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1lnleiding
ln de PALT (Prestatie Afspraken Lange Termijn) Zwijndrecht leggen gemeente, corporaties,
woningbouwvereniging en huurdersraden afspraken vast over hoe uitvoering wordt gegeven aan het woonbeteid,
conform de Woningwet. Deze afspraken komen op lokaal en regionaal (Drechtsteden) niveau tot stand.
Voorliggende prestatieafspraken richten zich op de lokale prestatieafspraken.
De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft - in navolging op de Regionale Woonvisie Drechtsteden (2017) - op het
domein wonen een ambitieus programma vastgestetd. Duurzame renovatie en herstructurering, afspraken over
de sociale woningvoorraad en een forse woningbouwopgave. Dit moet bijdragen aan een gemixt woonmitieu,
evenwicht in de bevolkingssamenstelting, een krachtig voorzieningenniveau en voortgang in de
duurzaamheidsopgave. Stevig partnerschap met de woningbouwcorporaties en huurdersraden is daarbij van
groot belang. Daarom investeren we samen in het proces om te komen tot beteidsrijke prestatieafspraken
(PALT) die een bindend karakter hebben voor de tange termijn. Voorliggende PALT hebben daarom een
getdigheidsduur van tenminste vijf jaar (2018-2023), waarbij ieder jaar een gezamentijke herijking ptaatsvindt
op basis van gezette stappen en eventueet gewijzigde situaties.

Gezien de grote opgave in Zwijndrecht om de sociaateconomische positie te verbeteren, is gekozen voor een
integrale, stevige inzet, door alte partners. Daarbij wachten we niet op regionate, overkoepetende afspraken,
maar gaan we a[ van start. De Regionate Woonvisie 2017 - 2031 met afspraken op regionaal niveau vormt hierbij
de leidraad.

Drie pijlers
De lokate PALT bestaat uit drie pijters met een aantal sub-thema's daarbinnen:
Krachtig Zwijndrecht: heeft betrekking op een sociaaleconomisch krachtig Zwijndrecht en passende
huisvesting voor alten. ln de Regionate Woonvisie Drechtsteden is vastgestetd dat een evenwichtige
spreiding van de sociale woningvoorraad over de Drechtsteden nodig is. Zwijndrecht kenmerkt zich door een
relatief zwakke sociaaleconomische positie en een relatief goedkope woningvoorraad. Een kwantitatief en
kwatitatief evenwichtige spreiding van de sociate voorraad (en daarmee bevotkingsopbouw) in Drechtsteden
als geheel is van belang voor een krachtiger Zwijndrecht.

Z.

Sociaal Zwijndrecht: heeft betrekking op leefbaarheid in kwetsbare buurten, [anger zelfstandig wonen en
het terugdringen van schutd- en armoedeproblematiek. ln een aantal buurten in Zwijndrecht staat de
leefbaarheid onder druk. Om de kwetsbaarheid van deze buurten te verminderen is o.a.de Buurtaanpak in
het leven geroepen. Daarnaast is het terugdringen van schutd- en armoedeprobtematiek een betangrijk
thema in Zwijndrecht. Een stevig sociaal vangnet, vroege signatering en betaatbaarheid van de woning zijn
daarbij wezentijk. Voor een sociaal Zwijndrecht is het tevens betangrijk dat kwetsbare doelgroepen, zoats
zorgbehoevenden en ouderen, langer zelfstandig thuis kunnen wonen met kwatiteit.

3.

Fysiek gezond Zwijndrecht: heeft betrekking op klimaatadaptatie, energie en duurzaamheid. Ten aanzien
van een fysiek gezond Zwijndrecht is verduurzaming van de woningvoorraad (door energietransitie,
klimaatadaptatie en duurzaam grondstoffengebruik) van belang. Zwijndrecht heeft de ambitie om in 2050
energieneutraal te zijn (conform de Energie Agenda en Energiestrategie Drechtsteden). De aanstuiting van
woningen op een warmtenet is hierin een belangrijk thema.

Bij de uitwerking van de drie pijters getden de votgende uitgangspunten:

r
.
.
.

Een sociaal krachtiger Zwijndrecht en een gemêleerde wijkopbouw

Passende huisvesting voor atle Zwijndrechtse inwoners
Versterking van [eefbaarheid en behoud van draagvlak voor voorzieningen

Verduurzaming van de woningvoorraad
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Er is breed commitment aan bovengenoemde pijters

vanuit het Raadsprogramma, en ook vanuit de

woningcorporaties Trivire, Woonkracht 10 en Woningbouwvereniging Heerjansdam, en de huurdersverenigingen
De samenhang tussen de pijters is betangrijk.
ln de hiernavotgende drie hoofdstukken beschrijven we de afspraken, taakverdeling en ptanning per pijter.
Hieronder votgen enkete betangrijke feiten over de Zwijndrechtse woningmarkt.
Proces
Er kunnen zich onvoorziene omstandigheden voordoen waarbij het behalen van deze jaartijkse lokate
prestatieafspraken onder druk komen te staan. ln dat geval gaan partijen met etkaar in overteg over de
gevolgen voor deze prestatieafspraken en over de mogetijkheden om zoveet ats mogetijk bij het beoogde
resuttaat van deze afspraken te komen.

Figuur 1: facts & figures Zwijndrechtse (binnenste ring) versus Drechtsteden (buitenste ring)
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Bron: CBS (2017).
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2 Krachtig Twijndrecht
Voor we ingaan op de prestatieafspraken ten aanzien van een Krachtig(er) Zwijndrecht zetten we facts &
figures op een rij met betrekking tot verhuisstromen en ontwikketing van de sociate voorraad. Dit dient ats
uitgangspunt voor de prestatieafspraken, die volgen in paragraaf 2.3.

