Samenwerken aan thuis op
Goeree-Overflakkee
Prestatieafspraken 2022-2026

Voorwoord
Woningcorporatie, huurdersorganisaties en gemeente zetten zich gezamenlijk in voor een
aantrekkelijk en toekomstigbestendig Goeree-Overflakkee. Ook voor mensen die hulp nodig
hebben op de woningmarkt of bij het wonen. Dat doen we binnen de mogelijkheden van elke partij
en vanuit ieders inzet en verantwoordelijkheid. Samenwerking is nodig om de dienstverlening van
de verschillende maatschappelijke organisaties te optimaliseren, de krapte op de woningmarkt
tegen te gaan en onze gezamenlijke woonopgaven te realiseren.
Voor het eerst hebben de drie partijen gezamenlijk nagedacht over het maken van meerjarige
prestatieafspraken. Dit hebben we gedaan, omdat de opgaven waar we gezamenlijk voor staan,
groter zijn dan datgeen wat we in jaarlijkse prestatieafspraken met elkaar kunnen effectueren.
Door meerjarige afspraken met elkaar vast te leggen, commiteren we ons op een aanpak voor de
langere termijn. Jaarlijks worden met elkaar doelstellingen geformuleerd, om gefaseerd de
prestatieafspraken te kunnen realiseren.
We zijn tot de conclusie gekomen dat een aantal belangrijke ingredienten voor het maken van
langdurig beleid op dit moment ontbreken. Het betreft een actuele woonvisie, de definitieve
omgevingsvisie, gemeentelijk beleid ten aanzien van wonen en zorg en een recent
woningmarktonderzoek. Deze zaken maken onderdeel uit van de doelstellingen en
prestatieafspraken.
De drie partijen slaan de handen ineen om wonen op Goeree-Overflakkee nu en in de toekomst te
waarborgen en we verheugen ons op een intensivere samenwerking, afstemming en realisatie van
plannen.
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Inleiding
Woningcorporatie, gemeente en huurdersverenigingen maken prestatieafspraken met elkaar
over ieders bijdrage aan de uitvoering van het lokale woonbeleid. Deze meerjarige
prestatieafspraken laten zien waar we de komende jaren gezamenlijk aan gaan werken. Er
ontbreken nog een aantal belangrijke kaders om voor de komende 5 jaar concrete
doelstellingen te formuleren, 2022 staat dan ook in het teken van het realiseren van deze
kaders en het verder uitwerken van de gezamenlijk benoemde thema’s.
Context
In de gemeente Goeree–Overflakkee spelen verschillende ontwikkelingen en uitdagingen op de
woningmarkt. Door het woningtekort neemt de wachttijd voor een sociale huurwoning toe en ook
de betaalbaarheid vormt een uitdaging. De leefbaarheid in de kleine dorpen staat onder druk.
Daarnaast zorgt de groeiende uitstroom uit zorginstellingen voor meer vraag naar passende
huisvesting. Ook heeft Goeree–Overflakkee te maken met een relatief sterke vergrijzing van haar
bevolking en is er sprake van gezinsverdunning. Tenslotte staan we met zijn allen voor een
enorme verduurzamingsopgave. Deze prestatieafspraken zijn erop gericht een antwoord te
geven op deze ontwikkelingen en een oplossing te bieden voor de uitdagingen op de
woningmarkt.
Kaders
De prestatieafspraken zijn gestoeld op de volkshuisvestelijke prioriteiten zoals de gemeente deze
heeft geformuleerd in haar volkshuisvestelijke beleid gemeente Goeree–Overflakkee 2018-2024.
Hiermee worden tevens de volkshuisvestelijke prioriteiten van de minister aangehouden. Voor de
periode 2021-2025 zijn de vastgestelde prioriteiten:

•
•
•
•
•
•

Bijdragen aan de bouwopgave – door versnellen nieuwbouw sociale huurwoningen
Zorgen voor betaalbaarheid – door inzet van lokaal maatwerk
Investeren in een duurzame sociale huurwoningvoorraad – door aandacht voor
kwaliteitsaspecten en inzet op isolatie en de energietransitie
Realiseren van wonen met zorg – door passende woonvormen en samenwerking
Huisvesten van spoedzoekers – door tijdelijke oplossingen en minder conventionele wijzen
van huisvesting
Investeren in leefbaarheid – door differentiatie van wijken, ontmoeting tussen bewoners
en sociaal beheer

Actueel volkshuisvestelijk beleid (of een woonvisie) is nodig om tot prestatieafspraken te komen.
Zonder dat beleid kan een gemeente corporaties niet bewegen om te investeren. Op het moment
van schrijven van de prestatieafspraken, actualiseert de gemeente haar beleid. Zij werkt aan een
omgevingsvisie waarin de integrale ruimtelijk visie ten aanzien van wonen op Goeree-Overflakkee
is neergelegd. Zodoende heeft Oost West Wonen geen bod gedaan op de woonvisie van de
gemeente, maar hebben partijen in gezamenlijkheid de afspraken opgesteld. Ook om het
wederkerige karakter van de prestatieafspraken te bevorderen.
Oost West Wonen heeft in 2021 haar nieuwe ondernemingsplan en portefeuilleplan vastgesteld.
De uitgangspunten van haar beleid zijn doorvertaald in de prestatieafspraken.
Doel
Concrete, breed gedragen en realistische afspraken over voorraadontwikkeling, kwaliteit,
betaalbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en wonen met zorg.
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Leeswijzer
We verbinden de thema’s die in de prestatieafspraken worden behandeld aan de opgave uit de
woonvisie en de eerste opzet van de omgevingsvisie. Achtereenvolgens komende de volgende
onderwerpen aan bod:

•
•
•
•

Aantrekkelijk wonen: beschikbaarheid en betaalbaarheid
Duurzaam wonen: verduurzaming van de sociale woningvoorraad
Sociaal en leefbaar wonen: kwaliteit van wonen en leven
Sociaal en gezond wonen: oog voor doelgroepen en wonen en zorg

Ieder hoofdstuk begint met een weergave van de ambitie, dan volgen de standpunten en
tenslotte de concrete afspraken voor 2022.
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1. Een aantrekkelijk eiland om te wonen
Voldoende betaalbare, beschikbare en geschikte woningen
We willen dat iedereen een thuis kan vinden op Goeree-Overflakkee. Dan moeten er
voldoende geschikte en betaalbare woningen beschikbaar zijn. Dat is waar de corporatie en
gemeente de komende jaren samen aan gaan werken.
Ontwikkeling sociale huurvoorraad
De bevolking vergrijst en er is sprake van gezinsverdunning bij zowel senioren als jongere
doelgroepen, waardoor het aantal huishoudens gaat toenemen op Goeree-Overflakkee. Daar
speelt Oost West Wonen op in door transitie van het woningbezit. Dit gebeurt door woningen te
verkopen, levensloopbestendige woningen te bouwen en het realiseren van kleine woonvormen.
Oost West Wonen heeft de wens om haar sociale woningvoorraad te doen groeien met zo’n 500
reguliere sociale huurwoningen tot 2035.

