
vD
ot

rrüil'ro#""¿
vidomes

omes
wona¡ ¡t lave¡

.a
I

a 'UúGemeente Delft



Meerjarenafspral<en 70 lB 2073

Voor u líggen de meerjaren prestatieafspra-

l<en 20lr8-2023 tussen de gemeente Delft,
woningcorporatie Vidomes en huurders-
raad Vidomes, evenals de vertaling daar-
van naar concrete prestatieafspraken voor
het jaar 2018. Gemeente, corporaties en
huurdersorganisaties werken op een breed
terrein samen en maken daarover, conform
de Woningwet, afspral<en over de volgen-
de thema's: Nieuwbouw; Betaalbaarheid,

beschikbaarheid en bereil<baarheid; Kwali-
teit; Duurzaamheid; Leefbaarheid; en Huis-
vesting l<wetsbare groepen.

De afspraken zijn gebaseerd op de meerjarenvisie die beschre-

ven staat in de Woonvisie Delft (2016-2023). We beogen in dit
document niet alle inspanningen van gemeente en corporatie(s)

(volledig) te beschrijven, maar alleen die afspral<en en onder-

werpen die extra aandacht en inspanningen vragen en waarop

we gezamenlijl< willen sturen. Voor de achterliggende documen-

ten verwijzen we naar de volgende bijlagen:

. Afspraken over de achtervang van de borging van de WSW
(bijlage l)

. Stappenplan sloop/nieuwbouw en grootschalige renovatie

(bijlage 2)

. Reeds afgesloten convenanten (bijlage 3)

Daarnaast zijn de reeds gemaalcte regionale afspraken tussen

gemeenten en corporaties van toepassing en het door de

gemeente geaccordeerde DAEB/niet-DAEB splitsingsvoorsrel

Proces

De in deze overeenkomst beschreven (meerjaren)afspraken zijn

het resultaat van een nauwe samenwerking tussen gemeente,

corporatie(s) en huurdersorganisatie(s). Tijdens enkele

themasessies is het afgelopen jaar input opgehaald voor de

afspraken. Door dit proces ligr er een stevige, inhoudelijl<e basis

onder de afspral<en en is er commitment ontstaan b¡j de

samenwerl<ende partijen om de l<omende jaren gezamenlijk

vorm te blijven geven aan de afspral<en en met ell<aar te
monitoren op de voortgang.

l. Nieuwbouw en transformatie

Opgave
De gemeentelijke woonvisie zet in op meer evenwichtige

wijken met een kwalitatief duurzame, toekomstbestendige en

gevarieerde woningvoorraad door transformatie en toevoeging

van woningen.

Door de toevoeging van (middel)dure huur en koop én de

voorgenom en verkoo p,/ liberal iseringsprogram ma's van

woningcorporaties neemt het aandeel sociale huurwoningen af.

De verhouding in de Delftse woonvoorraad (exclusief

studentenhuisvesting) in 2030 wordt dan ca33% sociaal,

13% vrije sectorhuur en 53% koop. Op deze wijze pasr de

woningmarkt beter bij de onderwijs- en arbeidsmarl<t.

Kwaliteitsverbetering van de voorraad vindt plaats door
vernieuwing, verjonging, verduurzaming en spreiding van de

sociale voorraad. Bij het sturen op waar het aantal sociale

huurwoningen minder kan en waar meer, geldt als globaal

richtpunt een gemiddeld e van 337" per wijk, maar zullen ook
andere belangrijke factoren zoals voorraadbeleid corporaties

en beschikbaarheid locaties een rol spelen.

Delft ontwikl<elt zich meer en meer tot internationale kennis-

stad. De (inter)nationale aantrekkingskracht van de TU is groot.
ln de Woonvisie is tot 2023 de prioriteit opgenomen om 2.000

studenteneenheden op en rond de TU-campus te realiseren.