2.1 context: inzet op een krachtigere regio met Zwijndrecht daarbinnen
Voor een sociaaleconomisch krachtigere regio zijn bij de Regionate PALT 2016-2025 (2016) afspraken gemaakt
voor het regionaal terugbrengen (en evenwichtiger spreiden) van de sociate voorraad met 2.900 woningen. Uit
het RIGO onderzoek van 2017 btijkt dat de sociate doetgroep is gegroeid ten opzichte van het
vaststetlingsmoment van de PALT afspraken2016-2025. Op basis daarvan is in de Regionale Woonvisie (2017) de
reductie van 2.900 woningen op regioniveau losgetaten en is gekozen voor een stand-stitl principe per 1-1-2016.
Dit houdt in dat er sprake is van een getijkbtijvende sociate huurwoningvoorraad vanaf 1 januari 2016 op
regionaal niveau (Drechtsteden). Het stand-stit[ principe impticeert een verdeetvraagstuk en zorgt ervoor dat
woningcorporaties in de regio aan elkaar verbonden zijn als het gaat om de omvang van de sociate
huurwoningvoorraad. Een toename in de ene gemeente teidt onherroepetijk tot een afname in een andere
gemeente. Gemeenten moeten hierover regionaal afstemming bereiken. ln de Regionate Woonvisie is tevens
aangegeven dat goede monitoring van de sociate doetgroep nodig is om passend te kunnen btijven huisvesten.

Uit het RIGO onderzoek btijkt dat Zwijndrecht - in vergetijking met andere Drechtsteden - een retatief grote
sociate voorraad heeft (36% ten opzichte van 30% regionaal per 1-1-2016, zie onderstaande figuren). De
gemeente heeft zichzetf daarom als ambitie gesteld de sociale voorraad in Zwijndrecht te verkteinen, met ats
doel een evenwichtigere spreiding van doetgroepen over de regio Drechtsteden. ). De gemeentetijke ambitie
staat op gespannen voet met de betangen van de corporaties, tenzij er regionate (PAlT-)afspraken komen die
de nu getdende afspraken van een Drechtstedetijke stand-stitt op de ontwikketing van de sociale voorraad
ondersteunen.
De focus in Zwijndrecht tigt op het verkteinen van de betaalbare voorraad (tot de aftoppingsgrenzen), omdat de
Zwijndrechtse voorraad vooral in dit segment afwijkt van het regionale beetd (33% in Zwijndrecht versus 26%
regionaal, per 1-1'2016, btijkt uit het RIGO onderzoek). Conform passend toewijzen komen voorwoningen
boven de aftoppingsgrenzen atteen huishoudens in aanmerking die geen recht hebben op huurtoeslag (en
daarmee inkomen hebben uit werk of pensioen

We erkennen bovenstaande trends. Anderzijds is er de groei van kwetsbare groepen en dat kunnen we niet
negeren. Wezentijk daarbij is dat we de concentratie van kwetsbare groepen tegengaan, om een cumulatief
effect te voorkomen. De opvang van kwetsbare doetgroepen moet passen binnen een regionate balans, waarbij

het principe geldt; keuzevrijheid in een open huurmarkt.

2.2 De cijfers op een rij
Zwijndrecht heeft een positief verhuissaldo van sociale huurders
Circa42To van de verhuringen door corporaties wordt gedaan aan inwoners van Zwijndrecht. De overige 58%
komtvan buiten Zwijndrecht, vooral uit Dordrecht (31%). Meerdan gemiddetd in Drechtsteden gaat het
vermoedelijk om (één-ouder)gezinnen. Dat btijkt uit verhuurcijfers uit Woningnet en huishoudensgegevens van
Primos 2017 (zie onderstaande figuren). Ats we kijken naar inkomensdoetgroepen waaraan de
corporatiewoningen worden verhuurd, dan btijkt dat in Zwijndrecht 75/ovan de woningen wordt verhuurd aan
huishoudens met een inkomen tot de huurtoeslaggrens. Dit is gemiddetd ten opzichte van de rest van de regio
Drechtsteden. Zwijndrecht heeft daarbij een positief verhuissatdo van sociale huurders op het niveau van
Drechtsteden (zie tabet 1): de instroom is groter dan de uitstroom. Dit getdt vooralvoor doelgroepen met recht
op huurtoeslag (op basis van hun inkomen en huishoudenssamenstelting). Sturing op deze netto instroom is
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mogetijk door in te grijpen op de omvang van de sociale woningvoorraad en de verdeting naar huurprijsktassen
daarbinnen.
We bespeuren dat bovenstaande signateringen nog verder gbconcretiseerd en onderbouwd moeten worden.
Daarnaast hebben we een behoefte aan een O-meting. Dit atles zal zijn ptek krijgen in de op te stetten

monitoring.
Figuur 2: facts & figures verhuisstromen en voorraad corporatiehuurwoningen
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Laag= goedkoop= <=€,417,34. Midden-laag = leaftoppingsgrens (voor 1 en 2 persoonshuishouden) = > € 417,34 en <= € 597,30. Middennoog-= Zè aftoppingsgrens (voor 3 of meerpersoonshuishouden) = > € 597,30 en <= € 640,14. Hoog = 6uu1 =>€640,14en<=
€ 710,68. Boven maximale huurgrens = geliberaliseerd = > € 710,68.
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Tabel 1: saldo in- en uitstroom sociale doelgroep Zwijndrecht
Huurtoeslag-

Niel-huurtoeslag-

oerechtiod

oerechtiod

Zwitndrecht

380

Huurtoeslaggerechtiqd

130

Niet-huurtoeslag-

Huurloeslagoerechtiod

oerechtiqd
200

75

Niet-huurtoeslagqerechtiod
+180

+55

Bron: Woningnet (201 8), gegevens over periode 20 1 6 Q1 Vm 2018 Q2.

Monitoren instroom
Zoals de trend zich lijkt af te tekenen, kent Zwijndrecht op dit moment een netto instroom van huishoudens die
op basis van huishoudenssamenstetling en inkomen recht hebben op huurtoeslag. Deze doelgroep landt in de
sociale voorraad tot de aftoppingsgrenzen (tot € 597 en € 640, circa 90% van de corporatievoorraad in
Zwijndrecht). Dit is geborgd in de wet Passend Toewijzen. De gegevens in bovenstaande tabel 1 over de
instroom vanuit Drechtsteden zijn gebaseerd op het inkomen dat woningzoekenden zetf registreren in

Woningnet. Het daadwerketijke inkomen van een instromend huishoudens wordt getoetst op het moment van
woningtoewijzing, en kan afwijken van het eerder opgegeven inkomen. Het vraagt om een nadere anatyse die
we opnemen in de monitoring.

