
Prestatieafspraken 2016 - 2020

Gemeente Zederik, vereniging Huurders- en bewonersbelang Zederik (HBZ) en Omnivera GWZ

In onderstaand activiteitenschema zijn de prestatie-afspraken voor 2016 en voor de periode 2017-2020 aangegeven. De afspraken zijn gekoppeld

aan de verantwoordelijke partij(en). In de bijlage worden deze prestatieafspraken nader toegelicht.

1. Beschikbaarheid en betaalbaarheid

2016

Omnivera GWZ: a. Woningtoewijzing sociale huurwoningen vindt plaats via 'Passend toewijzen'

b. Huurders met recht op huurtoeslag zijn in minstens 95% passend toegewezen

c. Toewijzingsgraad voor huurders met recht op huurtoeslag is minstens 66% (peiljaar 2015)

d. Minstens 80% sociale huurvoorraad is toegewezen aan inkomensgroep tot € 35.739,- (primaire doelgroep)

e. Maximaal 10% huurklasse € 628,76 - € 710,68 wordt toegewezen aan inkomensgroep € 35.739 - € 39.874

f. Lokale en regionale marktinformatie uit Woongaard is periodiek (kwartaal)  beschikbaar voor

gemeente Zederik en HBZ

g. Voert een gematigd beleid jaarlijkse huurverhoging. Per 1 juli 2016 maximaal 0,6% (inflatie)

h. Beperking woonlasten via na-isolatie (dak-muur-vloer-isoglas). Zittende huurders krijgen geen huurverhoging

2017-2020

Omnivera GWZ: a. Voert een gematigd jaarlijks huurbeleid, gemaximeerd aan het huurakkoord tussen Aedes en Woonbond,

dit betekent gemiddeld maximaal inflatie +1%.

Omnivera GWZ vraagt jaarlijks volgens Overlegwet advies aan HBZ over voorstel huurverhoging



2. Specifieke doelgroepen

2016

Omnivera GWZ: a. Labelen Woonkeurwoningen (gelijkvloers) voor senioren en mindervaliden

b. We evalueren met stakeholders de pilot "Vraaggestuurd renoveren"

c. We starten een doorstroompilot "Senioren van eengezinswoning naar 

seniorenwoning Woonkeur nieuwbouw of Woonkeur bestaande bouw"

d. Opstellen toekomstplan woonwagenlokatie

Gemeente-HBZ-Omnivera GWZ: e. Opstellen  convenant "Huisvesting Vergunninghouders" 

f. Woonwensenonderzoek onder senioren

2017-2020

Omnivera GWZ: a. Vervolgen "Vraaggestuurd renoveren" na positieve evaluatie: naar verwachting 10 woningen per jaar.

b. Budget (Zederik en Hardinxveld) van € 1,5 miljoen per jaar voor huisvesting Statushouders

t.b.v. eventuele nieuwbouw en eventuele huurverlaging

3. Kwaliteit en duurzaamheid

2016

Omnivera GWZ: a. Budget van ca. € 1,45 miljoen voor  planmatig onderhoud (ca. 175 woningen) en dagelijks onderhoud

b. Budget € 200.000,- voor pilot "Vraaggestuurd renoveren" (max. 5 woningen)

c. Budget € 30.000,- voor pilot "Zonnepanelen" (ca. 15 woningen)

d. Budget € 160.000 voor na-isolatie (ca. 50 woningen) met een labelsprong tot maximaal EI 1,41 C 

e. Verduurzaming: bedrijfsbudget Omnivera GWZ t/m 2020 is € 4,8 miljoen voor Zederik en Hardinxveld. 

Omnivera GWZ betrekt partijen bij investeringsprogramma

2017-2020

Omnivera GWZ: a. Via na-isolatie is energiezuinigheid voorraad in 2018 gemiddeld EI 1,80 C

b. Ambitie: Energiezuinigheid voorraad in 2020 is gemiddeld EI 1,40 B

c. Ambitie: 800 woningen met zonnepanelen om energiedoelstelling 2020 te halen

d. Advies aan HBZ over investering energiezuinigheid en huurverhoging

e. Totaal budget van ca. € 5,3 miljoen voor onderhoud (planmatig en dagelijks)

f. Totaal budget € 0,9 miljoen voor na-isolatie (ca. 250 woningen)

Gemeente-HBZ-Omnivera GWZ: g. Opstellen campagne Energiebewust wonen



4. Leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed

2016

Omnivera GWZ: a. Budget van € 40.000 voor buurtbemiddeling, Schuldhulpmaatje, onderhoud groenvoorziening

en achterpaden, wijkbeheer, aanpak woonoverlast

Gemeente: b. Budget voor Buurtbemiddeling en Schuldhulpmaatje

c. Duurzaam woon-zorgklimaat in onze dorpen. 

Gemeente organiseert  najaar  2016 een symposium (wonen-welzijn-zorg) 

d. Gemeente  investeert in de  uitvoering van de gemeentelijke Toekomstvisie 2030

Gemeente-HBZ-Omnivera GWZ: e. Organiseren dorpentochten

Gemeente-Omnivera GWZ: f. Aanpak erfafscheiding en tuinonderhoud i.v.m. kwaliteit woonomgeving

2017-2020

Omnivera GWZ: a. Jaarlijks budget van € 40.000 voor buurtbemiddeling (tot 2018), Schuldhulpmaatje (tot 2018), 

onderhoud groenvoorziening en achterpaden, wijkbeheer, aanpak woonoverlast

Gemeente: b. Budget voor Buurtbemiddeling en Schuldhulpmaatje (tot 2018)

c. Gemeente  investeert in de  uitvoering van de gemeentelijke Toekomstvisie 2030



5. Nieuwbouw en aankoop

2016

Omnivera GWZ: a. Budget  voor maximaal 6 nieuwbouwwoningen sociale huurwoningen en 10 woningen om terug te kopen

Gemeente-Omnivera GWZ: b. Sociale grondprijs grondgebonden woning is € 20.000 (incl. bouw- en woonrijp maken en excl. belastingen). 

Voor gestapelde bouw vindt nadere vaststelling plaats.

Gemeente: c. De gemeente geeft inzicht in de Reserve Vokshuisvesting. 

Gemeente bepaalt de inzet en verdeling van de Reserve Volkshuisvesting. 

2017-2020

Omnivera GWZ: a. Budget  voor maximaal 28 nieuwbouwwoningen sociale huurwoningen en 25 woningen om terug te kopen

Gemeente-Omnivera GWZ: b. Bepalen sociale grondprijs

6. Liberalisatie en verkoop

2016

Omnivera GWZ: a. Aantal vrije sector huurwoningen blijft op huidige niveau

b. Temporiseren verkoopbeleid tot circa 2 woningen

2017-2020

Omnivera GWZ: a. Aantal vrije sector huurwoningen afhankelijk van keuze Daeb/niet-Daeb

b. Verkoopdoelstelling in overleg met stakeholders