Nieuwbouw en transformatie van sociale huurwoningen staat in

het teken van toevoegen van l<waliteit en het meer spreiden

van de sociale woningvoorraad binnen Delft. De inzet is het

toevoegen van (ver)nieuw(d)e sociale huurwoningen, met een

focus op 4 doelgroepen:
. Gezinnen (grote eengezinswoningen)
. Ouderen
. Yo u ng professionals / l<en n iswerkers en pas afgestudeerden
. Mensen met een behoefte aan tijdelijke huisvesting
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Er zijn l2 prioritaire gebieden:

ftrcrorr¡úrto¡nn
. ùrarqÈÐ

I filrrÇ¡,tdq

I har"tr

I bl¡ar
{ C.arÈ¡

I rçr*e¡¡*r
}-ú-
rf¡¡û¡a¡¡
faf 'h¡'l-Jtr.t
O-"Lr:f

trb*'þrlt!-r

bdh-d

tUÊ*

ËÊrï-

ón
Ì"

0t.or.¡01

î'

a

r:rì
¡r. (" \

ì

,$

¡

a

t

a

I

r
It

rt

ii
a

I

t\
1

\ ,
I\

\'t

4 | Vidomes I Huurdersraad Vidomes I Gemeente Delft



Meerjarenafspraken
De opgave om meer kwaliteit en balans in de woningvoorraad

aan te brengen is niet eenvoudig. Gemeente en corporaties

werken nauw samen in een geprioriteerde gebiedsaanpak. Op

de korte termijn werken de 4 corporaties, ieder met de focus

op één gebied/thema met gemeente en andere partners samen

aan een integrale aanpak. Dit leidt in 20 l8 tot haalbare

scenario's voor vernieuwing en toevoeging van woningen.

Naast nieuwbouw betekent dit ook:
. verlenging van de levensduur door duurzame renovatie èn

. transformatie van de bestaande voorraad waar spral<e is van

concentratie van sociaal bezit. Met transformatie wordt
bedoeld verkoop, omzetten naar middeldure huur, sloop en

nieuwbouw middeldure huur of koop.

Op basis van deze opbrengsten worden concrete meerjaren-

afspraken over fasering, inzet in de bestaande voorraad, in

nieuwbouw en beschikbaarheid van locaties en inzet van

middelen per partij vastgelegd.

Studentenwoningen
ln de periode van de woonvisie (20 l6 - 7023) worden 2000

studentenwoningen gerealiseerd bij voorkeur op en rond de

TU-Campus.

Achtervang van de borging van het \Ây'SW

De ontwil<l<elingen rond de fìnanciering van de woningbouw

hebben geleid tot nieuwe afspraken. Afspraken zijn nodig om

de omvang van de noodzakelijke achtervang transparant en

objectiveerbaar te maken en het proces van totstandkoming

van achtervang naar alle betrokkenen hanteerbaar en accepta-

bel te maken. ln20l6 heeft de gemeente Delft besloten dat zij

in principe alleen nog als achtervang wil fungeren voor activitei-

ten die ten dienste staan van de Delftse prestatieafspral<en.

Voor de in Delft actieve corporaties geldt dat zij daar in

principe volledig in mee l<unnen gaan. De afspraken die in het

l<ader van de achtervang van de borging van het WSW zijn

gemaal<t staan verder beschreven in bijlage l.

Afspraken 2018
Deze meerjarenafspral<en vertalen zich naar de volgende

concrete afspral<en in 20 l8:

Vidomes en gemeente maken concrete plannen
over:

' Tanthof: Toel<omst HAT eenheden en mogelijkheid nieuw-

bouw eengezinswoningen en woningen voor senioren op
scholen locaties.

. Bouw van eengezinswoningen en verkennen mogelijl<heden

realisatie van een short stay voorziening.
. Verkenning bouw van sociale huurwoningen op het Reinier de

Graafterrein.

2. Betaalbaarheid, beschikbaarheid en
bereikbaarheid

Opgave
De woningmarkt moet een afspiegeling.zijn van de samenleving,

met kansen voor diverse doelgroepen ongeacht inkomen,

leeftijd of huishoudsituatie. Hierdoor blijven wijken viraal en is

er voldoende draagvlak voor voorzieningen. ln de wilken

wonen doelgroepen die variëren in sociale en economische

draagkracht. Er is sprake van een passend aanbod voor de

veranderende vraag.

Er is in de hele regio een grote vraag naar betaalbare woningen

(met een huurprijs tot € 635,-). Delft zet er op in dat buurge,

meenten meer aanbod realiseren voor deze doelgroep.

Corporaties optimaliseren hun voorraad-, toewijzings- en

huurbeleid, zodat de groepen die het meest in de knel komen

worden ontzien. Richtinggevend hierin zijn de regionale

afspral<en over woonruimteverdeling. ln Delft zien we een

oplopende wachttijd voor grote gezinnen. Hiervoor worden

I 50 betaalbare nieuwbouw sociale huurwoningen gerealiseerd.