Socialevoorraad tot aftoppingsgrenzen afgenomen met netto 323 woningen sinds l januari 2016
Corporaties hebben niet op hun handen gezeten. De voorraad woningen in dit segment is sinds 1 januari 2016
afgenomen met netto 323 woningen (zie onderstaande tabel). Deze aantalten vormen het vertrekpunt voor de
prestatieafspraken. Corporaties zulten de totate verkoopportefeuille herijken in de regionale context.

MONITORING SPREIDING EN BESCHIKBAARHEID

Corporaties en gemeenten monitoren via de beschikbaarheidsmonitor, wachttijsten en verhuisbewegingen of
de huidige inzet leidt tot een meer evenwichtigere spreiding van doelgroepen, zonder dat tekorten ontstaan.
Hierbij is ook de doorstroomfunctie van (a[ dan niet) vervangende nieuwbouw een aandachtspunt. Betangrijk is

dat we niet alteen kijken naar de cijfers, maar ook aandacht hebben voor marktwerking, doelgroepenanatyses
en concentratie. Ats er tekorten ontstaan, maken corporaties en gemeenten afspraken over de te nemen
maatregelen om de tekorten op te heffen.
Regionaal wordt gewerkt aan de Agenda Huisvesting Kwetsbare Groepen. Vanuit deze agenda wordt gewerkt
aan een monitor kwetsbare groepen die gekoppeld wordt aan de beschikbaarheidsmonitor.

Tabel 2: omvang sociale voorraad tot aftoppingsgrezen sinds 1-1-2016. Tussen haakjes de totale
corporatievoorraad in Zwijndrecht*

Zwijndrecht
Trivire

Woonkracht l0
Heeriansdam

6.7110.529)
2.927 (3.163
3.306 (3.785)
478 (581)

-323 Gl 13)

6.388 (7.416)

t32)

2.758 (3.131)

135 L67)

3,171 (3.781)

169
-19

H4)

459 í56i

Bron: Gemeente Zwiindrecht en corporaties (1-10-2018).. *Dit is exclusieÍ compensatie van KoningshoÍ

2.3 Afspraken: evenwichtige spreiding sociale doelgroepen
Afspraak 1: evenwichtige spreiding sociale voorraad
Voor een evenredige spreiding van sociate doelgroepen over Drechtsteden committeren corporaties en
huurdersverenigingen zich aan de inspanningsverplichting om de sociale huurvoorraad tot de aftoppingsgrenzen
af te bouwen met per satdo 600 woningen (peitdatum: 1 januari 2016). Dit gebeurt over een tijdsperiode van
maximaal 10 jaar (2016'2026) en is a[ gaande (actueet satdo: minus 323 woningen). De sociale voorraad in
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Zwijndrecht is groter dan gemiddetd in Drechtsteden btijkt uit het RIGO woningmarktonderzoek (zie paragraaf
2.1). Een evenwichtige spreiding van de sociale doetgroep over Drechtsteden is wensetijk voor een sociaat
krachtige regio (en Zwijndrecht daar binnen). We kiezen daarbij bewust voor de sociate voorraad tot de
aftoppingsgrenzen, omdat juist in dit segment de grootste disbalans zichtbaar is. De sociate voorraad boven de
aftoppingsgrenzen draagt bij aan een krachtig Zwijndrecht (door bediening van Middeninkomens en kansen voor
doorstroming). Ook zat een betere spreiding van voorrangskandidaten over Drechtsteden plaatsvinden. De
sociate opgave voor Zwijndrecht btijft onverminderd groot ats we de huidige verdeting regionaal handhaven en
de instroom van kwetsbare huishoudens btijft ats hij nu is. De afgetopen twee jaren heeft at afname van de
sociate voorraad tot de aftoppingsgrenzen plaatsgevonden met 323 woningen (zie paragraaf 2.2).
Alte partijen staan achter regionate spreiding en het zogenaamde'stand stilt-principe': behoud van de omvang
van de totate portefeuitle aan sociaal bezit in de regio ats geheet. Dit kan Zwijndrecht niet atleen.
Randvoorwaarde is dat hiervoor Drechtstedetijk gecompenseerd wordt (vast te leggen in de regionate PALT).
Een betangrijke voorwaarde is dat de sociate doetgroep in Drechtsteden goed gehuisvest wordt.
Woningcorporaties, huurdersvereniging en gemeente maken zich hier samen hard voor op atte retevante
regionate tafels. Daarnaast vindt monitoring ptaats om toe te zien op votdoende passende huisvesting van de
sociale doetgroep in Drechtsteden en Zwijndrecht in het bijzonder. Bij optopende wachttijd (conform
regionale beschikbaarheidsmonitor) kan worden afgeweken van de bovengenoemde inspanningsverptichting.
Bij het regionaal optopen van de wachttijd met meer dan 5% gaan corporaties, gemeente en
huurdersverenigingen met etkaar in gesprek, bij het meer dan 10% optopen van de wachttijden nemen partijen
maatregeten om de druk op de sociate woningvoorraad te verminderen (peitdatum vaststetlen PALT).

in Zwijndrecht hebben betrekking op de
bestaande voorraad. Bij de beoogde toename van de woningvoorraad in Drechtsteden (ambitie: 25.000 extra
De afspraken over de afname van de voorraad sociate woningen

woningen) worden corporaties betrokken en worden sociate woningen met een passende na rato steutel
toegevoegd (conform uitgangspunten: (1 ) evenredige spreiding van sociate doetgroepen regionaal en (2)
gemêteerde wijken). Hierover worden separaat afspraken gemaakt. Overigens btijft het aandeel sociate huur
hoger dan gemiddetd in Drechtsteden als geheel wordt votdaan aan de groeiambitie.

a)n vervol gens verantwoordelijk vo0r de aÍbouw van de sociale voorraad tot de
aÍtoppingsgrenzen, onder de voorwaarde dat de aÍnam e van de sociale voorraad elders tn de
Drechtsteden gecompenseerd wordt en monito n ng van voldoende beschikbare voorraad voor de
social e doelgroep. De corporaties maken onder andere gebruik van de volgende instÍumenten, mits
passend binn en de nog op te stellen gebiedsvisies, 0m tot een ni euwe verhouding le komen (met als
doel gemêl eerde wijken en een regionaal evenwichtige spreiding van doelgroepen);
Woningcorporati

-

TransÍormatie van bestaand (bepe rkt toekomstbestendig) vastgoed.
Sloop-nieuwbouw.
Uitponden van courant en duurzaam (minimaal groen- label) bezit.
Complexgewijze verkoop aan beleggers ten behoeve van middenhuur.