De reikwijdte van de financiële polsstok van de woningcorporatie is op dit moment onvoldoende
om deze wensportefeuille te realiseren. De prognose van de ontwikkeling van het corporatiebezit
in aantallen woningen staat in onderstaande tabel. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in een
doelportefeuille (nu haalbaar) en een wensportefeuille (nu financieel niet haalbaar).
Oost West Wonen (Doelportefeuille) =Portefeuillestrategie

2022-2027

2027-2035

Totaal

periode 5 jaren

Periode 8 jaren

periode 13 jaren

6.010

6.028

6.010

Nieuwbouw (nieuwe locaties)
Aankoop
Herstructurering (nieuwbouw)
Sloop
Verkoop

130
10
134
-141
-115

413
16
220
-213
-184

543
26
354
-354
-299

Stand reguliere huurwoningen DAEB per 1 jan 2027

6.028
6.280

6.280

2022-2027

2027-2035

Totaal

periode 5 jaren

Periode 8 jaren

periode 13 jaren

6.010

6.028

6.010

Nieuwbouw (nieuwe locaties)
Aankoop
Herstructurering (nieuwbouw)
Sloop
Verkoop

130
10
134
-141
-115

584
16
220
-163
-184

714
26
354
-304
-299

Stand reguliere huurwoningen DAEB per 1 jan 2027

6.028

6.501

6.501

Stand reguliere huurwoningen DAEB
per 1 jan 2022?

Stand reguliere huurwoningen DAEB per 1 jan 2035

Oost West Wonen (Wensportefeuille)

Stand reguliere huurwoningen DAEB
per 1 jan 2022?

Stand reguliere huurwoningen DAEB per 1 jan 2035

Oost West Wonen sloopt van 2022 tot 2027 in totaal 141 woningen op Goeree-Overflakkee.
Hiervoor worden van 2022 tot 2027 op dezelfde locaties 134 woningen teruggebouwd. Daarnaast
realiseert Oost West Wonen van 2022 tot 2027 in totaal circa 130 nieuw te bouwen sociale
huurwoningen in de gemeente Goeree-Overflakkee. Geschikte locaties, een passende
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parkeernorm, vastgestelde maximale afhandel- en doorlooptijden van gemeentelijke procedures
(van bouwaanvraag tot en met oplevering), voor zover daar geen wettelijke termijnen voor
gelden, zijn randvoorwaardelijk voor de realisatie van de gewenste nieuwbouw.
Woningmarkonderzoek
Het is belangrijk om inzicht te hebben in de actuele en toekomstige woningbehoefte. Daartoe
laten de gemeente Goeree–Overflakkee en Oost West Wonen één keer per 4 jaar een
woningmarktonderzoek uitvoeren. Samen geven de gemeente en Oost West Wonen met het
woningmarktonderzoek richting aan hoe huurders en kopers graag willen wonen: op welke plek
en in wat voor soort woningen.
Verkoop
Oost West Wonen verkoopt gemiddeld 23 woningen per jaar (230 woningen over 10 jaar).
Verkoop van woningen is geen doel op zich maar een middel om de sociale huurvoorraad
langzaam mee te laten bewegen met de demografische ontwikkeling. Tevens kan dit bijdragen
aan differentiatie van wijken mits de woonproducten hiervoor geschikt zijn.
Investeren in de kleine dorpen
Zowel de gemeente als Oost West Wonen hebben oog voor de kleinere kernen. Zeker als het gaat
om het bevorderen van de leefbaarheid, maar ook wanneer zich kansen voordoen ten aanzien van
het toevoegen van (sociale)voorraad zullen deze worden benut.
Nieuwbouw
De gemeente maakt zich sterk voor het realiseren van sociale woningbouw op het eiland.
Zodoende betrekt zij Oost West Wonen in een zo vroeg mogelijk stadium bij
nieuwbouwinitiatieven.
De gemeente zal bij ontwikkellocaties van 20 woningen of meer minimaal 20% tot 25% van de
daar te realiseren woningen(bouwkavels) aanbieden aan Oost West Wonen, zodat sociale
woningbouw gerealiseerd kan worden. Uitgangspunt voor de kavelprijs is het vigerende
grondprijzenbeleid sociale woningbouw, vastgesteld door gemeente Goeree-Overflakkee.

Om nieuwbouw te kunnen plegen heeft Oost West Wonen grondposities nodig. Indien de
gemeente locaties of gebouwen heeft waarop nieuwbouw ontwikkeld zou kunnen worden,
worden deze eerst tegen de woningcorporatie aangehouden. Met andere woorden: de gemeente
verkent bij herontwikkeling of transformatie van gemeentelijke grondposities en gemeentelijk
vastgoed in een vroegtijdig stadium (voor andere partijen) met Oost West Wonen de
haalbaarheid en kansrijkheid om op deze plekken maatschappelijke opgaven te realiseren. De
maatschappelijke opgaven liggen op het vlak van sociale huurwoningen en
woonzorgvoorzieningen.
Oost West Wonen realiseert bij voorkeur ‘flexibele’ nieuwbouw. Dat betekent dat een woning
bijvoorbeeld nu als seniorenwoning dient en in de toekomst gebruikt kan worden als een woning
voor 2 en 3 persoonshuishoudens. Flexibel bouwen waarbij ruimte is voor experimenten met
korte exploitatietijden is een optie.
Oost West Wonen gaat samen met gemeente kansen voor woningen op tijdelijke locaties
benutten. Ten eerste omdat we hiermee versneld woningen kunnen toevoegen, vanwege de
snelle procedure en korte bouwtijd. Maar ook omdat we hiermee diverse doelgroepen en
woonvragen bedienen én het kan bijdragen aan ‘place-making’ vooruitlopend op een definitieve
invulling van locaties. Flex-woningen op tijdelijke locaties zien we als product om blijvend in de
(groeiende) vraag naar flexibel wonen te voorzien.
De gemeente past bij de realisatie van nieuwbouw van Oost West Wonen het gemeentelijke
sociale grondprijsbeleid toe.
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De gemeenteraad heeft besloten om de eerder opgenomen korting op de legesheffing voor
duurzaam bouwen van nieuwe woningen door de corporatie met ingang van 1 januari 2022 te
laten vervallen. De cluster duurzaamheid van de gemeente onderzoekt de mogelijkheden hoe op
een andere wijze tegemoet kan worden gekomen om duurzaam bouwen te bevorderen.
Gemeente en Oost West Wonen zetten zich in om de plancapaciteit voor sociale woningbouw te
verhogen.
Huurprijzen (Prijspeil 2021)
Oost West Wonen streeft naar het betaalbaar houden van de huurprijzen. Om de betaalbaarheid
van huurders en woningzoekenden met verschillende huishoudinkomens in het oog te houden,
past Oost West Wonen het zogenaamde twee-huren principe toe.