Betaalbare woningvoorraad vertaalt zich ook naar het kunnen

(blijven) betalen van de woning. Op dat vlak werken we samen

in de vroegsignalering van schuldenproblematiek (exclusief

studentenhuisvesting) en het voorl<omen van huisuitzettingen.

Meerjarenafspraak
Dit leidt tot de volgende meerjarenafspraken op het gebied van

Beschikbaarheid:

Gemeente en corporaties:
. Corporaties mal<en jaarlijl<s transparant hoe hun woning-

voorraad met actuele prijzen is opgebouwd en hoe deze

verhoudingen zijn op basis van het beleidslabel. Dit vormt

onderdeel van de wachttijdenmonitor. Op basis hiervan

wordt het vrijl<omend aanbod ingeschat. Realisatie van het

vrijkomend aanbod is onderdeel van de wachttijdenmonitor.
. Op basis van de wachttijdenmonitor stellen corporaties waar

nodig en waar mogelijl< hun voorraad-, huur-, of toewi.jzings-

beleid bi¡ om de slaagl<ans van doelgroepen die als oneven-

redig laag ten opzichte van her gemiddelde wordt beoordeeld

Meerjarenafspraken 20 l8 - 2023 | 5



te verbeteren.
. Voor de nieuwe verkoopprogramma's geldt dat er geen

grote eengezinswoningen worden verkocht, geliberaliseerd

en gesplitst. Er geldt een 'nee, tenzij' uitgangspunt. Defìnitie

van een grote woning is: 65 m2 woonoppervlakte en 4 of

meer kamers.

. Toets¡ngscriteria voor nieuwe verkoopprogramma's zijn:

- Draagt verkoop bii aan streven naar evenwichtige spreiding

sociale woningbouw als richtlijn 33%, per wijk?

- Gaat het om een schaars Product?

- ls er een andere speler die het complex over wil nemen om

middeldure huur te realiseren?

- Vindt de verkoop plaats in een van de geprioriteerde

gebieden en zo ja Past d¡t in de gebiedsaanpak?

- Wat is het advies van de huurdersorganisatie aan de

corporatie over het verkoopprogramma?

En de meer.jarenafspraken op het gebied van Betaalbaarheid:

. Corporaties wiizen toe conform de regionale prestatie-

afspraken.

. Gemeente en corporaties zetten zich in om huurschulden en

hu¡suitzettingen te voorkomen' H et aantal huisuitzettingen

vanwege een betalingsachterstand stijgt in de periode

2018-2023niet.

Afspraken 2018
Dit leidt tot de volgende concrete afspraken in 20 l8:

. Gemeente en corPoraties continueren de gezamenlijke

opdrachtverlening voor de wachttijdenmonitor.

. De gemeente en de corPoraties bespreken twee l<eer per

jaar in het bestuurlijk overleg Wonen de wachttijdenmonitor'

ln overleg stellen corporaties waar nodig en mogelijk hun

voorraad-, huur-, of toewijzingsbeleid bil om de slaagkans van

doelgroepen die als onevenredig laag wordt beoordeeld te

verbeteren.
. Vidomes verl<ent met Woonbron en de gemeente of een

gezamenlijke regeling kan worden oPgezet om huurverhoging

te matigen, daar waar huur door jaarliikse huurverhoging

boven aftoppingsgrens lcomt bij een minimum inkomen.

. ln 20 l8 wordt het experiment incassovrije wijk verkend en

besloten of dit in een van de wijken wordt uitgevoerd.

. De corporat¡es Passen, waar dat wettelijk is toegestaan,

mogelijl< een inkomensafhankeliil<e huurverhoging toe. De

extra opbrengsten van deze inl<omensafhankelíjke huurverho-

ging wordt besteed aan investeringen in Delft, zoals opgeno-

men in deze PrestatieafsPral<en of biedingen per I juli 20 l7'

3. Kwaliteit van de woningvoorraad

Opgave
Gemeente en corPoraties werken gezamenlijk aan het verbete-

ren van de kwaliteit en vitaliteit van wilken. Dit doen zil ieder

vanuit hun eigen rol door te investeren in de kwaliteit van

gebouwen (o.a. door gebouwen duurzamer te maken), te

investeren in het toekomstgericht maken van de sociale

woningvoorraad en door te investeren in kwalitatief sterke

openbare ruimte en veerkrachtige wijken.