De aÍspraken worden jaarlijks gemonitord met behulp van een nog te ontwikkelen monitor.

AÍbouw vindt gelijkmatig plaats over
een periode van maximaal 10 iaar
(2016-2026). Op basis van de
voorraadontwikkeling sinds 1 januari
2016 lopen we op schema.
AÍbouw van de sociale voonaad tot de
aÍtoppingsgrenzen moet passen
binnen de gebiedsvisies (zie aÍspraak
3).
De basis van de monitor wordt in
eersle kwa(ad 2019 ontwikkeld.

De gemeente Zwijndrecht zet zich in voor regionale (PAlT-)aÍspraken met betrekking tot compensatie
voor de genoemde afbouw.

.Energielabel

C oÍ hoger

Afspraak 2: kwalitatieve verbetering sociale voorraad
Corporaties committeren zich aan een inspanningsverplichting voor het kwatitatief verbeteren van de sociate
huurwoningvoorraad. Toevoegingen zijn vraaggericht en comptementair aan de bestaande voorraad (en passend
bij afspraak 1). Concreet betekent dit afstemming van het aanbod op de vraag (conform het RIGO onderzoek),
het verduurzamen van de woningvoorraad en het no-regret principe.
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Afstemming sociale voorraad op de vraag conform het RIGO onderzoek. Zowel door gemeente
als corporaties, Dit betekent onder andere inzet op levensloopbestendige woningen naar gelang
behoeÍte en vraag.
Optrekken gemiddelde Energie Prestatie Coèfficient (EPC) van label C/D naar B (zie
prestatiealspraken duurzaamheid) en warmtenet-proof maken (zie hooÍdstuk Fysiek).
No regretprincipe: ten aanzien van investeringen in de bestaande voorraad gaat het belang op
lange termijn voor hel belang op korle termijn. Dat betekenl dat investeringen op korle termijn
altijd moeten passen binnen de lanqe termiinvisie (qeen ad-hoc investerinoen),

9

AÍstemming vraag en aanbod is een
lopende afspraak. Ten aanzien van de
verduurzaming van de
corporatievoorraad gelden de
aÍspraken zoals benoemd in het
hooÍdstuk Fysiek Zwijndrecht.

Afspraak 3: buurtvisies opstellen
De corporaties en de gemeente stetlen in samenspraak met de huurdersverenigingen (of andere
huurdersvertegenwoordiging) integrale buurtvisies op voor de gebieden met relatief veel sociale huurwoningen
en een fysieke en/of sociale opgave. Daarin beschrijven zij de huidige situatie in de buurt en een tange termijn
visie met betrekking tot woningen (waaronder energietabet), typologie woningen, sociale samenstetting
(doelgroepen), leefbaarheid en vooaieningen, inclusief uitvoeringstermijn en wie doet wat. Met bijbehorende
plannen en afspraken over de woningontwikkeling, zoats renovatie, etc. De buurtvisies zetten in op een
gezamentijke, etkaar versterkende inzet van de partners. Met deze buurtvisies kunnen we samen sturen op de
opgaves die we onder andere in PALT hebben beschreven. Alle informatie die we hebben vanuit de buurten van
de Buurtaanpak (zie 3.2) nemen we mee ats input. De maatregelen die we vanuit de Buurtaanpak doen btijven
staan.

De Buurtvisies hebben betrekking op nader le speciÍiceren ruimtelijk relevante gebieden (buurten,
wijken et cetera). Het doel is gemêleerde en krachtige wijken. Daarbij wordt uitgegaan van een
integrale benadering, waarbij sociale, sociaaleconomische en fysieke componenten met elkaar
verbonden zi1n. Dat is inclusief stakeholders.

ln 2019 starten we met minimaal drie
buurtvisies, te weten Maasterras,
lndische Buurt en Noord.

Afspraak 4: gemêleerde wijken middels transformatie en gebiedsontwikkeling
Gemêteerde wijken is een belangrijke inzet voor verbetering van de teefbaarheid. Gemêteerde wijken zijn
wijken met een diverse samenstelting in huishoudenstypen, inkomens en sociaat-maatschappetijke
omstandigheden. We definiêren een gemêleerde wijk als een wijk waar geen sprake is van een cumutatie van
sociaat'maatschappetijke problemen en niet bovengemiddeld sprake is van beperkte zelfregie van bewoners.

De gemeente en corporalies stafien met een aantal gebieden met hoge prioriteit (aansluitend bij de
buurtvisies): lndische buur1, Spoorzone en Noord. Hierbij wordt verder gedeÍinieerd hoe (bijvoorbeeld
door verdichting, herverkaveling et cetera) en in welke Íacetten deze gebieden gemêleerder kunnen
worden. De pilot hangt samen met de op te stellen Gebiedsvisie.

ln de eerste helÍt van 2019 wordt
gestart met de eerste gebieden.
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3 Sociaal Zwijndrecht
ln dit hoofdstuk beschrijven we de afspraken die zijn gemaakt ten aanzien van een sociaal krachtiger
Zwijndrecht.