Oost West Wonen zorgt er voor dat 80% van het bezit betaalbaar te huren is. Met andere
woorden, minimaal 80% van de woningen wordt verhuurd tot een huurprijs van € 633,35 en/of €
678,66. De overige 20% wordt gelabeld met een huur tussen de tweede aftoppingsgrens (€
678,66) en de liberalisatiegrens (€ 752,33).
Oost West Wonen streeft naar een vaste voorraad aan goedkope woningen (huurprijzen tot
kwaliteitskortingsgrens € 442,46) in elke dorpskern. Op het moment zijn dat 600 woningen. Door
herstructurering en verduurzaming kan deze voorraad gaan afnemen. Uitgangspunt is dat in elke
kern woningen beschikbaar zijn voor de verschillende doelgroepen van Oost West Wonen.
Tevens is zij bezig met het samenstellen van een dure woningvoorraad.
Oost West Wonen streeft naar een huurverhoging die gelijk is aan inflatie (zoals omschreven in
het huurakkoord).
Toewijzen
De corporatie wijst minimaal 85% van de vrijkomende woningen toe aan de doelgroep. De overige
15% mag zij vrij toewijzen.
Woonlasten
Huurlasten vormen slechts een deel van de totale woonlasten. Oost West Wonen investeert de
komende jaren in de verduurzaming van de woningen wat voor de bewoners resulteert in lagere
energielasten. Hier staat een redelijke huurverhoging tegenover wat betekent dat de totale
woonlasten voor bewoners worden gematigd of minimaal gelijk blijven.

Dit gaan we in 2022 doen:
Afspraak
1. Uitvoeren woningmarktonderzoek op Goeree–
Overflakkee. Doorvertalen in beleid, maken
plan van aanpak en uitvoeren acties
2. Het onderwerp flexwonen verder uitwerken
en met elkaar afstemmen. Tijdelijke opvang.
3.

4.

Inventariseren van grondposities. Gemeente
en Oost West Wonen bespreken samen de
voor nieuwbouw geschikte grondposities op
het eiland. (denk daarbij aan omvang)
Daarbij inbegrepen de 17 locaties die nu
inzichtelijk zijn.
Gemeente en Oost West Wonen zetten zich in
om de plancapaciteit voor sociale
woningbouw te verhogen.
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Q2 Uitvoeren onderzoek
Q1-Q3 (Thema onderzoeken en
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Q1-Q4

Wie
Oost West Wonen en
Gemeente en
huurdersverenigingen
Oost West Wonen en
Gemeente en
huurdersverenigingen.
Oost West Wonen en
Gemeente

Oost West Wonen en
gemeente
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2. Een duurzaam eiland om te wonen
Kwaliteit en verduurzaming van de sociale voorraad
We willen dat ieders woning en woonomgeving op ons eiland goed en duurzaam is. Voor de
generaties van nu en straks. Waarbij de betaalbaarheid van het wonen niet in het gedrang
mag komen. Het doel is geheel duurzame wijken in 2050, daar werken we samen aan.
Duurzaamheid
Oost West Wonen is eigenaar van ongeveer 30% van de woningen op Goeree-Overflakkee.
Daarmee is Oost West Wonen een belangrijke partner bij het verduurzamen van de gebouwde
omgeving. De samenwerking die nodig is op het gebied van volkshuisvesting in algemene zin geldt
zeker ook voor het thema duurzaamheid. Op het moment van opstellen van deze
prestatieafspraken is het duurzaamheidsbeleid van Oost West Wonen nog niet vastgesteld.
Anticiperend op het nieuwe duurzaamheidsbeleid zijn de volgende zaken opgenomen.
Bewustwording
Bewustwording gaat over de intrinsieke motivatie van eigen medewerkers, maar ook die van
huurders, inwoners, stakeholders en toeleverende bedrijven, om te bouwen aan een duurzame
samenleving. Bewust gebruik van materialen en energie levert zonder veel meerkosten al een
aanzienlijke bijdrage aan een meer duurzame samenleving. De participatie paraplu ‘Klimaat
Krachtig Goeree-Overflakkee’ is een goed platform om eilandbreed het draagvlak voor het
duurzaam gedachtengoed te vergroten. Omdat dit platform er voor zowel woningeigenaren als
huurders is, willen we als volwaardige partners invulling geven aan dit platform.

•
•

•

Oost West Wonen participeert in het gemeentelijk initiatief Klimaat Krachtig GoereeOverflakkee (KKGO);. We willen het partnerschap in 2022 formaliseren.
Gemeente en Oost West Wonen maken een activiteiten kalender met duurzaamheidsacties
en communicatiemomenten. We organiseren gezamenlijk de activiteiten (NK tegelwippen;
warme truien dag, etc) en informeren huurders over de verantwoordelijkheid die zij kunnen
nemen om met vrij eenvoudige handelingen besparingen te realiseren.
Gemeente maakt gebruik van de RREw regeling. Met deze subsidie kunnen huurders en
particuliere bewoners kleine energie besparende maatregelen treffen ter bewustwording en
vermindering van het energiegebruik. Oost West Wonen ondersteunt de regeling en vult tot
maximaal € 100,- per huishouden in een huurwoning het besteedbare budget aan. Insteek is
om circa 1000 huishoudens in 1 jaar te bereiken.

Energietransitie
De energietransitie gaat over het verduurzamen van de energievoorziening in Nederland. Oost
West Wonen heeft geen doelstellingen als het gaat over het opwekken van energie; dat is niet de
primaire taak van Oost West Wonen, maar wel van de gemeente.De gebouwde omgeving biedt
wel mogelijkheden om duurzaam energie op te wekken; ‘zon op dak’. Binnen de gemeente
Goeree-Overflakkee is de voorkeur uitgesproken voor het realiseren van ‘zon op dak’ ten
opzichte van zon op landbouwgrond. Oost West Wonen beschikt over een groot aantal m2
dakoppervlak. Oost West Wonen is bereidt om te onderzoeken of het beschikbaar stellen van
dakoppervlak, daar waar dit technisch en esthetisch verantwoord is, acceptabel is.

