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1. Inleiding
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Dit activiteitenprogramma is geschreven op het moment dat een tweede golf van

het covid 19-virus de wereld in zijn greep houdt. De effecten op gezondheid,

zorg, woningmarkt, economie en werkgelegenheid zijn groot, maar nog

onvoldoende in volledige samenhang te doorgronden. Duidelijk is dat we te

maken hebben met de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog.  

 

Een crisis van deze omvang is aanleiding tot zorg, maar biedt ook nieuwe

perspectieven. Het maakt ons scherper bewust van onze eigen

verantwoordelijkheid en maakt trends zichtbaar in de samenleving die al voor de

covid-19 crisis aanwezig waren. Het zorgt voor versterking en versnelling van

economische en maatschappelijke ontwikkelingen en is een aanjager van sociale

en technologische innovatie. Onderdelen van de economie die goed en sterk zijn

blijven in tijden van crisis niet alleen intact maar kunnen verder groeien. Tijdens

de eerste covid-19 golf bleek de woningmarkt robuust en de bouwkolom solide.

Onze organisatie ging goed en wendbaar om met eerste coronagolf in het

voorjaar van 2020. De organisatie schakelde tijdens de intelligente lock-down

snel over naar werken vanuit huis, waar dat kan en werken in kantoor, wijk en

buurt waar dat noodzakelijk is.  

 

In 2020 waren we in staat om vrijwel alle voorgenomen activiteiten ook

daadwerkelijk uit te voeren. Veel van de werkprocessen zijn in die periode

bovendien op onderdelen vernieuwd. In de organisatie van het onderhoud van

de woningen zijn grote verbeteringen doorgevoerd. Onze organisatie ontwikkelt

zich snel en koersvast tot een regie-corporatie. Professionele inkoop en daarbij

behorende meerjarenafspraken gaan daarbij gelijk op met adequaat toezicht. Er

wordt bij veel werkprocessen effectiever en efficiënter gewerkt. De besparingen

in tijd en geld worden ingezet om de kwaliteit van de dienstverlening voor onze

huurders te verbeteren en meer maatwerk

aan onze huurders te bieden.

Daar gaan we in 2021 met dezelfde

energie mee door. 
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Dat is ook hard nodig. De effecten van de pandemie en de economische crisis

treffen immers juist de kwetsbare mensen in de samenleving hard. Dat geldt voor

een belangrijk deel van onze huurders. De veiligheid en leefbaarheid in wijken

komt verder onder druk te staan en ook dat gegeven vereist meer tijd, zorg en

inzet van onze medewerkers.  

 

In dit activiteitenprogramma staan de opgaven centraal. De financiële

onderbouwing is opgenomen in de begroting 2021 en de meerjarenbegroting

2021-2025. Onze organisatie heeft een stevig financieel fundament.

 

Niettemin is er reden tot grote zorg over de mogelijkheden in de aankomende

jaren. Onze investeringskracht wordt sterk geremd door de snel gestegen

verhuurdersheffing, vennootschapsbelasting en lokale belastingen. We kunnen

daardoor veel minder huurwoningen bouwen dan noodzakelijk is. Ook de

verduurzaming van huurwoningen kan daardoor niet in het vereiste tempo

worden uitgevoerd. Daarbij staat ook de betaalbaarheid voor de huurders onder

druk. Het is tijd voor een sterk gewijzigd, samenhangend en stimulerend

Rijksbeleid, waarbij huurders niet in de kou blijven staan en woningcorporaties in

staat worden gesteld om hun taken naar behoren te vervullen. In maart 2021 zijn

er landelijke verkiezingen. Wij verwachten dat een nieuw kabinet meer ruimte zal

geven voor investeringen in huurwoningen in de nieuwbouw, leefbaarheid en

duurzaamheid. Nadat het nieuwe regeerakkoord openbaar is, zullen wij ons

nieuwe meerjarenbeleidsplan 2022-2026 afronden en vaststellen.       
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Onze organisatie is stevig lokaal en regionaal verankerd. De nauwe

samenwerking met gemeenten en de huurdersorganisatie Stichting

Huurdersbelangen Regio Hollands-Midden (hierna: HRHM) heeft gezorgd voor

goede en werkbare lokale prestatieafspraken. Woonpartners Midden-Holland

hanteert als motto dat samenwerking loont. In het werken aan leefbare wijken en

buurten werken we nauw samen met politie, zorg en welzijnsorganisaties en de

gemeenten.

 

Het activiteitenprogramma is besproken met HRHM op 4 november 2020.

Vervolgens is het activiteitenprogramma op 9 november 2020 goedgekeurd door

de Raad van Commissarissen van Woonpartners en aansluitend vastgesteld.

Voor het realiseren van dit activiteitenplan rekenen we op de continuering van de

goede samenwerking met alle ketenpartners.

 

Origineel getekend

Waddinxveen, 9 november 2020             

 

R.J. Mascini

directeur-bestuurder
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2. Volkshuisvestelijke
kernopgaven 
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 Beschikbaarheid van huurwoningen 

In ons werkgebied is de vraag naar huurwoningen met 19.399 ingeschrevenen

enorm gegroeid ten opzichte van een jaar geleden (+39%). De grootste groep

ingeschrevenen betreft huishoudens in de leeftijdscategorie van 23 - 35 jaar. Het

overgrote deel (40%) van deze leeftijdsgroep bestaat uit een- en

tweepersoonshuishoudens.  

De verwachting is dat er de komende jaren een grote vraag naar sociale huur- en

middenhuurwoningen in ons werkgebied zal blijven bestaan. Door kwalitatief

goede woningen in de sociale huur en in de middenhuur te realiseren, wordt een

passend aanbod gecreëerd voor die groepen die nu maar moeilijk in hun

woningbehoefte kunnen voorzien. Bovendien wordt, door het bieden van

woningen in de middenhuur, de doorstroming in de huurwoningvoorraad

gestimuleerd en goedkope scheefheid bestreden.  

Voor de periode van 2021 tot 2025 realiseren we in de nieuwbouw in het totaal

circa 600 nieuwe huurwoningen. Wij hebben voor de komende jaren geen

plannen om woningen te slopen en zullen slechts een beperkt aantal

huurwoningen verkopen.
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Betaalbaarheid van huurwoningen 

De afgelopen jaren heeft Woonpartners een inflatievolgend huurbeleid voor de

zittende huurders gevoerd. Daarnaast hanteert Woonpartners relatief lage

streefhuren bij woningmutatie. De huurprijzen hebben zich daardoor in

vergelijking tot de regio Zuid-Holland-Zuid gematigd ontwikkeld. Voor 2021

zetten wij het inflatievolgende huurbeleid voort. Wij zullen geen gebruik maken

van de extra 1% huurruimte boven inflatie. In de nieuwbouw worden sociale

huurwoningen in een groot aantal gevallen opgeleverd onder de

aftoppingsgrenzen.  

 

De coronacrisis zorgt naar verwachting in 2021 voor een verdere verslechtering

van de economie. Dat heeft gevolgen voor de werkgelegenheid en de

bestedingsmogelijkheden van veel inwoners. De betaalbaarheid van het wonen

komt daarmee verder onder druk te staan. De verwachting is dat in 2021 de

regering met een pakket aan maatregelen zal komen om ook in de toekomst het

wonen betaalbaar te houden.

Daarbij bestaan ideeën om de huurtoeslagen te vervangen door generieke

inkomens- en uitkeringsmaatregelen. Wij wachten deze maatregelen af. In de

tussentijd blijven wij inzetten op het waar mogelijk vroegtijdig voorkomen van

huurachterstanden.

Daarnaast passen wij maatwerk toe waar betalingsachterstanden ontstaan.