3.í Context:
De afspraken in

leefbaarheid, huisvesting en armoedeprobtematiek
dit hoofdstuk hebben betrekking op teefbaarheid in kwetsbare buurten, langer zetfstandig

wonen en het terugdringen van schutd- en armoedeprobtematiek. De focus tigt op versterking van leefbaarheid,
vergroten van het woongenot en behoud van draagvtak voor voorzieningen.

heeft in het Raadsprogramma 2018-2022 'Krachtig Zwijndrecht'stevige ambities opgenomen ten
aanzien van een sociaal krachtiger Zwijndrecht. ln november 2018 heeft de gemeenteraad een
meerjarenbegroting vastgestetd waarin middeten zijn vrijgemaakt om deze ambities waar te maken voor de
inwoners van Zwijndrecht. De gemeente zoekt nadrukketijk de samenwerking met maatschappetijke partners
om krachten en middeten te bundeten in het reatiseren van deze ambities. Voor wat betreft het deel van
inwoners van Zwijndrecht dat in een sociale huurwoning woont, trekken we als corporaties en gemeente
intensief samen op. Afhanketijk van de opgave gebeurt dit op gemeentetijk niveau of op het niveau van
specifieke wijken of buurten, maar ook op regionaat niveau.
De gemeente

De corporaties zutten als toegelaten instelting waar nodig haar bijdragen leveren aan de leefbaarheid in de vorm

van bijdragen aan:
a. woonmaatschappetijk werk, met inbegrip van het leveren van een bijdrage aan uitvoering van achter-de'
voordeur-programma's onder verantwoordetijkheid van maatschappetijke organisaties en uitsluitend ten
behoeve van de huurders van de woongetegenheden van de toegetaten instetting;
b. aanteg en onderhoud van kleinschatige infrastructuur in de directe nabijheid van woongelegenheden of
andere onroerende zaken van de toegetaten instetling en
c. bijdragen aan de uitvoering van ptannen ter bevordering van een schone woonomgeving, ter voorkoming van
overlast en ter bevordering van de veitigheid. (NB! onder voorwaarde dat deze woonomgeving zich bevindt
in directe nabijheid van de woningen van de toegelaten instetting en de investeringen ten goede komen aan
de huurders daarvan).

3.2 Afspraken: buurtaanpak, langer passend thuis wonen en terugdringen van schuld- en
armoedeproblematiek
Afspraak 1: Buurtaanpak voor verbetering van de leefbaarheid
De ingezette Buurtaanpak in Zwijndrecht btijkt een succesvol instrument ter verbetering van de leefbaarheid.
Daarom hebben we de wens om de Buurtaanpak te intensiveren binnen Zwijndrecht De gemeente evatueert de
Buurtaanpak, samen met de partners van de Buurtaanpak, om te komen tot een voorstel voor de
doortonwikketing van de Buurtaanpak.
t

,

t,.

t:,1 :

'

t.

;a: l:

Gemeente intensiveert het integrale samenwerken van disciplines binnen de gemeenle (Realisatie
en Maatschappelijke Ontwikkeling) en met de corporaties door de ontwikkeling van o.a. Buurtlab's
(dé plek voor maatschappelijke innovatie in een buurt).
Gemeenie en corporaties hebben middels het kwalitatieÍ meetinstrument oog voor gemengde
buuden, waar nodig onderzoeken wij in hoeverre geli;kmatige spreiding van kwetsbare gÍoepen
binnen een wijldgemeente mogelijk is.

Er wordt gekeken naar de

ontwikkeling van diverse
ontmoetingspunten, in ieder geval
enkele Buurtlab's, welke in 2019 vorm
gegeven kunnen worden.

ln het eerste kwartaal van 2019 wordt
er een projectgroep opgericht om
succesvolle huisvesting te realiseren
oo de intstroom van kwetsbare
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0p basis van o.a. de gezamelijke meetgegevens van de partners van de Buurtaanpak, en de
complexplannen (van complexen waarvoor de corporatie binnen 2 jaar een verbetering hoog oÍ
midden voor ogen heeft) moniloren we hoe de leeÍbaarheid scoort in de wijken en buurten van
Zwijndrecht, De gemeente evalueert de Buurtaanpak, samen met de partners van de Buurtaanpak,
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bewoners. De zorgpartijen en
gemeenten onderzoeken hiernaast

om te komen tot een voorstel voor de doortonwikkeling van de Buurlaanpak.

hoe zij het huidige gebruik van
woningen in beeld kunnen krijgen voor
kwetsbare bewoners.

Gemeente en corporaties agenderen een bestuurlijke discussie over de verdeling van kwetsbare
doelgroepen tussen de regiogemeenten en bereiden deze discussie voor. Deze discussie moet in
eerste instantie plaats vinden in de regiegroep Huisvesting Kwetsbare Huishoudens en moet

Corporaties en gemeente nemen het
inliatieÍ tot het maken van een
netwerkanalyse in het tweede

resulteren in aÍspraken in de regionale PALï.

kwartaal van 2019.
De corporaties maken in het eerste
kwartaal van 201 9 een analyse over
diÍferentiëren in huurprijzen voor een
mix aan doelgroepen. Pilot hierin zijn

de zakelijke ruimten van de
KapiteinÍlats.
Er wordt een werkgroep
diÍÍerentiatie/doorst room makelaar
opgericht binnen twee maanden.
Trivire deelt haar ervaringen met
Woonkrachtl 0 en gemeente.

Bijvoorbeeld om de doorstroom vanuit
Zwijndrechlse eensgezinswoningen
te maken.

Afspraak 2: langer en passend zelfstandig thuis wonen
Mogetijk maken dat kwetsbare groepen langer zetfstandig thuis kunnen wonen. De twee betangrijkste
doetgroepen zijn: kwetsbare ouderen en mensen met een geestetijke of psychosociale beperking (met een risico
op overtast). Betangrijke actualiteit is de ontwikketing van beschermd wonen, naar beschermd thuis (=
zetfstandig) wonen met ambutante zorg en begeleiding, in ptaats van in een instetling (intramuraa[) verblijven.

Gemeente en corporati es invenlariseren de toegankelijkheid van wooncomplexen en gewensle
WMO voorzieningen hierbij. Dit geldt voor die complexen die zich daarvoor lenen. Huurdersraden
worden betrokken door deelname aan de werkgroep. Hier is ook al een start voor gemaakt vanuit de
huisvestingsagenda. De aanpak is daarop aÍgestemd.
Er worden aanvullende afspraken gemaakt tussen de gemeente, hulpverlening en corporaties over
de juiste ondersteuning van clienlen met een rugzakje op het snijvlak van beschermd wonen en

individuele begeleiding. Hoe gaan we om met een client die overlast bezorgd naar omwonenden en
(tijdeljk) terug kan naar beschermd wonen of een terugvalvoorziening?
De gemeente en corporaties zetten zich in met het doel dat het sociale netwerk van mensen wordt
versterkt, door o,a. buddyprojecten die de gemeente Zwijndrecht heeÍt uitbesteed bij
uitvoeringsoranisaties en door vrijwilligersorganisaties, maar bijvoorbeeld ook door de projecten
binnen de Buurtaanpak, gericht op sociale cohesie.