Meerjarenafspraken
Dit leidt tot de volgende meerjarenafspraken:

. Er vindt een kwaliteitsslag plaats in verouderde woningen die

niet meer voldoen aan de technische eisen van deze tiid, bij

voorkeur op locaties waar sprake is van een stapeling van

indicatoren.
. De gemeente ¡nvesteert in de openbare ruimte, met name oP

die plekken waar ook renovatie plaatsvindt. Hierin zoeken

corporaties en gemeente de samenwerking

. Besluitvorming over grootschalige renovatie dan wel sloop/

nieuwbouw vindt Plaats volgens het gezamenlijk opgestelde

stappenplan, vanuit. ieders rol, taken en bevoegdheden, zie

bijlage 2.

Afspraken in 2018
Dit leidt. tot de volgende concrete afspraken in 20 l8

Gemeente en corPoraties:
Corporaties brengen problematiek t.a.v' grondwater/bodem-

daling in beeld. De gemeente maakt hiervan een kaart en legt

deze naast de werkzaamheden die gepland zijn rondom de

vervanging van riolering en aanleg drainage in de openbare

ruimte. Aan de hand hiervan onderzoeken corPoraties en

gemeente ol hoe en waar vanuit rol gemeente (openbare

ruimte) en die van de corporaties (onderhoud vastgoed)

samenwerking op dit vraagstuk plaats kan vinden' De gemeente

pakt hierin de regierol.

Vidomes:
. Uitvoering renovatie Jan den Oudeweg.

. Sloop 88 woningen, vervangende sociale nieuwbouw Van der

Goesstraat en Van Schuijlenburchstraat

. Planvorming lsaac da Costa (warmtevoorziening), Hen-

l<etstraat/Casimirstraat, Westeinde, Gilleshof, M ahlerlaan/

Chopinlaan, Sterflats: Griegstraat, Diepenbrocl<straat &

Buitenhofdreef.
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4. Duurzaamheid

Opgave
ln 2050 is Delft energieneutraal, dat wil zeggen dat de hoeveel-

heid gebruikte energie minimaal gelijk is aan de hoeveelheid

duurzaam opgewekte energie. Er zijn twee tussendoelstellingen

. ln 2020 gebruikt Delft 35% minder energie dan in 1990 en is

de CO, uitstoot met 35% afgenomen.

. ln 2030 gebruil<t Delft 50% minder energie dan in 1990 en is

de CO, uitstoot met 50% afgenomen t.o.v. 1990.

Meerjarenafspral<en
Dit leidt tot de volgende meerjarenafspraken:

. Vanuit het convenant Voorhof-Oost werken gemeente en

corporaties samen met andere vastgoedeigenaren aan het

verkennen op welke wijze 1400 woningen in Voorhof

aardgasvrij kunnen worden gemaakt.

. Gemeente en corporaties delen de ambitie om nieuwbouw

zo snel mogelijk aardgasloos en CO, neutraal te realiseren. ln

20 l8 maken we hier concrete afspraken over op basis van

haalb aarheidsonderzoek en de gedeelde energiestrategie

voor de stad.

Afspraken 2018
Dit leidt tot de volgende concrete afspraken in 20 l8:

Gemeenten en corporaties:
. ln 20 l8 starten de gemeente en corporaties gezamenlijk met

het uitwerl<en van een strategie voor de verduurzaming van

de energievoorziening van de woningvoorraad, met als

einddoel een Aardgasvrije energievoorziening. ln deze

Energiestrategie wo rd en afspraken gemaakt over:

- Opties voor alternatieve warmtevoorziening, waarbij

onderscheid wordt gemaal<t tussen grondgebonden

woningen en gestapelde bouw;

- Verduurzaming woningvoorraad - warmtevoorziening en

energiebesparende maatregelen (evt. no-regretmaatregelen

bij fasering);

- Planning uitfasering aardgas;

- Participatie- en communicatie bewoners.

De gemeente neemt hierin de regierol.

' Corporaties stimuleren en informeren huurders actief over

energiebesparing of ondersteunen energiebesparende

maatregelen - of bewustwordingsinitiatieven van huurders.

5. Leefbaarheid

Opgave
Gemeente en corporaties werken gezamenlijk aan de leefbaar-

heid in de wijken en rondom complexen, met als doel veer-

l<rachtige wijken te ontwikkelen waar mensen prettig en veil¡g

kunnen wonen. Bewoners zijn trots op hun buurt. Door
gebiedsgericht te werken ontstaat een heldere koers en

ontwikkelrichting die leidt tot een opwaartse spiraal. Bij (markt)

partijen wordt energie ontketend voor commitment aan de

ontwikkelrichting en investeringen in de gebieden.