Tenslotte is de samenwerking met gemeenten versterkt om tijdig

budgetadviezen te geven en waar mogelijk voor schuldhulpverlening en

schuldsanering zorg te dragen. 
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Duurzaamheid van huurwoningen

Belangrijk thema blijft de komende jaren de verduurzaming van onze

woningvoorraad. In 2018 is in Aedes-verband een ‘Routekaart CO2-neutraal in

2050’ opgesteld. De belangrijkste conclusie was dat op basis van het huidig

inzicht de kosten ver uitgaan boven de mogelijkheden van de corporatie. Het

Klimaatakkoord van juli 2018 onderstreept dat. In onze investeringen in de

woningvoorraad geven wij voorrang aan het versterken van de isolatiewaarde

van de woningen. Daarmee worden de eerste klimaatdoelstellingen bereikt. In

2021 hebben alle huurwoningen van Woonpartners gemiddeld energielabel B.
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 Leefbare wijken en buurten 

De afgelopen jaren is de leefbaarheid in wijken en buurten door een stapeling

van factoren sterk verminderd. Bij de woningtoewijzing geven woningcorporaties

voorrang aan de lagere inkomensgroepen. De overheid heeft de

inkomensgrenzen, aan wie sociale huurwoningen mogen worden toegewezen,

sterk aangescherpt tot de allerlaagste inkomens. Mensen die uitstromen vanuit

de maatschappelijke opvang worden door de woningcorporaties gehuisvest.

Ouderen die de regie over het dagelijks handelen verliezen en vereenzamen

blijven langer dan soms gewenst zelfstandig wonen. Voor de thuiszorg en het

aanpassen van woningen aan een beperking zijn minder middelen beschikbaar.

De uitstroom van jeugdzorginstellingen zorgt ook voor een druk op de sociale

woningvoorraad. Er zijn minder kleinschalige voorzieningen voor beschermd

wonen. Ook de veiligheid in wijken en buurten staat onder druk. Er is sprake van

elkaar versterkende negatieve tendensen en ontwikkelingen. Er ontstaan

opnieuw wijken en buurten waarin jongeren minder kansen hebben zich te

ontwikkelen en te ontplooien. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau en het

Centraal Planbureau neemt de komende jaren bij ongewijzigd beleid het aantal

mensen dat in armoede leeft met ruim een kwart toe. Het gaat daarbij om ruim

1 miljoen mensen. In het rapport zijn de effecten van de coronacrisis nog niet

meegenomen, omdat volgens de onderzoekers de effecten op langere termijn

nog moeilijk zijn in te schatten. Wij werken samen met de HRHM aan een analyse

van de armoede in wijken en buurten. Bij de gemeentelijke biedingen is

benadrukt dat wij bij dit onderwerp graag de samenwerking met gemeentes en

zorg- en welzijnsinstellingen willen versterken. Dit zal een belangrijk thema

worden in het nieuwe meerjarenbeleidsplan.  

 

Onze medewerkers hebben te maken met een groeiend aantal huurders in een

kwetsbare omgeving. Burenoverlast en slepende overlastkwesties leggen een

steeds grotere druk op onze organisatie. Daarbij wordt goed samengewerkt met

politie, zorginstellingen en gemeenten. Het besef groeit dat individueel

maatwerk daarin niet altijd volstaat. Er is de komende tijd ruimte nodig om

kleinschalige beschutte woonvormen te realiseren. Een goed voorbeeld daarvan

is de beschutte woonvorm die in 2020 door Woonpartners is gerealiseerd in

nauwe samenwerking met de gemeente Zuidplas en Stichting De Hoop GGZ.

We werken aan nieuwe afspraken met gemeenten en zorginstellingen om waar

mogelijk huisuitzetting te voorkomen, maar bij ernstige overlast sneller tot

uitplaatsing en opnames te komen.
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 Niet genoeg 

In dit document staan onze activiteiten centraal. Wij investeren daarbij dicht

tegen de grenzen aan van wat mogelijk is en waarbij de financiële continuïteit

van onze organisatie gewaarborgd blijft. Onze organisatie is in financieel opzicht

robuust, maar moet dat ook in de komende jaren blijven. Tegelijkertijd groeit het

besef dat de volkshuisvestelijke prestaties in ons woningmarktgebied niet

toereikend zijn en een hogere inzet noodzakelijk is.  

 

Uit het landelijk rapport opgave en middelen, dat in opdracht van de Tweede

Kamer en in samenwerking met Aedes is gemaakt, blijkt dat de

woningcorporaties de totale nieuwbouw en verduurzamingsopgave onder de

huidige condities niet volledig kunnen uitvoeren. In het woningmarktgebied

Zuid-Holland-Zuid, waar Midden-Holland deel van uitmaakt, is de

investeringskracht van alle woningcorporaties in relatie tot de opgaven het minst

toereikend van alle woningmarktregio’s in Nederland. De verwachting is dat al in

2024 de investeringsmiddelen in Zuid-Holland-Zuid niet toereikend zullen zijn

om aan de grote vraag naar huurwoningen te voldoen en ook voldoende tempo

te maken met de verduurzamingsopgave.

Belangrijke reden voor het gebrek aan investeringskracht in onze

woningmarktregio is de zorgwekkende financiële positie van Vestia. Hiervoor is

op dit moment van schrijven nog geen passende oplossing gevonden. Samen

met Woonbron en Mozaïek Wonen onderzoekt Woonpartners de mogelijkheden

om circa 2.500 huurwoningen van Vestia in de gemeente Zuidplas over te nemen.
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 Prestatieafspraken 

Als gevolg van de invoering van de Woningwet 2015 is het

totstandkomingsproces van de prestatieafspraken veranderd. Inmiddels is de

vierde ronde van de biedingen op het lokale volkshuisvestingsbeleid afgerond.

De focus van alle partijen wordt scherper op die zaken die daadwerkelijk

bijdragen aan de verbetering van de lokale keten Wonen, Zorg en Welzijn. Voor

2021 zijn afspraken gemaakt voor een effectiever en efficiënter

procesverloop. Door het toepassen van assetmanagement wordt niet alleen de

economische waarde maar ook de maatschappelijke waarde in beeld gebracht.   

Het werkgebied Midden-Holland maakt deel uit van een regio met de sub regio’s

Rotterdam en Haaglanden. Woonpartners blijft in de gemeente Alphen aan den

Rijn, dat buiten deze regio valt, huurwoningen onderhouden en beheren, maar

zal de komende jaren geen nieuwe nieuwbouwprojecten in deze gemeente

realiseren. Tegen die achtergrond wordt in de gemeente Alphen aan den Rijn

geen jaarlijkse bieding op het lokale volkshuisvestelijk beleid gedaan. Parallel aan

dit activiteitenprogramma wordt het definitieve bod voor elk van de gemeenten

waar wij bezit hebben uitgebracht. De biedingen hebben betrekking op het jaar

2021 en zijn indicatief voor de jaren 2022-2025. 

 

Bestuurlijk overleg 

Woonpartners bespreekt drie tot vier keer per jaar op bestuurlijk niveau het

huisvestingsbeleid met de gemeenten in het werkgebied. Onderwerpen zijn o.a.

de ontwikkelingen op de woningmarkt, armoedebestrijding, duurzaamheid, de

woningtoewijzing, samenwerken bij wonen en zorg, gebiedspromotie,

herstructurerings- en nieuwbouwlocaties, evaluatie van de prestatieafspraken,

begroting, activiteitenprogramma en jaarverslag. In de gemeenten Gouda en

Zuidplas vindt dit overleg gezamenlijk met Mozaïek Wonen plaats.
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Strategisch voorraadbeleid 

Het strategisch voorraadbeleid is gebaseerd op de bestaande vraag-

aanbodverhoudingen en anticipeert op de toekomstige ontwikkelingen in vraag

en aanbod.  

 

Algemeen kader portefeuillestrategie 

De huidige vraag naar woningen verandert in de toekomst als gevolg van een

verandering in de huishoudenssamenstelling van de doelgroepen. Voor geheel

regio Midden-Holland wordt zowel een groei van het aantal huishoudens als het

inwonertal voorspeld. De gegevens komen uit de meeste recente prognoses van

ABF Research aangevuld met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek

en het Planbureau voor de Leefomgeving.  

 

De verwachting is dat het aantal huishoudens in Gouda met 21,7% zal toenemen

tussen 2020 en 2030 (7310 huishoudens), in Waddinxveen is dat 16,3% (2000

huishoudens) en in Zuidplas 25,9% (4620 huishoudens). De gemeente Zuidplas

valt daarmee in de top 5 sterkst groeiende gemeenten in Nederland (Planbureau

voor de Leefomgeving 2019). Deze gegevens komen uit de Primos prognose

2019 - 2030 van ABF Research.  