Oost West Wonen heeft per 1-7-2021 1640 woningen voorzien van zonnepanelen. Dit aantal
groeit jaarlijks. Doelstelling is om eind 2022 zonnestroominstallaties te hebben geinstalleerd op
1750 woningen.
Warmtetransitie
De warmtetransitie gaat over het uitfaseren van aardgas. Dit is nodig om het gebruik van fossiele
brandstoffen te minimaliseren en daarmee ook de CO2 uitstoot te reduceren. Met uitzondering
van recente nieuwbouw worden de woningen van Oost West Wonen verwarmd met aardgas.
Voor het uitfaseren van aardgas ligt de regie bij de gemeente. Omdat Oost West Wonen eigenaar
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is van bijna 30% van de woningen in de gebouwde omgeving, stelt Oost West Wonen zich
constructief op en wil een voortrekkersrol vervullen om stap voor stap de overstap naar een
andere warmtevoorziening te maken.
•

•
•
•

•
•

Oost West Wonen participeert in het project ‘Stad Aardgasvrij’. Zij stelt een modelwoning
beschikbaar, houdt huurders op de hoogte van de ontwikkelingen en dragen bij op het gebied
van vergroten van het draagvlak.
De gemeente en Oost West Wonen onderzoeken gezamelijk de mogelijkheid en haalbaarheid
om een kleinschalig warmtenet te realiseren in Sommelsdijk.
Oost West Wonen sorteert voor op elektrisch koken door bij mutatie de gasaansluiting in de
keuken te verwijderen en een perilex stopcontact aan te brengen
Oost West Wonen doet mee aan de ‘zet hem op 60’ actie. Bij onderhoud aan de cv ketel
vraagt de monteur of de keteltemperatuur teruggezet kan worden naar 60 graden. Hierbij
wordt toelichting gegeven en een folder verstrekt.
Oost West Wonen verbetert de komende 5 jaar 500 woningen van een niet-groen label naar
minimaal label A
Bij de verkoop van een woning verzorgt Oost West Wonen een energie advies, waarmee de
nieuwe woningeigenaar meer inzicht krijgt in de te nemen stappen richting aardgasloos.

Circulaire economie
Circulariteit gaat over de uitputting van grondstoffen en ook de daarmee gepaard gaande CO2
uitstoot. Met bewust materiaalgebruik en afstemming in de hele materiaalketen kan circulariteit
op gang komen.

In onze dagelijkse bedrijfsvoering en vooral in de projecten die we realiseren gebruiken we
grondstoffen. Door bewust om te gaan met het inzetten van (nieuwe) grondstoffen kunnen we
bijdragen aan het voorkomen van uitputting van grondstoffen en verminderen we CO2 uitstoot.
•
•

Het thema circulariteit diepen gemeente en Oost West Wonen gezamenlijk verder uit.
We gaan keinschalig met het thema circulariteit aan de slag in nieuwbouw en
renovatieprojecten. We ontwikkelen een afwegingskader. Het thema circulariteit wordt een
verantwoordingsparagraaf in besluitvormende documenten.

Klimaatadaptie
Klimaatadaptie gaat over het veranderende klimaat en hoe we omgaan met de gevolgen daarvan.
Hoe gaan we ons weren tegen (extreme) wateroverlast en (extreme) langdurige hitte? Ook het
tegengaan van verschraling van biodiversiteit, verzilting en bodemdaling zijn thema’s die onder
klimaatadaptie vallen. Juist in de gebouwde omgeving zorgen extreme regen en extreme hitte
voor de meeste overlast. Klimaatverandering kent geen eigendomsgrenzen, daarom vinden we
het belangrijk in te spelen op de gevolgen hiervan en ‘proportionele’ maatregelen te nemen.

•
•

•

Oost West Wonen informeert (nieuwe) huurders over de mogelijkheden die een bewoner
heeft om bij te dragen aan klimaatadaptieve maatregelen.
Bij mutatie brengt Oost West Wonen de bestrating terug over de volle breedte van de
woning. Hoe ver zij dit doet is afhankelijk van de grootte van de tuin. We hanteren het
uitgangspunt dat maximaal een derde van de tuin bestraat is.
Bij nieuwbouwprojecten sorteren we voor op het voorkomen van hittestress en wateroverlast
door passende voorzieningen te treffen. Net als voor circulariteit ontwikkelen we gezamenlijk
een afwegingskader en wordt het thema opgenomen als verantwoordingsparagraaf in onze
besluitvormingsdocumenten
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Kwaliteit
Oost West Wonen zorgt goed voor haar woningbezit en vindt het belangrijk dat huurders trots
op hun woning kunnen zijn. De ambitie is om binnen de beperkte financiële mogelijkheden die de
corporatie heeft een zo hoog mogelijk kwaliteit aan te bieden met oog voor duurzaamheid. De
kwaliteit van het vastgoed gaat over de technische staat, de functionaliteit en de esthetiek. Een
aanzienlijk deel van het vastgoed dateert weliswaar uit de jaren 50, 60 en 70. Het doel is om ook
deze woningen zoveel mogelijk het comfort te geven dat je vandaag de dag van een woning mag
verwachten.

Onderhoudsbeleid: het onderhoud hangt nauw samen met de vastgoedstrategie van Oost West
Wonen. Hierin is de staat van de woning bepalend. Oost West Wonen werkt het
onderhoudsbeleid uit, zodat ze een integrale visie heeft op de kwaliteit van haar woningen.
Nieuwbouw: Oost West Wonen werkt aan een ontwikkelkader voor nieuwbouw. Zo kan zij haar
nieuwbouwplannen toetsen.
Toegankelijkheid: Huurders worden ouder en ouderen blijven steeds langer wonen in hun
eigen/huidige woning. Dit stelt eisen aan de woningen en aan de voorzieningen rondom de
woning. We willen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als de zorgvraag
toeneemt. Om daarvoor te zorgen, moet een groter deel van de bestaande voorraad geschikt
gemaakt worden voor ouderen met een zorgvraag. Oost west Wonen gaat de toegankelijkheid
van haar bezit in kaart brengen middels een sterrenmethodiek (dit op basis van een nog op te
stellen beleid).
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Dit gaan we in 2022 doen:
Afspraak
1. Gemeente en Oost West Wonen maken een activiteiten
kalender met duurzaamheidsacties en
communicatiemomenten. We organiseren gezamenlijk de
activiteiten (NK tegelwippen; warme truien dag, etc)
2. We formaliseren het partnerschap KKGO

Wanneer
Q1

Wie
Oost West Wonen en
gemeente

Q2

3.

Q1-Q2

Gemeente en Oost West
Wonen
Oost West Wonen
en gemeente

4.