Meerjarenafspral<en
Dit leidt tot de volgende meerjarenafspraken:

. Kansen als gevolg van gebiedsontwikkeling (transformatie en

nieuwbouw) grijpen we aan om gezamenlijk te investeren in

de leefbaarheid. De l2 prioritaire gebieden kunnen hier

richting aan geven, maar we kijken ook naar de andere

gebieden.

. Gezamenlijk beoordelen we de leefbaarheid in de wijken

door de onderzoeksresultaten naast elkaar te leggen en de

gezamenlifke inspanningen te bepalen.

. We werken samen aan de uitwerking van de buurtgerichte

aanpak voor de wijken Buitenhof, Voorhof, Tanthof en

Kuyperwijk. lntegrale samenwerl<ing staat hierbij voorop,

zodat wijkpartners van elkaar weten wat er speelt in de wijk.
. Vanuit de integrale aanpak pakken we zalcen als overlast, High

lmpact Crime (HlC), de aanpak van hennepproblematiel< en

schuldenproblematiek aan.

. De huurdersorganisaties organiseren jaarlijks een wijl<schouw

waar de gemeente en corporaties aan meedoen.

. Gemeente en corporaties experimenteren met de inzet van

projecten ter bevordering van de leefbaarheid (zoals de

wijl<conciërge, de flatcoach en student&wijk). Zij doen dit

vanuit een lange termijn perspectief op leefbaarheid in de

buurt. Gezamenlijk bepalen ze wanneer welk instrument

voldoende bijdraagt om doorgezet te worden.
. Gemeente en corporaties continueren de gezamenlijke inzet

op buurtbemiddeling en mediation.

Afspraken 2018
Dit leidt tot de volgende concrete afspral<en in 20 l8

Gemeente en corporat¡es:
. ln 20 l8 werl<en we gezamenlifk aan het volgende voor de

buurtgerichte aanpal< van Buitenhof, Voorhof, Tanthof en

Kuyperwijk:
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- Buitenhof: de kansenkaarten Per buurt met Partners

uitwerken tot een integrale buurtaanpak waar sociale en

fysieke ingrepen op het gebied van de veiligheid elkaar

versterken.

- Voorhof starten met een procesaanpak met Partners,

waarin we breed met elkaar kiiken naar kansen en ontwik-

kelingen op het gebied van openbare ruimte, wonen, groen

en water.

- Tanthof: een integrale aanpal< opstellen vanuit wonen,

welzijn en zorg.

- Kuyperwiik: nader te bepalen op basis van raPPortage

Citydeal en onderzoek wijkconciërge.

. Onder regie van de gemeente nemen corporaties, politie en

bewonersorganisaties deel aan de werkgroep High lmpact

Crime.
. De gemeente neemt de regie oP cases op het gebied van

overlast-, hennep- en schuldenproblematiek. De noodzaak is

hier om het primaire proces (onder andere via het Veiligheids-

huis en het Uitvoeringsoverleg) te stroomlijnen en ervoor te

zorgen dat cases zo snel mogelijk opgepakt worden.

. Gemeente en corporaties nemen deel aan de door huurders-

organisaties georganiseerde wijkschouw.

Vidomes:
. Vidomes experimenteert in één van haar complexen met de

inzet van een flatcoach. De gemeente en Vidomes fìnancieren

dit samen met eventuele andere Partners.
. Vidomes zet (flex) complexbeheerders in de wijken in waar

zij bezit heeft. Deze com p lexbeheerders sprel<en bewoners

waar nodig aan oP ongewenst gedrag.

. Vidomes stimuleert verbinding tussen bewoners door te

voorzien in diverse bewonersruimtes en activiteiten voor en

door bewoners actief te ondersteunen.

. Vidomes voert de volgende projecten uit:

- Project "samen wonen doen we zo".

- Prolect sociale intake DebussY.

- Project verwijdering schotelantennes.

- Project verwaarloosde tuinen.