 

Gemeente  Bevolkingsgroei  Huishoudensgroei

 Gouda  + 16,2%  + 21,7%

 Waddinxveen  + 16,8%  + 16,3%

 Zuidplas  + 24,5%  + 25,9%

 

De groei van het aantal huishoudens wordt vooral verklaard door de sterke groei

van de eenpersoonshuishoudens, gevolgd door de groei van het aantal

tweepersoonshuishoudens. De groei van de een- en tweepersoonshuishoudens is

sterk waarneembaar onder de vergrijzende bevolking. Als gevolg van het

toenemend aantal een- en tweepersoonshuishoudens en huishoudverdunning is

er met name vraag naar kleinere woningen en appartementen. Volgens de

prognose van de ABF Research 2019 - 2030 neemt de sociale huursector in

absolute zin toe, in relatieve zin neemt de sociale huursector echter licht af. De

prognose stelt dat tot 2030 de doelgroep voor de sociale huursector met 2500

huishoudens zal stijgen. 
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De uitdaging voor wat betreft de samenstelling van de woningvoorraad voor

Woonpartners is tweeledig: het op lange termijn bedienen van de sterk

toenemende groep senioren maar tegelijkertijd ook op korte termijn de vraag

van jongere eenpersoonshuishoudens faciliteren. 

 

Aantal ingeschreven woningzoekenden

 

Label woningzoekende Ultimo 2017 Ultimo 2018 30-06-2019 Ultimo 2019 30-06-2020

Doorstromer 4.421 4.931 4.987 5.949 6.885

Starter 7.130 8.536 8.959 10.380 11.758

Onbekend 0 0 0 434 756

Totaal 11.551 13.467 13.946 16.763 19.399

 

Grote vraag naar huurwoningen 

Er is voor nagenoeg alle woningtypen en voor alle huurprijsklassen in ons

werkgebied een grote vraag. Alleen bij een aantal specifieke 55+-complexen zien

we een verminderende vraag, de reden is dat senioren het minst actief zijn op

WoningNet. Het aantal ingeschreven woningzoekenden, zowel doorstromers als

starters is nog steeds erg hoog. Het aandeel starters binnen de groep

ingeschrevenen is met 3% afgenomen tot 61%. Doordat de potentiële

doorstromers blijven zitten, komen onvoldoende starterswoningen vrij. Hierdoor

raakt de woningmarkt verder verstopt. Dit komt ook tot uitdrukking in een

stijgend aantal woningzoekenden voor starterswoningen.  

 

Doordat bij de woningtoewijzing gewerkt wordt met Bewoningsduur/Leeftijd

scores (B/L scores), hebben met name jonge starters weinig kans op een

huurwoning. Om deze jonge starters toch een kans op een huurwoning te

bieden, zijn in de gemeente Waddinxveen 25% van de vrijkomende

huurwoningen gelabeld voor deze doelgroep. Door aan de bovenkant van de

markt sociale huurwoningen en middenhuurwoningen toe te voegen, bevordert

Woonpartners de doorstroming, waardoor alle doelgroepen beter aan bod

komen. Daarnaast wordt een passend aanbod voor starters en met name kleine

huishoudens in de nieuwbouw en vernieuwbouw gerealiseerd. De corporatie

levert binnen haar investeringsmogelijkheden via een groot aantal projecten

invulling aan deze doelstelling. 
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 Vastgoedvoorraad 

Woonpartners beheert ultimo 2020 in totaal 7.846 woningen (7.047 DAEB en 799

niet-DAEB). Het vastgoed omvat naast woningen ook betaalde

parkeervoorzieningen, bedrijfsonroerendgoed (o.a. een beperkte hoeveelheid

winkels en kantoren, veelal in de plint van onze huurwoningen) en

maatschappelijk vastgoed.

 

Woningvoorraad:

Voor wat betreft de woningvoorraad heeft Woonpartners ultimo 2020 in totaal

7.846 woningen in eigendom: 2.893 in Gouda, 3.523 in Waddinxveen, 1.368 in

Zuidplas en 62 in Alphen aan den Rijn (Boskoop).

 

Daeb-tak 

Vastgoedtype 

huurklasse

Ultimo

 2020

ver-

koop

2021

2025

sloop

2021

2025

aan-

koop

2021

2025

ver-

schuiving

huur

klasse

voor-

raad

2025

2025

in %

Nieuw-

bouw

2021

2025

2025

in %

incl.

nieuw-

bouw

Ultimo

2025

woningen:

goedkoop

 ≤€ 432,51 

 

1.007

 

7

 

-

 

4

 

-334

 

666

 

10%

 

5

 

9%

 

671

betaalbaar:

 € 432,52

≤€ 663,40 

5.241 74

  

-173 4.998 72% 486 73% 5.484

duur tot

huurtoeslag-

grens:

 € 663,41

≤€ 737,14 

787 19

  

504 1.272 18% 117 18% 1.389

duur boven

huurtoeslag-

grens:

boven

€ 737,15

12 0

  

3 14 0% - 0% 14

Totaal 7.047 100 - 4 - 6.950 100% 608 100% 7.558

maatschappelijk

vastgoed

22

    

22 -

 

- 22

garages en

parkeerplaatsen

85

    

85 -

 

- 85

overige objecten 14

    

14 -

 

- 14

Totaal bezit 7.168 100 - 4 - 7.071 100% 608 100% 7.679
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Niet Daeb-tak 

Vastgoedtype

huurklasse

Ultimo

2020

ver-

koop

2021

2025

sloop

2021

2025

aan-

koop

2021

2025

ver-

schuiving

huur

klasse

voor-

raad

2025

2025

in %

Nieuw-

bouw

2021

2025

2025

in %

incl.

nieuw-

bouw

Ultimo

2025

woningen:

goedkoop

≤€ 432,51

 

-

    

 

-

 

 

-

 

 

0%

 

 

0

 

 

0%

 

 

-

betaalbaar:

€ 432,52

≤€ 663,40

142

   

-70 72 9% 0 9% 72

duur tot

huurtoeslag-

grens:

€ 663,41

≤€ 737,14

273

   

70 343 43% 0 43% 343

duur boven

huurtoeslag-

grens:

boven

€ 737,15

384

   

- 384 48% 79 48% 463

Totaal 799 - - - - 799 100% 79 100% 878

garages en

parkeerplaatsen

961 - - - - 961 -

 

- 961

commercieel en

bedrijfsvastgoed

66 - - - - 66 -

 

- 66

overige objecten 20 - - - - 20 -

 

- 20

Totaal bezit 1.846 - - - - 1.846 100% 79 100% 1.925

Van het totale bezit aan woningen in 2025 (8.463) heeft 5,65% een huurprijs

boven de aftoppingsgrens.

 

 

 

(grafiek Woningvoorraad naar type)
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Woningvoorraad opgedeeld naar doelgroeplabel

 

 Gouda Waddinxveen Zuidplas 

Boskoop

Totaal

Label Daeb niet-Daeb Daeb niet-Daeb Daeb niet-Daeb niet-Daeb WP

 <23 215 0 10 0 18 0 0 243 

<30

262 0 276 0 0 0 0 538 

<40

40 0 0 0 0 0 0 40 

40+ 40 0 0 0 0 0 0 40 

65+ geschikt* 611 3 407 13 108 0 0 1.142 

Aanleunwoningen* 0 0 52 0 17 0 0 69 

Opgeplust* 170 17 583 0 34 0 0 804 

MIVa woningen 39 0 27 0 0 0 0 66 

Zorgwoningen 4 0 16 1 1 0 0 22 

Woonwagen

standplaatsen

0 0 18 0 0 0 0 18 

Totaal gelabelde

woningen

1.381 20 1.389 14 178 0 0 2.982 

Woningen zonder label

**

1.203 260 1.757 323 1.003 84 62 4.692 

Totaal bezit 2.584 280 3.146 337 1.181 84 62 7.674 

* geschikt voor senioren

** waarvan 1.072 geschikt voor senioren 

 

In totaal zijn 2.982 woningen gelabeld naar doelgroep en 4.692 woningen zonder

label. Deze wijze van labelen wordt in de loop van 2020-2021 herzien en beter

ingericht op de actuele situatie op de woningmarkt op basis van de vernieuwde

portefeuillestrategie.
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 Bereikbaarheid van de woningvoorraad 

Op dit moment behoort 81,4% van de voorraad tot de goedkope en betaalbare

voorraad. Onder druk van de economische situatie en de hogere afdrachten aan

het Rijk heeft Woonpartners haar vraaghuurbeleid aangescherpt. Door bij

mutatie de vraaghuur op te trekken, verschuift de verhouding in de voorraad

geleidelijk (zie onderstaande tabel).