Gebruik maken van de RREw regeling door gemeente.
Zowel particulieren als huurders bewust maken van
energieverbruik.
Omdat het salderen wijzigt en in de toekomst sowieso alle
elektriciteit duurzaam wordt opgewekt onderzoeken we
alternatieve mogelijkheden om ‘zon op dak’ te realiseren.
Zon op dak geniet namelijk de voorkeur boven zon op
land(bouwgrond).
Oost West Wonen participeert in het project ‘Stad
Aardgasvrij’. We stellen een modelwoning beschikbaar,
houden onze huurders op de hoogte en dragen bij op het
gebied van vergroten van het draagvlak.
Samen met gemeente onderzoeken we de mogelijkheid
en haalbaarheid om een kleinschalig warmtenet te
realiseren in Sommelsdijk
Oost West Wonen heeft per 1-7-2021 1640 woningen
voorzien van zonnepanelen. Dit aantal groeit jaarlijks.
Doelstelling is om eind 2022 zonnestroominstallaties te
hebben geinstalleerd op 1750 woningen
We doen mee aan de ‘zet hem op 60’ actie. Bij onderhoud
aan de cv ketel vraagt de monteur of de keteltemperatuur
teruggezet kan worden naar 60 graden. Hierbij wordt
toelichting gegeven en een folder verstrekt
Het thema circulariteit diepen gemeente en Oost West
Wonen gezamenlijk verder uit. We gaan keinschalig met
het thema circulariteit aan de slag in onze nieuwbouw en
renovatieprojecten. We ontwikkelen samen met de
gemeente een afwegingskader. Het thema circulariteit
wordt een verantwoordingsparagraaf in onze
besluitvormende documenten.

Q3

Oost West Wonen
en gemeente

Q1-Q4

Oost West Wonen

Q1-Q4

Oost West Wonen en
gemeente

Q4

Oost West Wonen

Q1-Q4

Oost West Wonen

Q3

Oost West Wonen en
gemeente

10. Bij onze nieuwbouw sorteren we voor op het voorkomen
van hittestress en wateroverlast door passende
voorzieningen te treffen. Net als voor circulariteit
ontwikkelen we gezamenlijk met gemeente een
afwegingskader en wordt het thema opgenomen als
verantwoordingsparagraaf in onze
besluitvormingsdocumenten.

Q4

Oost West Wonen en
gemeente

11. Onderhoudsbeleid(visie): Opstellen onderhoudsbeleid

Q1

12. Toegankelijkheid: We gaan de toegankelijkheid van de
woningen in beeld brengen op basis van een nog op te
stellen beleid. (mobiliteitsklasses/sterrenmethodiek)

Q2

Oost West Wonen en
huurdersverenigingen
Oost West Wonen

5.

6.
7.

8.

9.
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3. Een sociaal en leefbaar eiland om te wonen
Kwaliteit van wonen en leven
Goeree-Overflakkee is een eiland van rust en ruimte, waar mensen wonen, werken en
recreëren naar tevredenheid. We streven samen – gemeente, corporatie en
huurdersverenigingen- naar inclusieve gemengde en leefbare wijken. We willen dat onze
inwoners zich thuis voelen in hun huis en in hun wijk.
Diverse wijken
Gemeente en corporatie richten de woningvoorraad zo in dat deze bijdraagt aan de identiteit en
de kracht van de wijk als een aantrekkelijke gemengde woonomgeving. We maken daarvoor
gebruik van de analyses die we maken in het kader van onze gebiedsgerichte aanpak. We gaan uit
van diversiteit als verrijking voor aantrekkelijke wijken.
Samen onderzoeken en aanpakken
We brengen data en praktijkkennis op dorpsniveau bij elkaar om te komen tot een
gemeenschappelijk beeld van de wijken en een gemeenschappelijke aanpak. We leggen daarbij
ook verbindingen naar andere maatschappelijke partners en naar de gemeentelijke
dorpsanalyses/gebiedsvisies die ontwikkeld worden. We kunnen dit niet in een keer, maar we
starten in een aantal dorpen en bouwen het dan verder uit. In de jaarlijkse agenda maken we de
inzet concreet en monitoren gezamenlijk de resultaten van onze gebiedsinzet.
Gericht toewijzen
De corporatie kan haar huurbeleid en toewijzingsbeleid gericht inzetten om de balans tussen
draagkracht en draaglast te versterken.
Gerichte acties leefbaarheidsonderzoek
Leefbaarheid draait grotendeel om de beleving van bewoners. Een omgeving die aansluit bij de
wensen en behoeften van de bewoners wordt over het algemeen als goed leefbaar ervaren. In 2021
hebben we daarom gezamenlijk onderzocht wat inwoners van hun leefomgeving vinden middels
een Leefbaarheidsonderzoek (LEMON). In 2022 gaan we samen diverse acties uitvoeren die
voortkomen uit de onderzoeksresultaten. Doel is gericht te gaan werken aan leefbaarheidszaken
die bewoners uit de wijken zelf aangeven. We houden daarbij rekening met de inhoud van de
portefeuillestrategie van Oost West Wonen, waarin is aangegeven dat qua leefbaarheid en
woonomgeving in de kleinere dorpskernen meer dan gemiddeld wordt ingezet op kwaliteit.
Signaleren
Om huurders en woonomgeving goed te kennen, werkt Oost West Wonen gebiedsgericht. Zij is
actief aanwezig in buurten en komt bij veel mensen thuis. Zo weet de corporatie wat er leef en
speelt. Ook de gemeente doet hier haar voordeel mee, door bij voorbeeld bij schuldhulpverlening
intensief met de corporatie op te trekken. Bij de logische momenten dat de corporatie in contact
is met haar huurders bijv. bij reparaties in de woning, kan er sprake zijn van vroege signalen dat er
iets niet in orde is. Denk aan zorgen om vervuiling van de woning, om verwarde of eenzame
bewoners van alle leeftijden. Het is de taak van de gemeente om deze signalerende kracht zo
vroeg mogelijk en adequaat te benutten. Het gaat om het ontvangen van de signalen én tijdige en
passende hulp, steun en zorg voorhanden hebben.
Sociale initiatieven
Naast de investeringen in de fysieke leefomgeving gaat Oost West Wonen ook aan de slag met
sociale initiatieven, zoals het aanstellen van “huismeesters” in alle appartementencomplexen en
in 2022 wordt weer gestart met het organiseren van huurdersbijeenkomsten c.q. spreekuren in
een aantal dorpskernen. De gemeente werkt momenteel aan een nieuw plan ‘dorpsgericht
werken’ en zal vanuit dit plan gerichte acties ondernemen ter stimulering van de leefbaarheid.
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Thuiswonende ouderen worden kwetsbaarder en doen een beroep op onze zorg en aandacht.
Daarbij hebben gemeente en corporaties in gezamenlijkheid een taak. Behalve de aanpassingen in
de woning is er ook aandacht voor ontmoeting, nabijheid van voorzieningen, een veilige
woonomgeving. Corporaties en huurders kunnen een signalerende functie hebben. De gemeente
heeft de taak om tijdige en passende hulp, steun en zorg te bieden.
Complexe woongerelateerde zaken
We ervaren dat er geleidelijk aan meer en intensievere overlastzaken zijn dan voorheen. Dit
betekent dat we hier nadrukkelijker acties en beleid op willen gaan inzetten. Wanneer de
overlastsituatie vanwege meervoudige problematiek vraagt om inzet van gemeente, zorgpartijen
en/of politie dan gaan zij met de woningcorporatie in gesprek en bieden tijdig passende
hulp/ondersteuning en/of nemen de regie.

