over energiebesparing. 2017 

30. Levensloopbestendige nieuwbouwwoningen die (minimaal) voldoen aan de vereiste EPC- 2017-2020 
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norm voor nieuwbouw. 

Acties gemeente Wanneer 

31. Bewonersinitiatieven faciliteren voor duurzaamheid. (procesafspraak, wordt nog afgestemd) 2017-2020 

32. Subsidie beschikbaar stellen voor energetische maatregelen. 2017-2020 
(procesafspraak, wordt nog afgestemd) 

33. Aanleg warmtenet. (procesafspraak, wordt nog afgestemd) 2017-2020 

Actie Bewonersraad Wanneer 

34. Meedenken met Patrimonium bij het maken van energiebesparende plannen en bij het 2017-2020 

bewust maken van huurders van nut en noodzaak van energiebesparing. 

Leefbaarheid en sociale stabiliteit 

Patrimonium vindt leefbaarheid in de wijken en buurten en in het bijzonder in wijken en buurten 

waar zij bezit heeft belangrijk. Door toename van vergunninghouders, de groep sociaal 

kwetsbaren en bezuinigingen op de AWBZlWMO en de zorg voorziet Patrimonium negatieve 

effecten op leefbaarheid en sociale stabiliteit. 

Acties Patrimonium Wanneer 

35. Vinger aan de pols houden, investeren in het vroeg signaleren van mogelijke problemen en 2017-2020 

intensieve samenwerking met partners; ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. 

36. Blijvend investeren in activiteiten die de leefbaarheid in complexen en in de directe 2017-2020 

woonomgeving van onze huurders bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan inzet van onze 

wijkbeheerder, buurtbemiddeling, huisbezoeken, woonfraudebestrijding en het voorkomen 

van huisuitzettingen. 

Acties gemeente Wanneer 

37. Een actieve rol in het tegengaan van negatieve consequenties van bezuinigingen op de zorg 2017-2020 

en het scheiden wonen en zorg. (procesafspraak, wordt nog afgestemd) 

38. Inzet van budget (bijvoorbeeld WMO) zodat Barendrechters langer zelfstandig kunnen 2017-2020 

blijven wonen. Deze budgetten worden ingezet voor bijvoorbeeld het creëren van stallings- 

en oplaadruimten voor scootmobielen en het verbeteren van toegankelijkheid van woningen 
en woongebouwen. (procesafspraak, wordt nog afgestemd) 

39. Regierol oppakken en met verschillende partners afspraken maken over hun bijdrage aan 2017-2020 

leefbaarheid, veiligheid en sociale stabiliteit in Barendrechtse buurten. (procesafspraak, 
wordt nog afgestemd) 
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40. Op peil houden van voorzieningen in Barendrecht. (procesafspraak, wordt nog afgestemd) 2017-2020 

41. Een actieve rol bij het werven en faciliteren van vrijwilligers die een bijdrage willen leveren 2017-2020 

aan de sociale cohesie in buurten door bijvoorbeeld vergunninghouders te helpen 

integreren/inburgeren, door ouderen te helpen uit een sociaal isolement te komen of te 

voorkomen dat ouderen vereenzamen. (procesafspraak, wordt nog afgestemd) 

Acties Bewonersraad Wanneer 

42. Belangenbehartiging en stimuleren vrijwilligers en bewonersinitiatieven. 2017-2020 

43. Input leveren en participeren in de voorbereiding en uitvoering van projecten door 2017-2020 

Patrimonium. 

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 2017. Daarnaast bespreken zij minimaal twee keer per jaar de 

voortgang van de prestatieafspraken tijdens een bestuurlijk overleg. 
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Barendrecht, 8 december 2016 

D. (Dirk) Vermaat J. (Jan) Zijl mans 
wethouder Wonen 

Gemeente Barendrecht Patrimonium Barendrecht 

voorzitter 

Bewonersraad Patrimonium Barendrecht 