Gemeente Zwijndrecht biedt aan netwerkpartners trainingen aan t.b.v, signaleren van poblematiek
zoals eenzaamheid, dementie, armoedecorporatiemedewerkers kunnen ook deelnemen aan de
trainingen van de gemeente,
De gemeente wil in 2019 aanvullend een GGZ expert;nzetten, gekoppeld aan het wijkteam, die
zoveel mogelijk escalaties en interventie kan voorkomen.

De gemeente neeml het intiatieÍ om
een werkgroep op te starten i.s.m. o.a.
de Wmo uitvoeringsorganisatie (SDD),

waarna inventarisatie van knelpunten
plaatsvindt. Parallel wordt het nut van
een doorstroommakelaar onderzocht.
De behoefte aan tussenvoorzieningen
voor clienten die op dat moment niet
zelfstandig kunnen wonen is ook
opgenomen in de regionale agenda
Huisvesling Kwetsbare G roepen,op
voorstel van de gemeente
Zwijndrecht. Het gaat om een
springplank naar zelfstandig wonen,
maar kan ook gaan om een terugvalvoorziening. Het betreÍt kwetsbare
ouderen en mensen met een
geesteliike of psychosociale
beperking, of andere kwetsbare
doelgroepen die een aangepaste
woonvoorziening met de daarbij
passende zorg nodig hebben.
De gemeente wil in 2019 een GGZ
expert inzetten, de eífecten van de
inzet worden
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Afspraak 3: terugdringen schuld- en armoedeproblematiek
De gemeenteraad heeft de bestrijding van armoede (onder kinderen) en het aanpakken schutden tot een
betangrijke prioriteit gemaakt. Gemeente en woningbouwcorporaties trekken op dit domein nauw samen op
waar het gaat over inwoners die in een sociale huurwoning wonen. De gemeente roept de corporaties op om
waar het huurders betreft samen op te trekken en te investeren. De woningbouwcorporaties hebben een
betangrijke rol door betatingsprobtemen snel te signateren en door kwalitatief goede en betaatbare huisvesting
te bieden. De gemeentetijke investeringen in het bestrijden van schutden en armoede dragen bij aan het
voorkomen van financiële problemen onder huurders van de corporaties. Een betangrijk thema zijn de
woontasten in retatie

tot energietasten (energiearmoede).

De gemeente investeed het komende jaar (bovenop het bestaande beleid) in een deltaplan

armoedebeleid.
De gemeente investeert in ondersteuning voor inwoners, waaronder huurders van een sociale
huurwoning. Onder andere via het minimabeleid; uitbreiding van de capaciteit van het wijkteam en

Bij de uitvoering van genoemde
actiepunten zoekt de gemeente de
samenwerking met de corporaties en
andere maatschappelijke partners op.

de wijkverpleegkundige functie; een pilot op het snijvlak van veiligheid, zorg en huisvesting (voor

o.a, venvarde personen); een aanpak voor kwetsbare inwoners met multidisciplinaire zorgvragen,
waarin twee proÍessionals met doorzettingsmacht (zorgmariniers) als dat nodig is de regie nemen en
een integrale aanpak ontwerpen en verankeren.
Het deltaplan gaal over regie op losse onderdelen dle één geheel vormen om armoede eÍfectiel aan
te pakken. De regie ligt bij de gemeente, die samenwerkt met diverse organisaties die betrokken zijn
bij de verschillende onderdelen. Denk bijvoorbeeld aan een aanpak om schulden en armoede vroeg
te signaleren en eÍfectieÍ aan te pakken.
De woningbouwcorporaties hebben een belangrijke rol door betalingsproblemen snel te signaleren
en door kwalitatief goede en betaalbare huisvesting te bieden. De gemeentelijke investeringen in het
bestrijden van schulden en armoede dragen bij aan het voorkomen van Íinancièle problemen onder

huurders van de corporaties. Ëen belangrijk thema zijn de woonlasten in relatie tot energielasten
(energiearmoede).

WOONWAGENBEWONERS

ln juti 2018 heeft de Rijksoverheid het beteidskader gemeentetijk woonwagen- en standptaatsenbeteid
vastgestetd. ln djt beteidskader ziet de Rijksoverheid nadrukketijk een rol weggelegd voor corporaties' De
gemeente onderzoekt momenteel de consequenties van dit beteidskader en zaI hierover in 2019 in gesprek
gaan met de corPoraties.
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4 Fysiek Twijndrecht
ln dit hoofdstuk beschrijven we de afspraken die zijn gemaakt ten aanzien van een fysiek sterk Zwijndrecht.

4.1 Context: energieneutrale gebouwde omgeving in 2035
De energietransitie, klimaat adaptatie en circulaire economie zijn belangrijke onderwerpen binnen het thema
duurzaamheid. ln het duurzaamheidsbeteid van de corporaties hebben zij vastgetegd dat ze in 2050 COz
neutraatz willen zijn. Met het vaststetlen van de Energie agenda en de Energiestrategie Drechtsteden heeft de
gemeente Zwijndrecht uitgesproken in 2050 een energieneutrateg gemeente te witten zijn, voor de gebouwde
omgeving wil de gemeente deze doelstetting at in 2035 bereiken. Met de ondertekening van de Drechtstedetijke
Samenwerkingsagenda hebben de gemeente en woningcorporaties afgesproken samen te werken aan deze
energietransitie. De route naar een aardgasloze gebouwde omgeving krijgt binnen de samenwerking veel
aandacht.

Ondanks de inzet op de energietransitie worden de gevolgen van ktimaatverandering steeds verder merkbaar.
Klimaat adaptieve maatregelen moeten ervoor zorgen dat we ook in de toekomst een prettige leefomgeving
houden. Aanvutlend hierop worden aanvutlende afspraken gemaakt over het beheer van de (openbare) ruimte.