 

 

 

 

 

(grafiek tabel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vernieuwing van de woningportefeuille

De begroting van 2021 laat evenals de afgelopen jaren een ruime portefeuille van

nieuwbouwprojecten zien. Omdat de projecten in verschillende

ontwikkelingsstadia verkeren, waarbij er onzekerheden kunnen bestaan m.b.t. de

voortgang als gevolg van te volgen procedures e.d., werkt Woonpartners met

drie varianten:

Een ‘harde variant’ waarin alleen ‘harde’ nieuwbouwprojecten zijn opgenomen.

Projecten zijn ‘hard’ als er een onherroepelijke bouwvergunning is verleend,

dan wel contractuele verplichtingen zijn aangegaan. Op basis van deze variant

worden besluiten genomen om financieringsbehoeften af te dekken.

Een ‘kansrijke variant’ waarin naast de ‘harde’ ook de ‘kansrijke’

nieuwbouwprojecten zijn opgenomen. Projecten zijn ‘kansrijk’ als het komende

jaar een onherroepelijke bouwvergunning wordt verwacht of contractuele

verplichtingen worden aangegaan. In de begroting 2021 en de financiële

meerjarenbegroting 2021 tot en met 2025 is de ‘kansrijke variant’ ingerekend.
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Een ‘zachte variant’ waarin naast bovenstaande projecten ook de ‘zachte’

nieuwbouwprojecten zijn opgenomen. Projecten zijn ‘zacht’ als sprake is van

een mogelijk toekomstig project. De ‘zachte variant’ wordt gehanteerd om de

gevolgen voor de financiële streefwaarden, zoals de ICR en de LTV te

monitoren.

 

Als huurders verhuizen, wordt de huur van de vrijgekomen woning verhoogd

naar gemiddeld 85% van maximaal redelijk. Dit is in overeenstemming met de

landelijke ontwikkeling. Daarnaast heeft sloop en nieuwbouw invloed op de

samenstelling van de woningportefeuille en huurprijsklassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Verduurzaming van de woningportefeuille 

Woonpartners neemt als stakeholder in gezamenlijkheid met de andere

corporaties in het betreffende gebied deel aan de gesprekken m.b.t. de

totstandkoming van de Regionale Energie Strategie (RES) Midden-Holland die in

2021 zal worden vastgesteld. Hoewel de regie en financiering hiervan bij de

overheden liggen, brengen de corporaties kennis en kunde in met betrekking tot

het gebouwde gebied (o.a. mogelijkheden energiebesparing in woonbebouwing,

opwekking van energie op/in woonbebouwing). 
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De duurzaamheidsdoelstellingen van Woonpartners zijn:

1. Woonpartners bereikt gemiddeld label B in 2021 voor het totale woningbezit.

2. In 2050 moet de eigen woningvoorraad zo mogelijk CO2-neutraal zijn voor het

gebouw gebonden energieverbruik. Deze doelstelling is alleen haalbaar als het

Rijk het beleidskader voor de woningcorporaties ingrijpend bijstelt. Daarvoor

zijn noodzakelijke randvoorwaarden: halvering van de verhuurdersheffing en

vrijstelling van vennootschapsbelasting en ATAD-wetgeving voor de

DAEB-portefeuille. Daarnaast wil Woonpartners ook bijdragen aan het

realiseren van CO2-neutraliteit van het huishoudelijke verbruik.

3. Woonpartners concentreert zich op maatregelen aan de woningen.

Verduurzaming van externe energiebronnen die nodig blijven voor de

restvraag zien wij niet als onze opgave.

4. Woonpartners zoekt de samenwerking met private gebouweigenaren,

netbeheerders, gemeenten en de bouwsector.

5. Daarnaast wordt in samenwerking met de HRHM door voorlichting bijgedragen

aan het realiseren van CO2-neutraliteit van het huishoudelijke verbruik.  
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Samenvatting activiteitenprogramma 2021  

 

Samenwerking

-  Het overleg tussen de corporatie, de gemeente en de huurdersorganisatie

wordt gericht op die zaken die daadwerkelijk bijdragen aan verbetering van de

lokale keten wonen, zorg en welzijn.

-  Bij huurdersparticipatie ligt het accent op samenwerking tussen de corporatie

en de gemeenten inzake wonen en het vernieuwen van participatie door

huurders.

-  Een actieve bijdrage leveren aan de vernieuwing van de Woonvisies en de

huisvestingsverordeningen in de gemeenten waar wij woningbezit hebben.

-  Continuering van de goede relatie met lokale overheden.

 

Strategisch voorraadbeleid

-  Vraag naar woningen in ons werkgebied is onveranderd hoog, voornamelijk

onder de doelgroep tot en met 35 jaar.

-  Onze portefeuillestrategie richt zich op de voorspelde bevolkings- en

huishoudensgroei, welke groei zich vooral voordoet bij ouderen en een- en

tweepersoons huishoudens.

-  Wij richten ons op een bij de woningvraag passend aanbod, wat zich vertaalt in

het realiseren van voldoende flexibele woningen voor zowel jonge starters,

senioren en kleine huishoudens.

-  Voortgaan met uitbreiding, vernieuwing en verduurzaming van de 

woningportefeuille, geen sloop van huurwoningen en een beperkt 

verkoopprogramma.

 

Nieuwbouw en duurzaamheid

De komende vijf jaar bouwen we circa 600 nieuwbouw huurwoningen bij. Dat is

te weinig om in de snel stijgende vraag naar de huurwoningen te voorzien. Om in

de totale vraag naar huurwoningen te voorzien is een vermindering van de

verhuurdersheffing en overige belastingen noodzakelijk. 

-  In 2021 beschikt onze woningvoorraad over gemiddeld energielabel B.

-  Voor de verduurzamingsopgave ontbreken op termijn de benodigde middelen

en werken we aan het beschikbaar krijgen van extra middelen.

-  Bij de verduurzaming van onze voorraad pakken we, in afwachting van de

Rijksregelgeving en de uitkomsten van de warmteanalyses op wijkniveau, de

meest voor de hand liggende zaken nu al op en doen de meer rigoureuze

ingrepen, de ontwikkelingen volgend, op een later tijdstip (no-regret

benadering).
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3. Organisatie & control
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 Organisatie 

Organisatiestructuur 

Directeur-bestuurder 

Woonpartners functioneert onder leiding van een directeur-bestuurder. In de

statuten en het huishoudelijk reglement zijn de bevoegdheden van de

directeur-bestuurder nader geregeld.  

 

De controller heeft een onafhankelijke positie in de organisatie en is uitsluitend

verantwoording verschuldigd aan de directeur-bestuurder. De controller heeft

een organisatiebrede, toetsende en bewakende rol en heeft de mogelijkheid om

direct te rapporteren aan de Raad van Commissarissen.

Tot de verantwoordelijkheden van de controller behoren onder meer:

·       het procesmatig beschrijven van de administratieve organisatie;

·       het uitvoeren van audits;

·       het verder verfijnen / ontwikkelen van een systeem t.b.v. risicomanagement;

·       het borgen van de datakwaliteit;

·       het analyseren / visualiseren van de data;

·       het toetsen van de diverse verslaggevingsdocumenten. 

 

Afdeling Bedrijfsvoering (BV) is verantwoordelijk voor het richting (strategie)

geven aan (toekomstig) vastgoedportefeuille, huur- (in het kader van

assetmanagement), financieel- en ICT-beleid en de werking hiervan. Uit het

verzorgen van de financiële administratie vloeien onder meer de begroting,

kwartaalrapportages en de jaarrekening voort. De manager Bedrijfsvoering

vervangt de directeur-bestuurder bij kortdurende afwezigheid.