6. Kwetsbare groePen

Opgave
Door de extramuralisering en het scheiden van wonen en zorg

blijven mensen weer (bijzondere doelgroepen) of langer

(ouderen) zelfstandig wonen. Gemeente en corPoraties maken

in iedere buurt ruimte voor kwetsbare mensen en maken

mogelijk dat kwetsbare mensen langer of weer zelfstandig

kunnen blijven wonen. Van belang is een goede combinatie

tussen draagkrachtige en kwetsbare burgers. Een voorwaarde

hiervoor is de aanwezigheid van netwerken van wijkpartners en

bewoners in de wijken. Dit maakt vroegsignalering mogeliik.

Daarnaast vormt ook een gevarieerd woningaanbod in iedere

wijk een noodzakelijk voorwaarde. De gemeente, corporaties

en zorg/welzi¡nsinstellingen werken samen aan de Ontwikkela-

genda Wonen enZorg.

Meerjarenafspraken
Dit leidt tot de volgende meerjarenafspraken:

. De gemeente neemt de regierol in het langer of weer

(zelfstandig) thuis wonen en de Ontwikkelagenda Wonen en

Zorg.
. Onder regie van de gemeente investeren we gezamenlijk in

het proces en de aanpak.

. Corporaties stellen woningen beschikbaar voor huisvesting

van cl¡ënten vanuit instellingen, hierover ziin procesafspraken

gemaakt.

. Corporaties signaleren richting gemeente als er vermoedens

zijn van problemen achter de voordeur.

. We stellen met corporaties en zorginstellingen een aanpak op

die zorgt voor snelle doorstroming vanuit de crisisopvang of

beschermd wonen naar sociale huurwoning.

. Met partners en inwoners ontwikkelen we een keten van

preventie, vroegsignalering, aanpak problematiek en vangnet

in de wijk.
. De gemeente voert vanuit de Toegang de regie over woon-

begeleiding en signalering van ernstige problematiek achter de

voordeur. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het

voorkomen van verloedering en overlast m.b.t. kwetsbare

huurders

. We verkennen en realiseren wat nodig is aan extra instru-

menten bii het zelfstandig wonen, zoals toezicht of gemeen-

schappelijke ruimtes of een tussenvorm van beschermd- en

begeleid wonen.

. We zetten in op soepele doorstroming in de woonzorgmarlct

door realisatie van een short stay-voorziening of realisatie van

andere tijdeliike doorstroomvoorzieningen. ledere corporatie

draagt bij aan beschikbaar stellen van short stay.

. Corporaties huisvesten jaarlijks naar evenredigheid taal<-

stelling statushouders en bijzondere doelgroepen.
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Afspraken in 2018
Dit leidt tot de volgende concrete afspraken in 20 l8:

Gemeente en corporaties:
. Werken nauw samen in het kernteam Wonen enZorg

rondom ouderen en bijzondere doelgroepen. De gemeente is

procesmatig regisseur hiervan, gezamenlijk zijn partijen

verantwoordelijk voor de invulling.

. Stellen een plan van aanpak Ouderenhuisvesting op. ln dit

plan wordt onder andere de inzet van de doorstroom-

makelaar en het experimenteren met de doorstroompremie

oPgenomen.

. Verkennen de wens en concrete mogelijkheden van tussen-

vormen van beschermd wonen en begeleid wonen.
. Brengen de vraag naar short stay in beeld en koppelen dit aan

concrete locaties waar op korte of middellange termijn short

stay ontwikkeld zou kunnen worden.
. ln het licht van het beleid rondom spreiding/clustering van

bilzondere doelgroepen en draagkracht in de wijk, wordt

heroverwogen hoe won ingtoewijzing voor b i.izondere

doelgroepen moet lopen: via de reguliere woonruimte-

verdeling enlof bemiddeling.

. Werken in de uitvoering van urgentieregeling en bemiddeling

samen in het uitvoeringsoverleg, ook worden in het uitvoe-

ringsoverleg knelpunten gesignaleerd en waar mogelijk

opgelost dan wel geëscaleerd.

. Evalueren het urgentieproces. Het gaat hierb¡j om te bekijken

hoe het huidig proces verloopt, in hoeverre dit aansluit bij de

toekomstige vraag en de effìciëntie en kosten.

Vidomes:
. Vidomes ontwikkelt het concept verzorgd wonen voor de

volgende flats, m¡ts daar voldoende behoefte aan is:

- Sterflats

- Mahlerstraat

- Cort van der Lindenstraat
. Daarbij is ook inzet van flatcoach een mogelijkheid, in

samenwerking met de gemeente.
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Bijlage l: Achtervang WSW

De corporaties bieden nu iaarlijks concreet inzicht in de waarde

van hun bezit in de gemeenten waar zii actief zijn, de leningen

waarvoor de gemeenten een achtervangpositie hebben

ingenomen en welke ontwikkeling zli daar de komende jaren in

verwachten.