4.2 Afspraken: woningen klaarstomen voor warmtenet met labelsprong
Afspraak 1 : inspanningsverplichting aansluiting op Warmtenet
Woonkrachtl0, Trivire, Woningbouwvereniging Heerjansdam, HVC en de gemeente hebben in mei 2018 een
intentieovereenkomst gestoten om het komende jaar de mogetijkheden tot aanstuiting op een cotlectief
warmtenet te onderzoeken en zich hiervoor hard te maken. Wanneer haalbaar, worden aanvuttende afspraken
gemaakt. Het streven is binnen de periode van de PALT een start te maken met aansluiting van meerdere
projecten op het warmtenet. Een randvoorwaarde is dat Heerjansdam ook op het warmtenet wordt
aangestoten.
Op Drechtstedelijk niveau werken de gemeente en corporaties samen met andere partners aan de ontwikketing
van het warmtenet, het opbouwen van kennis en werken aan oplossingen. De woningcorporaties en HVC zoeken
gezamenlijk de mogetijkheden om het totale corporatiebezit aan te stuiten op een warmtenet.
l ,l. ' .ti:!,i

De gemeente neemt de regierol in het opstellen van de Warmtetransitieplannen4. De warmtevisie waarvan begin 201 t het eerste concept wordt venruacht - is daarvoor de voorloper. ln 2021 moeten
de Warmtetransitieplannen gereed zijn,

Van Warmtevisie naar
Warmtetransitieplannen lussen 201 9

De woningcorporalies geven elkaar en de gemeente inzicht in hun renovatieplanningen ten aanzien
van labelverbeteringen. Er wordt aístemming gezocht tussen de planningen van de
woningcorporaties, de gemeente en HVC ten behoeve van aansluiting op het warmtenet. Hiertoe
wordt tweemaal per jaar een overleg gepland.

Gemeente neemt eerste initiatieÍ ten
aanzien van overleg aÍstemming
renovatieplannen begin 201 9.

Woonkrachtl0 onderzoekt de mogelijkheden voor het bieden van ruimte voor individuele verzoeken
van huurders om van het gas al te gaan. Woonkrachtl 0 deelt de bevindingen. Op basis van deze

en2021.

Onderzoek en strategievorming ten
aanzien van individuele gasaÍsluiting
start in 2019.

bevindingen wordt bekeken of en hoe tot een gezamenlijke strategie kan worden gekomen.
Woningbouwvereniging Hee4ansdam zoekt aansluiting bij Woonkrachtl0 en Trivire voor
kennisdeling over de warmtetransitie, zodat zij zich hierop beter kan positioneren. WBV
Heerjansdam vraagt speciÍieke aandacht voor aansluiting van de kern Heerjansdam op het
warmtenet om te kunnen voldoen aan de opqave

2 COz-neutraal: per saldo geen COr-uitstoot
op het niveau van de totale corporatiewoningvoorraad
s Energieneutraal: per saldo geen energieverlies

Corporaties gaan in het eerste
kwartaal van 2019 in gesprek.

in Zwijndrecht.
op het niveau van de woning.
4 ln een warmtetransitieplan dient een
overheid per wijk aan te geven welke alternatieve warmtevooaiening zij in
een gebied veruacht, en op welk moment deze warmtevoorziening gerealiseerd moet zijn.
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Afspraak 2: labelsprong gemiddeld naar energielabel B
ln PALT Drechtsteden2016-2025 is vastgetegd dat de corporaties hun woningen voor 2025 naar een groentabel
brengen. Hietbij wordt uitgegaan van een gemiddetd tabet B en minimaat labet C van het bezit in 2025. Het
uitfaseren ván aardgas en het streven naar een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2035 zet deze afspraak in
een nieuw perspectief. Om het corporatiebezit geschikt te maken voor aanstuiting op een warmtenets, wordt
door de corporaties gestreefd naar minimaat tabet B om het vastgoed geschikt te maken voor aanstuiting. Trivire
onderzoekt in deze context waar verduurzaming van het vastgoed kan worden versnetd. Woonkracht 10 geeft
aan in 2023 één derde van het bezit warmtenet ready te hebben (B-tabet).

Trivire brengt haar woningportefeuille in 2024 naar gemiddeld energielabel B (en minimaal C-).
Woonkrachtl 0 brengt haar woningporteÍeuille in 2025 naar gemiddeld energielabel B. ln 2023 is 1/3
van het woningenareaal van Woonkrachtl0 warmtenet ready, in 2035 zijn alle woningen dat. De
woningbouwcorporatie Heerjansdam brengt haar areaal in 2025 naar gemiddeld energielabel B . Dit
gebeu rt door renovalie, verduu rzaming en/ol transf ormatie.

Labelsprong naar gemiddeld label B
vindt plaats tussen nu en202412025.
Tussen 202412025 en 2035 wordt de
volledi ge voorraad warmtenetready
gemaakt.

Aanvullend op de vaststelling van de warmtevisie maken gemeenten en de dorporaties aÍspraken
over het minimale te realiseren energielabel bij renovatie. Uitgangspunl hierbij is dat bij renovatie
minimaal energielabel B gerealiseerd wordt.

201

De gemeente stelt de GPR tool kosteloos beschikbaar. De GPR tool6 geeÍt corporaties de
beschikking om hun renovatie en/oÍ nieuwbouwplannen te toetsen aan de mate waarin het proiect
duurzaam is. Met de intentie om het ontwerp hieraan te laten voldoen.

Doorlopend

I

De gemeente Íaciliteert verbouw door middel van planologische procedures, meedenken vanuit het
RIT en vanuit het welstandsbeleid.

Doorlopend

Uitgangspunt is dat als gevolg van hel verduurzamen van woningen de netlo woonlasten niet
omhooo mogen qaan.

Doorlopend

*Behoudens

complexen waarvoor gegÍonde reden bestaat om aÍ te wijken.

Afspraak 3: pilot Zonnepanelen in Zwijndrecht & gemeentelijke verkenning daken voor zonnepanelen
Om de doetstetting te behaten moet het aandeel duurzaam opgewekte elektriciteit omhoog. Hiertoe
ondernemen de woningcorporaties en de gemeente diverse acties.