De afdeling is ook verantwoordelijk voor:

·       de dienstverlening aan kopers en VvE's;

·       het verhuren van maatschappelijk en overig Vastgoed (M&OV);

·       het administratief / secretarieel / facilitair ondersteunen van de Raad van

Commissarissen, de directeur-bestuurder en het management.

 

Afdeling Ontwikkeling en Realisatie Nieuwbouw (ORN) is verantwoordelijk

voor de voorbereiding en realisatie van de herstructureringsopgave en

nieuwbouwontwikkelingen.
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 Afdeling Wonen is verantwoordelijk voor de dienstverlening aan de huurders en

woningzoekenden. Bij de afdeling Wonen kunnen de huurders bij één loket

terecht voor onder meer het ondertekenen van een huurovereenkomst,

huurbetalingen, advies huurtoeslag en woningruil. Ook de huurincasso, de

bewonersparticipatie en de leefbaarheidsmaatregelen worden door deze

afdeling verzorgd.  

 

Afdeling Vastgoed Onderhoud (VGO) is verantwoordelijk voor het onderhoud

aan woningen. De afdeling VGO opereert als een professionele opdrachtgever en

draagt door het beheersen van de onderhoudskosten en investeringen bij aan

het betaalbaar houden van de huren. De volgende onderhoudsuitgaven horen

tot het werkterrein van VGO:

·       planmatig onderhoud;

·       service- en mutatieonderhoud;

·       contractonderhoud;

·       reparatieonderhoud;

·       klachtonderhoud.  

 

Stafafdelingen Human Resource Management (HRM) en Marketing &

Communicatie (M&C) zijn verantwoordelijk voor HRM-beleid en

personeelsinstrumentaria, Arbo, en Marketing en Communicatie.

 

 Overlegorgaan 

In het Managementteam is de directeur-bestuurder voorzitter. De vaste

deelnemers aan het Managementteam zijn, de controller en de managers van

Ontwikkeling en Realisatie Nieuwbouw, Bedrijfsvoering, Wonen en Vastgoed

Onderhoud.

 

 

 

(organogram toevoegen)
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 Kwartaalrapportages 

De kwartaalrapportages fungeren als tussentijds verantwoordingskader van het

management aan de directeur-bestuurder en van de directeur-bestuurder aan de

Raad van Commissarissen. Daarnaast bieden de gegevens uit de

kwartaalrapportages de mogelijkheid om op ontwikkelingen te sturen en waar

mogelijk en noodzakelijk te corrigeren.  

 

Op basis van de strategische doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan worden

in het activiteitenprogramma en de begroting succesbepalende factoren,

prestatie-indicatoren en kritische

risico-indicatoren vastgesteld op

afdelingsniveau. Over de voortgang

van de succesbepalende factoren,

prestatie-indicatoren en kritische

risico-indicatoren wordt volgens de

methodiek van de Balanced Score Card

in de kwartaalrapportages verslag

gedaan.

 

 

 Governance 

Woonpartners is aangesloten bij Aedes, de branchevereniging voor

woningcorporaties. Woonpartners onderschrijft de AedesCode en maakt gebruik

van de Governancecode volgens het principe ‘pas toe of leg uit’. De

Governancecode is onderwerp van gesprek in het bestuur en de Raad van

Commissarissen. De werkwijze op het vlak van governance is beschreven in

diverse beleidsdocumenten. Deze zijn geplaatst op de website van

Woonpartners. Daarbij wordt de bestaande werkwijze op de diverse

deelonderwerpen beschreven.

 

 Visitatie 

De Woningwet stelt voor woningcorporaties een visitatie één keer in de vier jaar

verplicht. De visitatie wordt uitgevoerd door een onafhankelijk en geaccrediteerd

instituut. Visitatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de

directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen. Het wordt door

Woonpartners gezien als een goede methode om de dienstverlening door middel

van zelfevaluatie en toetsing (mening van de belanghouders) te verbeteren. Het

laatste visitatierapport van Woonpartners is vastgesteld op 24 september 2018 en

is gepubliceerd op de website www.woonpartners-mh.nl.
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Openingstijden en bereikbaarheid 

Ons kantoor is op werkdagen voor het publiek geopend van 09.00 tot 17.00 uur

en gedurende deze tijd ook telefonisch bereikbaar.  

 

Ondernemingsraad 

De directeur-bestuurder voert regelmatig overleg met de Ondernemingsraad. De

leden van de Ondernemingsraad worden in de gelegenheid gesteld de

noodzakelijke cursussen in werktijd te volgen.  

 

Klachtencommissie 

De Klachtencommissie is een zelfstandig orgaan met een eigen reglement.

Huurders kunnen bij de Klachtencommissie terecht met klachten over de

dienstverlening van Woonpartners. De Klachtencommissie komt bijeen indien

daartoe aanleiding is. De directeur-bestuurder neemt tenminste één keer per jaar

deel aan de vaste bijeenkomsten.
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 Governance, Risicomanagement & Compliance (GRC) 

Risicomanagement maakt een steeds belangrijker onderdeel uit van de dagelijkse

bedrijfsvoering. Ook in de komende jaren zullen de drie onderdelen (Governance,

Risicomanagement & Compliance) verder worden geïntegreerd in de processen

en structuren binnen Woonpartners waardoor er een transparanter inzicht

ontstaat omtrent de status van risico’s.

 

Governance: het geheel van beleid, procedures en maatregelen om een 

organisatie te kunnen laten functioneren in overeenstemming met haar 

strategische doelstellingen;

Risicomanagement: het geheel van procedures en maatregelen dat zich richt op 

het systematisch identificeren van risico’s, het nemen van mitigerende 

maatregelen en het rapporteren over het functioneren van risk management aan 

de leiding;

Compliance: het voldoen aan wet- en regelgeving, dan wel: het geheel van

maatregelen en procedures dat er zorg voor draagt dat een organisatie voldoet

aan wet- en regelgeving en daarover verantwoording aflegt.

 

 Risicomanagement 

Het risicomanagementsysteem van Woonpartners sluit, voor wat betreft het in

beeld brengen en beheersen van operationele/strategische / en externe risico’s,

waar mogelijk aan op het risicobeoordelingsmodel van het Waarborgfonds

Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Het WSW

maakt bij de (risico)beoordeling onderscheid tussen 'Business Risk' en 'Financial

Risk'. Door middel van 24 Business Risk vragen, krijgt het WSW inzicht in de aard,

omvang en beheersing van de bedrijfsrisico’s (strategisch en extern). De Aw/WSW

beoordelen daarnaast tevens de financiële ratio’s waarbij ze onderscheid maken

tussen de continuïteitsratio’s (ICR, LTV en Solvabiliteit) en de

discontinuïteitsratio’s (dekkings-ratio en onderpandsratio). 

Ook de aanvullende beleidsregels van de Aw maken deel uit van het systeem

risicomanagement. In de afgelopen jaren zijn er belangrijke stappen ondernomen

om het ‘operationele’ Risicomanagement verder te implementeren binnen de

organisatie en is de beoordeling van de hoogte van de bijbehorende

Risk-appetite verder gestructureerd. In het controleplan staat vermeld op welke

wijze extra aandacht wordt besteed aan het efficiënter en effectiever maken van

processen om op die manier onnodige risico’s verder te elimineren.
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Ratio DAEB Niet-DAEB Enkelvoudig/

gecon-

solideerd

Onderpand/

WSW

Continuïteitsratio's

   

 

ICR min 1,4 1,8 1,4  

LTV max 85% (75%) 75% 85% (75%)  

Sovabiliteit min 15% (20%) 40% 15% (20%)  

Discontinuïteitsratio's     

Dekkingsratio max 70% 70% 70%  

Onderpandratio (WSW) max   70% (n.v.t.)
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 Risicobeheersing 

Voor het beheersen van risico’s op procesniveau worden in 2021 de volgende

instrumenten geactualiseerd en toegepast:

De belangrijkste primaire en ondersteunende processen worden getoetst op

actualiteit en waar nodig aangepast.

Op basis van het controleplan 2020 - 2021 worden interne controles (door de

organisatie) en interne audits (door de controller) uitgevoerd.