Verder gaan we over complexe woongerelateerde zaken als overlast, woningontruiming en
woningvervuiling intensiever met elkaar in gesprek en hopen we in 2022 te komen tot een
intensievere samenwerking en gezamenlijke aanpak door zowel corporatie, gemeente, als de
politie en zorgorganisaties.
Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling gaan we ook in 2022 gezamenlijk weer voor de komende 4 jaar inzetten op het
eiland. Onze afspraken in het kader van buurtbemiddeling en woonoverlast, woonfraude,
schuldpreventie zetten we voort. We evalueren periodiek de werking en stellen waar nodig bij.
Samenwerken convenant
Wat Oost West Wonen betreft is samenwerking met partners op het terrein van leefbaarheid en
woonomgeving de rode draad op dit gebied. Als gezamenlijk medeverantwoordelijke partijen
kunnen we hier alleen samen echt (lange termijn) resultaat boeken. Daarom willen we gaan kijken
hoe we in 2022 tot een eilandelijk “samenwerking/convenant” kunnen komen om wederzijdse
commitment uit te spreken en vorm te geven. Overigens spelen de bewoners van de buurten en
wijken ook een heel belangrijke rol in het werken aan een leefbare woonomgeving, daarom willen
we juist ook hen daarbij betrekken en hierin een rol en verantwoordelijkheid geven zodat het
gedragen wordt door de buurt. Leefbaarheid en huisvesting van specifieke doelgroepen

Het huisvesten van specifieke doelgroepen is een van de kerntaken van een corporatie. Maar het
huisvesten van grote aantallen of concentratie van bijzondere doelgroepen kan op gespannen
voet staan met het borgen van woongenot en leefbaarheid voor alle buurtbewoners. De
gemeente heeft een verantwoordelijkheid om te zorgen voor goede spreiding van locaties voor
bijzondere doelgroepen en passende begeleiding daar omheen te organiseren. Corporaties
moeten zorgvuldig toewijzen, daarbij maatwerk leveren, vanuit de gedachte van mix, menging en
draagkracht.
Bewonersparticipatie
Oost West Wonen blijft inzetten op het actief betrekken van haar klanten (huurders en
woningzoekenden) en belanghouders bij de ontwikkeling van beleid. Ook de gemeente zet
nadrukkelijk in op inwonersparticipatie. Inwoners vormen gezamenlijk de samenleving en hebben
het vermogen de leefbaarheid en vitaliteit met elkaar vorm te geven. Door inwoners te betrekken
bij beleid en hen tegelijk te faciliteren om zelf met initiatieven te komen, zet de gemeente samen
met haar inwoners in op het versterken van de leefbaarheid.
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Dit gaan we in 2022 doen:
Afspraak
1. Gemeente en Oost West Wonen maken samen dorpsanalyses.

Wanneer
Q1-Q4

2.

Q1-Q4

De acties 2022 die in het plan van aanpak Leefbaarheid staan
beschreven voeren corporatie en gemeente volgens planning
uit.
3. Signaleren. Wanneer de corporatie problematiek bij huurders
constateert neemt zij indien mogelijk en wenselijk contact op
met de gemeente. De gemeente zorgt voor passende hulp en
doet haar voordeel met de vroeg signalering.
4. Afspraken maken met partijen over samenwerking. Gemeente
heeft een regisserende rol en is verantwoordelijk voor het
aanbieden van passende hulp
5. Aanstellen huismeesters en organiseren
huurdersbijeenkomsten
6. Door middel van Dorpsgericht werken inwoners- en
overheidsparticipatie faciliteren.
7. Overlast samen aanpakken en bespreken gezamenlijke aanpak
bij complexe problematiek als overlast, ontruimingen en
vervuiling
8. Buurtbemiddeling voortzetten en nadere afspraken maken
over inzet.
9. Wij willen de samenwerking versterken. Of het nu om
leefbaarheidsproblematiek gaat of bijv. wmo gerelateerde
zaken. Graag maken we een eilandelijk
“samenwerking/convenant” om wederzijdse commitment uit
te spreken en vorm te geven.
10. Huisvesten specifieke doelgroepen. De gemeente zorgt voor
goede spreiding en passende begeleiding daaromheen.
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Wie
Oost West Wonen en
gemeente
Oost West Wonen en
gemeente

Q1-Q4

Oost West Wonen en
gemeente

Q3

Gemeente en Oost West
Wonen

Q2-Q3

Oost West Wonen
Gemeente

Q1-Q4

Gemeente en Oost West
Wonen

Q1

Oost West Wonen en
gemeente
Oost West Wonen en
gemeente en
huurdersverenigingen

Q1-Q2

Q1-Q4

Gemeente en Oost West
Wonen
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4. Een sociaal en gezond eiland om te wonen
Oog voor doelgroepen en wonen met zorg
We moeten blijven inzetten op voldoende beschikbare woningen voor ouderen en mensen
met een zorgvraag, ook in de sociale sector. Zodat ook zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen
(blijven) wonen in hun vertrouwde sociale omgeving in een passende woning en met de
benodigde ondersteuning en zorg dichtbij. Het is belangrijk dat we hier gezamenlijk een visie
op hebben en gericht aan werken, ook gezien de demografische ontwikkelingen.
Wonen voor ouderen: visie op wonen en zorg
Beleidsstuk wonen en zorg
De verantwoordelijkheid voor visie op wonen en zorg ligt bij gemeente. Echter dit thema is ook
voor Oost West Wonen van groot belang, daarom gaat zij in 2022 aanvullend en toevoegend haar
“bod” maken op dit thema middels een eigen beleidsstuk Wonen-Zorg. Hiermee wil zij voor
haarzelf helder maken en bediscussieerd hebben welke rol zij als woningcorporatie denkt te
moeten invullen op dit gebied.
Rapport van Paulina.nu (waarin is onderzocht wat de komende ontwikkelingen van ouderenzorg op
ons eiland zijn)