De gemeente doet een verkenning naar geschikte locaties voor zonne-energie. Hierbij wordt
onderzoek gedaan naar de potentie van daken en de mogelijkheden voor grondgebonden zon. Deze
resultaten worden gedeeld.

Eerste kwartaal 2019

ïrivire doet een pilot zonne-energie elders in Drechtseden en deelt de resultaten van deze pilot. Op

Trivi re deelt pilotresultaten begin

basis van deze pilot wordt gekeken hoe de andere woningcorporaties aan kunnen sluiten.
AÍhankelijk van het resultaat wordt in 2019 voor minimaal één complex in Zwijndrecht zonnepanelen
project opgezet.

2019. Daarna volgt (binnen het jaar)
een beslissing over een eerste project
in Zwijndrecht.

Heeriansdam heeÍt eind 2018 een contract afgelsoten met WOCOZON. ln 2019 wordt de huurders
de mogelijkheid geboden om zonnepanelen aan te laten brengen. De ervaringen hiermee worden
gedeeld met de andere corporaties.

201

Twee keer per jaar komen de assetmanagers van de woningcorporaties en de beleidsmedewerker
duurzaamheid bij elkaar voor kennisdeling in duurzaamheid, het verloop van de verschillende pilots
en te bepalen hoe hier samen in op te trekken.
Woonkrachtl 0 zet zich in om mel haar vastgoed de mogelijkheden van het opwekken van
elektriciteit te benutten, maar Íinancied zelf geen zonnepanelen maar besteedt dit uit aan een
externe parlii

5
o

I

Doorlopend proces, tweemaal per

jaar. Starl per 2019.

Doorlopend

Op dit moment wordt uitgegaan van een warmtenet met een lemperatuur van 70'40'C.
Gemeentelijke PÍaktijkriChlÍin om woningen te scoren op onder andere energie, milieu, toekomstwaarde en toegankelijkheid
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Afspraak 4: bewustwordingscampagne verduurzaming en betaalbaarheid
lntegraal met de maatregelen ten aanzien van een sociaal sterker Zwijndrecht wordt een
bewustwordingscampagne gestart met als thema energiebesparing en verduurzaming. Het mes snijdt daarmee
aan twee kanten: verduuzaming en betaalbaarheid worden beiden verbeterd.

De gemeente heeÍt een trekkersrol bij het opstellen van deze campagne. De corporaties leveren
hierin een proactieve bijdrage. Tozelten gemeente en woningcorporaties zich gezamelijk in voor
een voorlichtingscampagne energiebesparing en verduurzaming. De huurdersraden nemen hierin
een ambassadeurs rol op zich

Start tweede helÍt 2019

Afspraak 5: ontwikkelen duurzaam woonconcept
Gemeente en corporaties werken samen een circutair project

woonkrachtl 0 en de gemeente werken samen met het waterschap en

sus Atelier (Hogeschool
Rotterdam) aan een circulair project: renovalie woningen volgens principes circulaire economie,
energietransitie, klimaatadaptatie en sociale duurzaamheid. Mogelijkheden worden bekeken om
Trivire aan te laten sluiten.

Studenlen voeren momenteel een
case study uit. Resultaten komen
begin 201 9. Daarna volgt een go/nogo op de haalbaarheid door
Woonkrachtl0 (samen met de
oemeente).

Afspraak 6: integrale aanpak openbare en semi-openbare ruimte
De corporaties hebben rondom verschillende comptexen semi openbare ruimte in bezit. Om de leefbaarheid te
bevorderen is het van belang dat er geen zichtbaar onderscheid is tussen de openbare ruimte en de semi
openbare ruimte die in bezit is van de woningbouwcorporaties. ln 2019 maken de gemeente en de corporaties
afspraken over de wijze waarop we dit wilten gebruiken. Aanvullend hierop zien wij de (semi) openbare ruimte
als een instrument om sociale doelsteltingen te bereiken. Een van de werkmethodes om dit te bereiken is pAK
AAN!. Atte partijen ondersteunen deze werkmethode.

ln 201 9 maken de gemeente en corporaties aÍspraken over hel beheer en onderhoud van de semiopenbare ruimte. Doel is te komen tot een eenduidig beeld.

AÍspraken worden gemaakl in 2019.
Doorlopend

Twee keer per jaar leggen de woningbouwcorporaties en de gemeente de meerjarenplanningen
onderhoud naast elkaar,
Doorlopend
Koppeling met project "Pak aan", De openbare ruimte inzetten als instrument om sociale ambities te
realiseren. De corporaties onderschrijven het gedachtengoed. Het Íaciliteren van
inwonersinitiatieven is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Doorlopend
Gemeente en corporaties zoeken pro-actief de samenwerking op daar waar gemeenten het
openbare gebied en corporaties het vastgoed projectmatig aanpakken. ln geval tijdsvolgordelijk
wordt geïnvesteerd in zowel het openbare gebied als het vastgoed kan dit leiden tot een
gebiedsimpuls en daarmee de leefomgeving.

Afspraak 6: klimaatadaptatie
Het ktimaat verandert. Het is de verwachting dat de komende jaren meer water in een korter tijdsbestek vatt.
Dit betekent dat de buitenruimte in staat moet zijn om grotere hoeveetheden water in een korter tijdsbestek af
te voeren. Het vergroenen van de buitenruimte en het hiermee tegen gaan van verstening levert hierin een
belangrijke bijdrage. Groen doen we samen heeft ats doetstetting met name de verstening van tuinen tegen te
gaan. Dit heeft dus ook betrekking op de tuinen van de huurders van de woningbouwcorporaties.
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iVoonkrachtl0 en de gemeente werken aan de pilot 'Groen doen we samen' middels vergroenen
van tuinen en groene daken zorgen we voor extra wateropvang. De resultateq hiervan worden
gedeeld, In overleg over openbare ruimte worden planningen en vervolgprojecten besproken. Alle
partiien sluiten zich aan bii "Groen doen we samen".

Pilol is gestart in 2018. ln 2019
verbreden naar alle partijen.
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