Door middel van de risicoparagraaf wordt in de kwartaalrapportages

verantwoording afgelegd over de risico’s, de getroffen beheersmaatregelen en

de impact die de risico’s kunnen hebben op het weerstandsvermogen.

Op basis van de uitkomsten van de interne controle en interne audits zal een in

control statement (ICS) worden opgenomen in het jaarverslag 2020.

Nieuwe ontwikkelingen op gebied van toezicht en verslaggeving zullen worden

gevolgd en waar nodig worden betrokken bij het beoordelen van dit proces.

Ontwikkelingen op het gebied van informatisering en automatisering worden

nauwlettend gevolgd.

Er zal doorgegaan worden op het pad van het verbeteren van de datakwaliteit.

De kwaliteit van het werk is namelijk sterk afhankelijk van de kwaliteit van de

onderliggende data en de mogelijkheid om deze snel te bewerken tot inzetbare

inzichten o.a. door het gebruik van het programma Power BI.

Van de managers wordt verwacht dat ze op de hoogte zijn van de meest

recente ontwikkelingen op hun vakgebied zodat ze tijdig mitigerende

maatregelen kunnen treffen ten aanzien van nieuwe potentiele risico’s. De

controller houdt hier actief toezicht op.  
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 Samenwerking 

Eén van de thema’s waarin Woonpartners samenwerkt met een drietal Groene

Hart Corporaties is Risico en Control. Doel van de samenwerking is het

optimaliseren van de bedrijfsvoering. De praktische uitwerking ligt bij de teams

die bestaan uit de specialisten van elke corporatie. Het team Risico & Control

heeft voor 2021 de volgende onderwerpen benoemd:

datakwaliteit/Power BI;

datamining;

gecertificeerd Risk Management Consultant- model (GRMC-model);

three lines of defense.

 

Voortgang 

Op basis van het voorwerk dat in voorgaande jaren is verricht, zijn concrete

afspraken gemaakt over de te boeken resultaten. Zo zal er in 2021 wederom

gekeken worden of er processen (c.q. stappen) zijn, die gemakkelijker (c.q.

overbodig) kunnen, zonder dat er afbreuk gedaan wordt aan de

risicobeheersingsgedachte (efficiënt en effectief).

 

 Doorkijk 2021 – 2025 

Onderstaande tekst geeft de ontwikkeling weer tot 2025 volgens Aedes met

betrekking tot Financiën.

 

Automatisering en digitalisering zijn zover doorontwikkeld dat nagenoeg alle

uitvoerende, repeterende financieel en administratieve werkzaamheden

geautomatiseerd plaatsvinden. Niet-standaard werkzaamheden en controlerende

werkzaamheden (van geautomatiseerde processen) zullen toenemen. Verder

wordt het inhoudelijke speelveld van corporaties dynamischer en complex. Het

vraagt om goede inhoudelijke expertise, en strategische en tactische

adviesvaardigheden van medewerkers van financiën. Een medewerker in dit

vakgebied moet goed kunnen analyseren, verbindingen leggen en oplossingen

bedenken. Vanuit zijn specialisme moet hij relaties leggen met andere relevante

onderwerpen. Samenwerken met collega’s in andere vakgebieden en met de

buitenwereld is essentieel om een verschil te maken en de organisatie te kunnen

adviseren hoe in te spelen op de ontwikkelingen. 

Bron : Aedes

 

Kernwoorden zijn o.a.:

1. inhoudelijke expertise/integrale kennis;

2. adviesvaardigheden;
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3.  analyseren/Informatievaardigheden;

4.  leggen van verbindingen;

5.  intern/extern samenwerken.  

 

2021 

De wetenschap dat de datawereld razendsnel evolueert en dat de databehoeften

van vandaag zeer sterk verschillen van die van enkele jaren terug leidt tot de

conclusie dat ook in de komende tijd er actief gevolg/aandacht moet worden

gegeven (punt 1 en 3) en aan de reeds ingezette koers m.b.t.:  

1.   Datakwaliteit is geen eenmalige exercitie maar een continu verbeterproces

      (verbreding).

2.   Datakwaliteit is een strategische asset (verbinden).

3.   Datakwaliteit is iets van en voor iedereen (bewustwording).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Samenvatting activiteitenprogramma 2021  

 

- Uitvoeren interne audit op de jaarrekening 2020 conform het controleplan 

  2020-2021.

- Uitvoeren tussentijdse audits conform het controleplan 2020-2021.

- Doorontwikkeling GRC (governance / risicomanagement / compliance).

- Het integraal analyseren van een bepaald risico (2021: Mutatieonderhoud).

- De verdere implementatie van de verkregen OOB-status.
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4. HRM en M&C  
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 Human Resource Management (HRM) 

In 2021 gaan we ons voorbereiden op de beleidsperiode 2022-2026. Hiervoor

zullen we gebruik maken van de resultaten uit het Aedes onderzoek ‘Werken in

de corporatie van de toekomst’. In dat onderzoek is gekeken naar de interne en

externe ontwikkelingen waarmee de corporaties te maken hebben en zijn er

meer dan 1000 medewerkers, leidinggevenden en bestuurders van

woningcorporaties geïnterviewd. De vraag was: hoe ziet de woningcorporatie in

2025 eruit en wat betekent dit voor het werk in verschillende functiegroepen. Het

gaat om de volgende functiegroepen.

 

Woningbeheer en onderhoud

Wijk en gebiedsbeheer

Sociaal beheer en leefbaarheid

Vastgoed en projectontwikkeling

Financiën

Verhuur, verkoop en bemiddeling

Staf

Bestuur en management

Ondersteuning, ICT, administratie en secretariaat

 

In 2021 is het belang van duurzame inzetbaarheid –het vermogen werk te

houden en nieuw werk te krijgen- onverminderd groot. De pijlers van duurzame

inzetbaarheid zijn vitaliteit, verandervermogen en vakmanschap. We stimuleren

meer dan ooit de medewerkers en leidinggevenden om zich te ontwikkelen.  

 

Bij aanhoudende coronacrisis beraden we ons op duurzame mobiliteit voor wat

betreft de werkplekken en vervoer. 
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Marketing & Communicatie (M&C)  

Samenwerking Communicatie

Communicatie wordt in- en extern ingezet voor het delen van informatie over

projecten en activiteiten van de organisatie, belangen en visie van de organisatie

over bepaalde onderwerpen en/of aankaarten van problemen binnen de

corporatiesector. Marketing beschouwen we als het vermarkten van de

organisatie, de woningen en diensten. Het is van belang dat -waar mogelijk- de

samenwerking wordt gezocht met stakeholders en partners. Daarmee beogen we

een vroegtijdige participatie/betrokkenheid en kennisvergroting bij de

betrokkenen en geven we duidelijkheid aan onze stakeholders, huurders en

potentiele huurders over ons beleid. Een goede band met instanties, andere

organisaties en de pers vraagt om afstemming en overleg.

 

Doel van communicatie

Gevolgen coronacrisis

De coronacrisis heeft veel invloed op de inzet van middelen om goed te

communiceren. Wellicht zullen de RIVM-maatregelen nog invloed hebben in

2021. Daarbij moeten we alternatieve middelen inzetten om de informatie bij de

doelgroep te krijgen zonder de gebruikelijke middelen als grote bijeenkomsten

of netwerkbijeenkomsten te organiseren. De gevolgen vragen om wendbaarheid,

flexibiliteit, inventiviteit en dynamiek in ons advies naar medewerkers en

afdelingen.

 

Externe communicatie

Het doel van externe communicatie is om Woonpartners grotere bekendheid te

geven en daarmee het imago te versterken. Het moet voor de huurders en

stakeholders duidelijk zijn waar onze corporatie voor staat en waar we een

signalerende of regiefunctie in hebben. Meer bekendheid geven aan het

corporate imago is een streven in 2021. 

 

Interne communicatie

Het doel van interne communicatie is

om collega’s meer middelen in handen

te geven voor efficiënte dienstverlening.