Er is een visiedocument opgesteld waarin aangegeven wordt wat de komende 15 jaar met
betrekking tot de vergrijzende bevolking op Goeree-Overflakkee op het gebied van wonen,
ondersteuning en zorg nodig is. In dat visiedocument zijn ook concrete acties opgenomen die
binnen de komende 3 jaar uitgevoerd zullen worden. De acties voor Oost West Wonen liggen
voornamelijk op het terrein van ‘zorgen voor voldoende zorggeschikte woningen in combinatie
met welzijn en zorgen voor het vereenvoudigen en afstemmen van procedures om medewerkers
gemakkelijker en sneller operationeel de juiste dienstverlening te kunnen laten toepassen’.
Concrete acties zoals het uitvoeren van een woonbehoefteonderzoek zal in gezamenlijkheid in
2022 opgepakt worden.
Bijzondere en tijdelijke huisvesting
Evaluatie van twee opvanglocaties voor dak- en thuislozen en voor kwetsbare jongeren die
tijdelijk woonruimte nodig hebben: In 2022 gaan we evalueren hoe dit loopt en wat de
uitkomsten/resultaten zijn. Oost West Wonen staat open voor allerlei vormen van
noodhuisvesting of specifieke huisvesting die kwetsbare inwoners van dit eiland of direct
daaromheen nodig hebben.
Tijdelijke huisvesting
In samenwerking met maatschappelijke organisaties en andere partijen analyseren, organiseren,
monitoren en evalueren gemeente en woningcorporatie noodhuisvesting en andere vormen van
huisvesting binnen het sociaal domein.
Ontwikkeling inbreidingslocaties
Gemeente en corporatie trekken samen op bij het ontwikkelen van (inbreidings)locaties om daar
passende woongebouwen te realiseren, met aandacht voor ontmoeten, nabijheid van
voorzieningen zoals winkels, dienstverlening, openbaar vervoer en zorg.
Bewonersinitiatieven
We zoeken elkaar actief op als er bewonersgroepen (denk aan ouderen, ouders, mantelzorgers)
bij gemeente en/of corporatie aankloppen om hun wens voor een woonconcept nader te
onderzoeken.
Levensloopbestendige woningen in vergrijsde wijken
Vooral in vergrijsde wijken geven we prioriteit aan het toevoegen van levensloopgeschikte1
1 Definitie levensloopgeschikt/levensloopbestendig: Een levensloopbestendige woning is een woning die zo gebouwd is, dat deze geschikt is voor iedere levensfase
van een bewoner. Een levensloopbestendige woning groeit als het ware mee met de bewoners. Daarmee wordt voorkomen dat bewoners moeten verhuizen vanwege
ouderdom of een beperking. Een ander woord voor levensloopbestendige woning is levensloopgeschikte woning. (Bron: Kenniscentrum Wonen-Zorg)
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appartementen op goed uitgekiende plekken; nabij voorzieningen, geclusterd om ontmoeten en
nabijheid van zorg beter en vanzelfsprekender te kunnen organiseren.
Nieuwbouw = levensloopbestendig
We houden vast aan de afspraak dat in principe alle nieuwbouw levensloopgeschikt is. Hierover
worden per project afspraken gemaakt.
Woningaanpassingen bestaande voorraad
In de bestaande voorraad zorgt de corporatie ervoor dat haar woningen zo levensloopgeschikt
mogelijk worden. De technische eisen die daarvoor gelden zijn richtinggevend. De gemeente biedt
–onder voorwaarden- de mogelijkheid aan corporaties om vooraf collectief WMO-geld aan te
vragen voor woningaanpassingen. Daarnaast geeft de corporatie aan haar huurders de
mogelijkheid om. binnen het Zelf Aangebrachte Voorzieningen beleid, zelf hun woning aan te
passen.
Wonen voor bijzondere doelgroepen
Net als ouderen die afhankelijk zijn van zorg, wonen ook de doelgroepen lichamelijk en/of
verstandelijk gehandicapten en mensen die kampen met psychiatrische problematiek, vaker dan
vroeger zelfstandig (al dan niet met ambulante begeleiding) in een reguliere woning in de wijk.
Deze ontwikkeling heeft grote gevolgen voor de vraag naar reguliere woningen en alternatieve
woonvormen waar mensen met een zorgvraag (samen) kunnen wonen. We vinden het belangrijk
om inzicht te krijgen in de omvang van deze doelgroep, maar ook om inzicht te krijgen in de
zorgvraag van de doelgroep en de ondersteuning die wij kunnen leveren.

Het langer zelfstandig wonen van kwetsbare burgers zorgt voor nieuwe vraagstukken. Hoe
zorgen we ervoor dat er voldoende geschikte levensloopbestendige woningen zijn voor mensen
met een beperking, hoe signaleren we zorgvragen tijdig, hoe zorgen we er voor dat huurders op
de hoogte zijn van de mogelijkheden wat betreft aanpassingen en woonvormen ed.? Hoe zorgen
we voor een gezonde en veilige woonomgeving, ook voor mensen met een zorgvraag? Kunnen wij
een bijdrage leveren aan het bestrijden van vereenzaming? Ook hier gaan gemeente en
woningcorporatie samen aan de slag om inzicht te krijgen en beleid te ontwikkelen, in
samenspraak met zorg en welzijn.
Gemeentelijk vastgoed doet mee
Ook gemeentelijk vastgoed in ‘niet-corporatiewijken’ moeten we om reden van spreiding in het
vizier houden voor bijzondere doelgroepen.
Voorwaarden voor elke bijzondere doelgroep
Voorwaarde voor welke vorm van wonen dan ook voor deze bijzondere doelgroepen is zorgen
voor:

•
•
•
•

heldere afspraken over passende begeleiding
een aanspreekpunt voor de buurt
samenwerkende partners die elkaar opzoeken en weten te vinden als het anders loopt dan
voorzien
leren van opgedane ervaringen, onder andere door periodiek met elkaar in gesprek te
gaan en lessen te trekken voor toekomstige samenwerkingen

Kennis ophalen en delen
We zetten ons gezamenlijk in om beschikbare middelen en kennis vanuit Rijk en/of Provincie naar
Goeree-Overflakkee te halen voor het realiseren van onze plannen. Denk aan de taskforce
Wonen en Zorg, kennis rondom het programma Weer Thuis, impulsgelden voor het realiseren van
woonruimte voor dak- en thuislozen. En we leren van aansprekende voorbeelden van bewezen
concepten elders. Denk aan Housing First, Skaeve Huse, Buurtcirkels, Kanskaart Jeugd.
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Statushouders
Oost West Wonen levert een actieve bijdrage aan de huisvesting van statushouders.
Kleinschaligheid, spreiding, draagkracht (in de buurt) en samenwerking, zijn daarbij
kernbegrippen. Oost West Wonen zet zich in om, naar evenredigheid, bij te dragen aan de
taakstelling van de gemeente.