Bij deze meerjaren prestatieafspraken (20 l8 - 2023) stemmen

we in met het aangaan van een generieke, gelimiteerde-achter-

vang-overeenkomst met het WSW ten behoeve van door

Woonbron, Vestia, Vidomes en DUWO oP te nemen leningen

in de komende prestatieafsPrakenperiode 2018 -2023' jaarlijks

aan te passen aan de nieuwe periode, met een maximum van

xx miljoen euro, gekoppeld aan het feitelill< investeringspro-

gramma in Delft van de corporaties (ten behoeve van deze

woningmarkt).

Deze achtervang, voor de duur van de investering, maakt

leningen door de in Delft werkzame corPoraties mogelijk. Met

de achtervang kan het WSW leningen borgen' Op basis van de

borging ziln banken en andere fìnanciële instellingen bereid om

leningen tegen een lagere rente af te sluiten met corPoraties.

Met de aan te trekken leningen kunnen de corporaties de

prestatieafspraken realiseren.

De aan te trekl<en leningen worden door de Delftse corpora-

ties gebruikt om de afgesproken prestaties te realiseren. De

achtervangovereenkomst is daarom gekoppeld aan de looptijd

van de prestatieafspral<en (20 l8-2023). Hiervoor verwachten

zij xx miljoen euro aan nieuwe leningen en herfìnancieringen

nodig te hebben. Door het maximeren van de achtervang oP

dit bedrag wordt voorkomen dat de gemeente Delft voor een

hoger bedrag borgt dan voor de uitvoering van de prestatie-

afspraken door de corporaties nodig is. ln de afgesproken

jaarlijkse cyclus van PrestatieafsPral<en ("jaarschijf') kan het

investeringsprogramma van (een van) de corporaties wijzigen.

Bij een herziening van de prestatieafspraken l<an dan een

nieuwe achtervang limiet worden vastgelegd.

Afgesprol<en is dat we de gemeente middels dit format twee

maal per jaar informeren: bij het doen van een bod op de

woonvisie (op basis van de dPi van een jaar eerder, eventueel

geactualiseerd) en uiterlijk l5 december op basis van de dan

ool< in te díenen dPi. Dit jaar zal uiterlijl< in december de eerste

aanlevering plaatsvinden.

Naast de ontwikkeling van de achtervang en del<kingsgraad,

worden ook de mutat¡es en de door de corPoratíe en Semeen-

te benodigde acties in het overzicht opgenomen. Op basis

hiervan is de gemeente tijdig geÏnformeerd en kan het onder-

tekenen van eventuele documentatie snel gebeuren.

Bijlage 2: Stappenplan sloop/nieuw-
bouw en grootschalige renovat¡e

Door corporaties en gemeente te nemen staPPen bij sloop of

grote renovaties waarvoor moet worden verhuisd:

Beleidsmatig gezien is de basis voor sloop/nieuwbouw en grote

renovaties het door de gemeenteraad vastgestelde woonbeleid.

Hierin staan de kaders voor een woningmarkt die aansluit bij de

woonwensen. ln het verlengde hiervan worden door corpora-

ties, huurdersorganisaties en gemeente prestatieafspraken

gemaakt en hierbinnen ool< de afspraken over voorgenomen

sloop/nieuwbouw en renovaties.

Aangegeven kan hierbij worden dat het om wederzijdse

voorspelbaarheid gaat, waarbij iedere betrokken partij zijn,/

haar rol op zorgvuldige wiize vervult.