M&C adviseert daarbij alle onderdelen

van de organisatie.
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 Taakinvulling 

De belangrijkste taak van Marketing & Communicatie is onze collega’s zo veel

mogelijk van advies te voorzien en met vakbekwaamheid te helpen bij de

uitvoering van taken. Denk daarbij aan stakeholderscommunicatie,

projectcommunicatie, arbeidsmarktcommunicatie, perscommunicatie,

huurderscommunicatie en interne communicatie. Samen stemmen we de

boodschappen af, produceren we middelen, berichten en andere producten naar

behoefte van de verschillende doelgroepen. Daarvoor ontvangen we input vanuit

de organisatie en geven we de medewerkers zoveel mogelijk middelen om

zelfstandig maar volgens vaste richtlijnen aan het werk te gaan. Dat gebeurt

onder meer via een intern platform, tips, suggesties, advies over taalgebruik en

schrijfstijl, inzet van digitaal materiaal, gebruik van presentatiemiddelen, iconen,

infographics en social media.  

 

Er zijn in 2021 twee belangrijke mijlpalen: 25-jarig jubileum van Woonpartners en

een nieuw meerjarenbeleidsplan. Bij de voorbereiding van het nieuwe

meerjarenbeleidsplan maken wij gebruik van diverse scenario’s. Beide mijlpalen

krijgen gecombineerd met elkaar zowel intern als extern ruimte in de planning

2021.

 

Samenvatting activiteitenprogramma 2021

 

HRM 

- input leveren voor het meerjarenbeleidsplan 2022-2026 

- Aedes onderzoek ‘Werken aan corporatie van morgen” vertalen naar concrete 

   acties voor Woonpartners

- versterken van duurzame inzetbaarheid met focus op vakmanschap, vitaliteit en

   verandervermogen

 

M&C

-samenwerking met stakeholders 

-alternatieve middelen gebruiken vanwege corona 

-imago Woonpartners versterken 

-advies en organisatie 25 jarig jubileum 

-advies en organisatie 

meerjarenbeleidsplan 2022-2026
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5.    Ontwikkeling en
Realisatie Nieuwbouw
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Strategische doelstellingen, succesbepalende factoren en (kritische)

prestatie- en risico-indicatoren 

In het meerjarenbeleidsplan 2017 - 2021 zijn de strategische doelstellingen

geformuleerd. De doelstellingen waaraan afdeling Ontwikkeling en Realisatie

Nieuwbouw (onder andere) een bijdrage zal leveren zijn:

Vernieuwing woningportefeuille.

Meer huuraanbod voor starters en kleine huishoudens, grotendeels met een

huurniveau onder de aftoppingsgrenzen.

Meer huuraanbod in zorggerelateerd wonen.  

 

In het meerjarenbeleidsplan 2017 - 2021 is de doelstelling vastgelegd om 600

sociale huurwoningen in deze periode te realiseren. In de periode 2017 tot en

met 2020 zijn 547 woningen opgeleverd. We gaan er van uit in 2021 78 woningen

op te leveren. Daarmee overtreffen we onze doelstelling voor de beleidsperiode.

Het activiteitenprogramma 2021 vormt de opmaat naar het nieuwe

meerjarenbeleidsplan 2022 - 2026. Het nieuwbouwprogramma voor die periode

zal worden ingevuld met projecten die in belangrijke mate nu al in voorbereiding

zijn.  

 

In de begroting 2021 e.v. gaan we voor de komende jaren uit van een

investeringsniveau van tenminste circa € 25 miljoen (100 tot 150 woningen) per

jaar aan nieuwbouw in de DAEB-portefeuille. Indien de verhuurdersheffing en

overige belastingen verminderd worden zijn wij in staat om de komende jaren

het nieuwbouwprogramma verder te verhogen.

 

Eind 2019 is ons gewijzigde inkoopbeleid vastgesteld. Hierin is vastgelegd dat we

efficiënter gaan inkopen. Daarbij gaan we uit van vereenvoudigde

aanbestedingsprocedures en zo mogelijk koppeling van projecten, en we nemen

conceptuele bouw als uitgangspunt. Dit zal de continuïteit en voorspelbaarheid

van onze nieuwbouwactiviteiten vergroten. Daarnaast nemen we bij de

nieuwbouw het toekomstig onderhoud nog nadrukkelijker mee. Bij voorkeur

dragen we het onderhoud op aan de bouwende aannemer volgens de lijn van

het Resultaat Gericht Samenwerken (RGS). Als dat niet kan (het aantal aannemers

dat zich voor beide disciplines kwalificeert is nog beperkt) betrekken we een van

onze RGS-partners bij het ontwerpproces. Met deze wijze van werken en het

creëren van strategisch partnerschap groeien we toe naar een organisatie waarbij

we steeds meer in de regierol in plaats van de uitvoerende rol komen (“Corporatie

van de toekomst”, Aedes).  
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In 2020 doorlopen we volgens de voornoemde principes in Gouda-Oost het

aanbestedingsproces van vier gekoppelde projecten, waarbij RGS tevens als

randvoorwaarde is meegenomen. De inspanning (en voorbereidingstijd) om dit

te organiseren is deze eerste keer groter dan gebruikelijk, maar we verwachten in

het vervolg (door de combinatie, maar ook bij andere projecten) de winst

duurzaam te behalen.  

 

Het uitwerken van energieconcepten blijkt nog altijd bewerkelijk. De technieken

ontwikkelen zich snel. Dat is op zich goed, ze worden steeds beter, maar nadeel is

dat ze zich nog niet langdurig bewezen hebben. We beoordelen de systemen

kritisch op kwaliteit en om verantwoorde energielasten voor onze huurders te

borgen.  

 

We richten ons bij de nieuwbouw onverminderd op de realisatie van sociale huur

en middenhuur (tot circa € 950 per maand). Er zijn diverse woningbouwlocaties in

ons werkgebied waarin sociale huur is geprogrammeerd. Woonpartners is bij veel

van deze plannen betrokken, steeds vaker al in een vroeg stadium. Dat is

belangrijk omdat we zo mee kunnen denken over de locatie en specifieke

invulling van het sociale segment in de stedenbouwkundige plannen. Kwaliteit

en betaalbaarheid kunnen we op deze wijze positief beïnvloeden. In de

middenhuur is onze nieuwbouwportefeuille nog beperkt. In Gouda-Oost starten

we volgend jaar met enkele projecten waarin ook middenhuur wordt

gerealiseerd. En ook in Zuidplas verwachten we de komende jaren middenhuur

te kunnen realiseren. Verder blijven we actief op zoek naar locaties voor dit

segment. De behoefte is groot; de gemeenten Gouda en Waddinxveen hebben

inmiddels daarvoor specifiek beleid in voorbereiding; we verwachten dat dit ook

in Zuidplas zal gebeuren.  
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We hebben de afgelopen jaren veel meergezinswoningen gerealiseerd. In de

grote uitleglocaties als Park Triangel en Westergouwe is de sociale huur voor de

toekomstige plannen vooral in appartementen geprogrammeerd. Hoewel daar

onverminderd veel behoefte aan is pleiten we ervoor om ook

eengezinswoningen in de sociale huur te realiseren. Ook of misschien wel juist

deze woningen spelen een belangrijke rol bij de doorstroming vanuit de

bestaande wijken, zodat daar de goedkopere woningen vrijkomen voor

bijvoorbeeld jongeren en andere starters.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het appartementengebouw op de Boerderijkavel in Westergouwe wordt in

2021 een aantal woningen opgeleverd die zorggerelateerd verhuurd worden.

Woonpartners levert daarmee een bijdrage om Westergouwe tot een inclusieve

wijk te maken. Met Fundis onderzoeken we de mogelijkheden om ‘Wonen met

een Plus’ in Gouda te realiseren. In Gouda-Oost werken we aan een

nieuwbouwplan op de Oostvogellocatie waar ruimte is voor zorggerelateerd

wonen. Ook in Zuidplas hebben we projecten in voorbereiding waarvan wonen

met zorg een belangrijk onderdeel vormt. We werken hierbij nauw samen met

zorgorganisatie De Zevenster en de gemeente Zuidplas. In het plan voor de

Kamerlingh Onnesstraat in Nieuwerkerk wordt eveneens zorggerelateerd wonen

mogelijk gemaakt.  
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 Projectontwikkeling  

Acquisitie en selectie van projecten in 2021 

Voor de komende jaren kunnen er op diverse woningbouwlocaties veel nieuwe

huurwoningen gerealiseerd worden. Wij zijn o.a. door langjarige

productieafspraken in de grote uitleglocaties bij veel van die locaties betrokken.