Het bezit van Oost West Wonen bestaat voornamelijk uit eengezinswoningen. Het huisvesten van
gezinnen is het meest passend, het moeten huisvesten van veel eenpersoonshuishoudens zorgt
voor een mismatch en drukt op de beschikbaarheid van de sociale voorraad. We zien hier een
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Oost West Wonen verwacht van de gemeente dat zij
bijdraagt aan het passend huisvesten van deze doelgroep, door bijv. het beschikbaar stellen of
maken van woningen. De druk op de sociale voorraad is zo hoog dat er gezocht moet worden
naar een alternatieve wijze van huisvesting. Adequate begeleiding bij het huisvesten en wonen
van statushouders is noodzakelijk.
Bijzondere doelgroepen
Oost West Wonen zet zich in voor een passende huisvesting van zogenaamde bijzondere
doelgroepen als (ex)-daklozen, ex-gedetineerden, ex-verslaafden, GGZ-cliënten. Dit gebeurt
veelal in overleg/ afstemming met begeleidende instanties. De gemeente (WMO / leefbaarheid /
veiligheid ) heeft een regierol bij het voorkomen en verhelpen van sociale problematiek.
Herstructureringskandidaten
Conform het sociaal plan krijgen herstructurerings-kandidaten van de corporatie voorrang op de
toewijzing van woningen.
Arbeidsmigranten
De gemeente heeft samen met betrokken partijen het beleidsplan “Huisvesting
arbeidsmigranten” opgesteld. Het beleidsplan gaat uit van grootschalige geconcentreerde
huisvesting op enkele locaties verspreid over de gemeente alsmede meer kleinschalige
huisvesting bij de werkgevers als daar de mogelijkheden voor zijn. Dit betreft dan de short en
mid-stay arbeidsmigranten die hier een bepaalde periode verblijven. De longstay arbeidsmigrant
zal worden gehuisvest binnen de reguliere woningvoorraad en kan binnen de bestaande
regelgeving een beroep doen op een sociale huurwoning.

Dit gaan we in 2022 doen:
Afspraak
1. Visie op Wonen en Zorg maken
2. Beleid maken op thema Wonen en Zorg (met of zonder visie)
Het gaat dan om ouderen, maar ook om overige groepen met
een zorgvraag. Welke bijdrage kunnen wij als
woningcorporatie leveren.
3. Rapport paulina.nu uitwerken/acties verrichten. Concrete
zaken die we gaan aanpakken. Gemeente Visie op Wonen
rapport opstellen
4. Evaluatie van de twee opvanglocaties
5. Inventariseren inbreidingslocaties
6. Huisvesting van statushouders. Andere mogelijkheden
onderzoeken.

Wanneer
Q1, Q2
Q1, Q2

Wie
Gemeente
Oost West Wonen

Q1-Q4

Oost West Wonen en
gemeente

Q4
Q2
Q1

7.

Q1-Q4

Oost West Wonen
Gemeente
Gemeente, Oost West
Wonen en
huurdersverenigingen
Gemeente

Huisvesting Arbeidsmigranten
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5. Samenwerken aan goed wonen op het eiland
Samenwerkingsafspraken
Het is belangrijk om afspraken te maken over de manier waarop we omgaan met de
prestatieafspraken. Zo zorgen we voor een efficiënt proces en weten we aan toe zijn. Ook
maakt het bespreekbaar maken van knelpunten gemakkelijker.
Het maken van prestatieafspraken
We maken meerjarige afspraken, voor vier jaar, met een jaarlijkse cyclus van monitor en
bestuurlijke bespreking van de monitor. Dit biedt, mede in relatie tot de actuele ontwikkelingen,
de mogelijkheid voor bijsturing of herijking.

Jaarlijks stellen we een monitorrapportage op waarin wordt gerapporteerd over de te leveren
prestaties, zoals per onderwerp gemarkeerd, van de woningcorporatie Oost West Wonen, de
gemeente Goeree-Overflakkee en de huurdersverenigingen Goeree-Overflakkee en Goedereede.
In het voorjaar van 2022 ontwikkelen we met de drie partijen gezamenlijk de monitor voor de
komende vier jaar.
Er vindt twee keer per jaar een bestuurlijk overleg plaats tussen de gemeente en Oost West
Wonen. In het eerste kwartaal van elk kalenderjaar komen de partijen bestuurlijk bij elkaar om de
voortgang en om eventuele ontwikkelingen en signalen te bespreken.
In het tweede kwartaal van elk kalenderjaar komen de partijen bestuurlijk bij elkaar om de
monitoringrapportage met elkaar te bespreken. In dit tweede bestuurlijk overleg wordt ook
besproken of gewijzigde omstandigheden aanleiding zijn voor het aanpassen van gemaakte
afspraken.
Partijen spreken af met elkaar in overleg te treden over de afspraken, wanneer zich externe
omstandigheden voordoen die het nakomen van afspraken sterk bemoeilijken. Dat kunnen
bijvoorbeeld ontwikkelingen zijn in Rijksbeleid of veranderde economische ontwikkelingen.
Deze cyclus vervangt voor Oost West Wonen de wettelijke cyclus, waarbij ieder jaar opnieuw
prestatieafspraken worden gemaakt, op basis van een jaarlijks activiteitenoverzicht en bod.
Daar waar (een onderdeel van) het proces knelt en de haalbaarheid van een plan in het geding is,
gaan gemeente en Oost West Wonen in overleg over hoe het knelpunt of het probleem opgelost
kan worden.
De prestatieafspraken zijn een vast agendapunt tijdens de formele overleggen tussen
huurdersverenigingen en woningcorporatie.
Dit gaan we in 2022 doen:
Afspraak
1. Voorjaar 2022 ontwikkelen monitor/evaluatie van de te
realiseren afspraken in de prestatieafspraken

Wanneer
Q1

2.

Juli 2022 bestuurlijk overleg

Q2

3.

Bij formele overleggen tussen hv en OWW zijn de
prestatieafspraken een vast agendapunt

Q1-Q4
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Wie
Huurdersverenigingen,
Oost West Wonen en
gemeente
Oost West Wonen en
gemeente
Huurdersverenigingen en
Oost West Wonen
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Ondertekening
Overeengekomen en getekend te Middelharnis op 8 december 2021

Huurdersvereniging Goeree-Overflakkee
M.J. van der Klooster

Huurdersvereniging Goedereede
C. Grinwis

Gemeente Goeree-Overflakkee
D.A. Markwat

Woningcorporatie Oost West Wonen
M. van de Kamp
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