Voorwaarde om tot sloop of renovatie over te kunnen gaan is

de beschikbaarheid van een sloopreglement. Op basis van de

woningwet dienen corporaties vanaf I ianuari 2017 te kunnen

beschikken over een met de huurdersorganisatie en gemeente

afgestemd sloopreglement. ln dit reglement zijn rechten en

plichten voor verhuurder en huurder oPgenomen inzake sloop,

renovatie en groot onderhoud.

ln voorkomende gevallen kan na overleg door betreffende

corporatie en gemeente in gezamenlijkheid worden besloten af

te wijken van het onderstaande stappenplan.
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I eerste gesprekken met bewonersvertegen-woordiging van complex dat op nominatie voor sloop of
renovatie stãât

corporatie

2 corporatie en gemeente bespreken welke allareging is gemaakt voor een sloop of rcnovatieplan van cgrporatie
afzonderlijk complex à bepalend zijn bouwkundige staat in relatie tot toekomstbestendigheid, of sociaal,/

maatschappelijke ontwikkelingen, prestatieafspraken en woonvisie
(bij sloop vanwege slechte bouwkundige staat van de woningen kan een recent bouwkundig onderzoek
worden overlegd)

3 bestuurders corporatie en gemeente spreken af of en welke vervolgstappen kunnen worden genomen

4 communicatie met bewoners en melding in bestuurlijk overleg met gemeente en overige corporaties

5 aanvragen vergunning tijdelijke verhuur

ó besluit over verstrekken vergunning tijdelijke verhuur o.b.v. leegstandswet

7 informeren bewoners over tijdelilke verhuur

I opstellen sociaal plan o.b.v. sloopreglement

9 defìnitief sloop (nieuwbouw-), renovatie- of investeringsbesluit

I 0 aanvragen onttrekkingsverglnni ng voor sloop*)

I I besluit over verstrekken onttrekkingsvergunning t)

I 2 innemen aanvragen voor urgentie/voorrangsverklaring

l3 - afstemming met Toegang/WMO i.v.m. woonzoekvragen personen met beperking
- bepalen verhuisprofìelen
- voorbereiden voorrangsverklaringen

l4 aanvragen aanwijzing actiegebied als voorwaarde voor verhuizen met voorrang

l5 voornemen om actiegebied aan te wijzen afstemmen met overige sloop- en renovatieplannen in Delft en

regio (met oog op slaagkansen bij met voorrang uitverhuizen)

l6 besluit over aanwijzen actiegebied o.b.v. huisvestingsverordening gemeente Delft (art. 3)

l7 schrifteliik informeren bewoners over aanwijzen actiegeb¡ed en geliiktiid¡g verstrekken
voorrangsverklaringen

I 8 gezamenliik persbericht

bestuurder corporatie

corPoratie

corponltie

gemeente

corPoratie

corPoratie

corPoratie

corPoratie

Semeente

corporatie

gemeente/urgentie-

commissie (ÐAV)

corPorat¡e

gemeente

gemeente (college van

b en w) zie voorgaande

Punt

gemeente en urgentie-

commissie (DAV) en

corPoratie

corPoratie en Semeente

*)onderhetverbodomwoonru¡mte'aanbestemmingteonttreld<en'(zieartil<el 2l Huisvestingswet)zonderdedaartoe

vereiste vergunning valt zowel slopen als ell< gebruil< voor een ander doel dan (zelfstandige) bewonin.
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Bijlage 3: Convenanten en andere afspraken

tussen gemeente en corPoraties

Duurzaamheid:
. Convenant E-deal Voorhof-Oost Aardgasvrii

Leefbaarheid:
. Opdracht programma Buitenhof

DUWO:
. Convenant Grof vuil Van Hasseltlaan (sept 20 l4)

. Convenant Grof Vuil C. Franckstraat en F. Lisztstraat (sept 20 l4)

. Convenant Grof Vuil E. du Perronlaan en R, Holstlaan (sept 20 l4)

. Convenant Grof Vuil Jacoba van Beierenlaan (sept 20 l4)

. Convenant Grof Vuil Korvezee en Balthasar vd Polweg þept 20 l4)

. Convenant Grof Vuil Oudraadtweg (sept 20 l4)

Woonbron
. Convenant Grof Vuil Poptahof (sept 20l4)

. Convenant Grof Vuil Gillisbuurt (sept 20 l4)

. Convenant Grof Vuil Hercules- en Vulcanusweg (sept 20 l4)

Vidomes
. Convenant Grof Vuil Sterflats (sept 20 l4)

. Convenant Grof Vuil Debussystraat (sept 20 l4)

. Convenant Grof Vuil lsaac da Costalaan (sept 20 l4)

Huisvesting kwetsbare groePen:
. Ontwikkelagenda Wonen en Zorg 20 l5-20 l8 (iuni 201 5)

. Afspraken m.b.t. woningtoewijzing aan kwetsbare groePen en woningtoewijzing

aan groepen met een 'biizondere' woningzoekvraag (april 20 l6)
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