Onze acquisitie is dan ook niet zozeer gericht op verbreding van deze potentiële

portefeuille, maar realisatie ervan. Gezien de schaarste aan bouwcapaciteit, maar

zeker ook vanuit efficiency en continuïteit is vroegtijdige zekerheid van belang.

De goede samenwerking met de gemeenten en marktpartijen (grondeigenaren)

zetten we daarom graag voort.

  

Projectvoorbereiding 

De volgende speerpunten spelen in 2021 een belangrijke rol in de

projectvoorbereiding:

Ontwikkeling naar regiecorporatie.

Vroegtijdige selectie en langjarig verbinden van opdrachtnemers

(aannemer/ontwikkelaar).

Beperking onderhoudslasten (o.a. door RGS te betrekken bij aanbesteding).

Beperking bouwkosten.

Standaardisatie van appartementen (conceptueel en modulaire

bouwsystemen).

Duurzame energieconcepten (BENG/NOM).

Circulair bouwen.

Ruimtelijke Ordening (bestemmingsplanprocedures, flora en fauna, milieu, etc.).

Gezond bouwen.   
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 Nieuwbouwprojecten in voorbereiding en uitvoering 

Een overzicht van alle nieuwbouwprojecten die in 2021 in voorbereiding of

uitvoering gaan, zijn gerangschikt per gemeente en opgenomen in bijlage 2.

Deze informatie is ook te vinden op onze website en wordt periodiek bijgewerkt.

 

Gouda  

 Gouda Oost 

In Gouda Oost is in het derde kwartaal van 2020 gestart met de aanbesteding van

vier aan elkaar gekoppelde projecten voor de bouw van 115 gestapelde

huurwoningen, 12 grondgebonden huurwoningen en 55 grondgebonden

koopwoningen. Gouda Oost is een duurzame wijk. In het ontwerp, de bouw en

het onderhoud van de woningen moet de duurzaamheid en circulariteit tot

uitdrukking komen. De bouw van de woningen vindt gefaseerd tussen 2021 en

2024 plaats.

 

 

 

 (kaartje toevoegen)

 

 

 

 

 

 

 

 

We zoeken bij deze projecten aansluiting op standaarden (conceptwoningen of

modulaire woningen) en dat doen we met (toekomstige) ketenpartners om zo tot

een goede, afgewogen prijs-kwaliteitsverhouding in de bouw- en exploitatiefase

(onderhoud/RGS) te komen. Met partijen gaan we een langdurige samenwerking

aan om zo samen tot een hogere kwaliteit tegen een lagere prijs te komen. Het

aanbestedingsproces volgt de route van prestatie inkoop (Best Value

Procurement). De aanbesteding van dit gecombineerde project loopt waardoor

het risico op vertraging beperkt is.
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Middengebied 
In dit deelgebied (8a) zullen 20 gestapelde driekamerwoningen in de

middenhuur en 20 grondgebonden koopwoningen worden gerealiseerd. Het jaar

2020 is benut om de winkelstrip met de daarboven gelegen

maisonnettewoningen te slopen en het vrijgekomen terrein van winkelstrip en

straat versneld bouwrijp te maken. Dit deelgebied staat als eerste in de

bouwplanning. Start van de bouw is voorzien in het 3e/4e kwartaal van 2021.

 

Oostvogellocatie
In dit deelgebied (7b) worden 30 gestapelde twee- en driekamerwoningen in de

sociale huur gerealiseerd. De voorbereidende werkzaamheden (aanbrengen

voorbelasting, vervanging riool) zijn in 2020 uitgevoerd. Begin 2021 zullen de

gronden geschikt zijn om te bouwen. Op het moment van schrijven vinden

afrondende gesprekken plaats met een woongroep. Het is de bedoeling dat zij

acht à tien tweekamerappartementen en een groter appartement als

gemeenschappelijke ruimte af gaan nemen. Na aanbesteding van het werk staat

start bouw, direct aansluitend aan de start bouw van het Middengebied in het

vierde kwartaal van 2021 geprognosticeerd. Verder zal 2021 worden benut om

door middel van workshops met omwonenden het inrichtingsplan van de

openbare ruimte van deze locatie vorm te geven.

 

Van Heuven Goedhartsingel - Nansenstraat - Bernadottelaan
In het deelgebied (7a1) zijn 30 gestapelde twee- en driekamerwoningen in de

sociale huur en in deelgebied 7a2 zijn 18 grondgebonden koopwoningen

voorzien. We verwachten na het verwijderen van de aangetroffen vervuiling in de

bodem uiterlijk in het eerste kwartaal 2021 de voorbelasting te kunnen

aanbrengen. Een jaar later kan de bouw starten. Net als bij de Oostvogellocatie

zal 2021 worden benut om door middel van workshops met omwonenden het

inrichtingsplan van de woonomgeving vorm te geven.

 

 Zuidelijk Stempel Oost 
In dit deelgebied 5b zijn 35 gestapelde driekamerwoningen in de sociale huur,

twaalf grondgebonden woningen in de middenhuur en zeven grondgebonden

koopwoningen voorzien. In deelgebied 5c komt een rij met tien grondgebonden

koopwoningen. In 2020 is het bestemmingplan zonder zienswijzen of bezwaren

definitief geworden. Na de sloop van de flats van Mozaïek Wonen zal de

gemeente in 2021 starten met het verwijderen van de kabels en leidingen en het

gebied bouwrijp maken. Start bouw van onze woningen wordt voorzien in 2023.
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Westergouwe 

De totale opgave voor Woonpartners in deze uitleglocatie is 300 sociale

huurwoningen, waarvan we er tot op heden 72 hebben gerealiseerd. Daarnaast

hebben we reeds 28 middenhuurwoningen gerealiseerd, en willen we in dit

segment onze portefeuille vergroten.  

 

Boerderijkavel 
In 2020 is na de aanbesteding, de uitwerking van het plan met 50 appartementen

succesvol doorlopen. In het derde kwartaal van 2020 is gestart met de bouw.

Oplevering wordt in het vierde kwartaal 2021 verwacht.

 

Fase III 
In fase III van Westergouwe wordt een complex van 46 appartementen

voorbereid. De grondaankoop staat gepland voor het vierde kwartaal van 2021,

met een start bouw voor in het eerste kwartaal van 2022. De activiteiten in 2021

voor dit project zullen voornamelijk bestaan uit voorbereiding en contracteren

van een aannemer. Bovendien wordt de grondaankoop voorbereid en

gerealiseerd.  

 

De schoollocatie is onderdeel van de parkzone in Westergouwe Fase III. Het

betreft een kindcentrum met drie basisscholen, kinderopvang,

sportvoorzieningen en 40 appartementen in één gebouw. Woonpartners

realiseert de appartementen. Het project zal in een gezamenlijk bouwheerschap

met de gemeente Gouda worden gerealiseerd. Vanwege de overheidsopdracht

(scholen c.s.) en de omvang daarvan wordt de bouw Europees aanbesteed. In

2021 zal voornamelijk de planvoorbereiding plaatsvinden alsmede de uitwerking

van samenwerkings- en aannemingsovereenkomsten.  

 

Verder voorzien we in de parkzone

van Fase III een appartementen-

gebouw in middenhuur. Hoewel

de realisatie na de ontwikkeling

van de schoollocatie is voorzien

worden de voorbereidingen hier-

voor in 2021 gestart.
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Spoorzone 

In de Spoorzone van Gouda worden in totaal ruim 1.000 woningen voorzien.

Hiervan is 30% sociale huur. We voorzien in dit gebied zowel in sociale huur als in

de middenhuur woningen te kunnen realiseren.      

 

Burgemeesterskwartier 
Het burgemeesterskwartier (voorheen de Blokkerlocatie) wordt herontwikkeld tot

een woongebied met circa 650 woningen. Er komen circa 150 sociale

huurwoningen en circa 110 middenhuurwoningen. Woonpartners is in gesprek

met de ontwikkelaar om de sociale huur en een deel van de middenhuur af te

nemen. Eind 2020 verwachte we daarover een intentieovereenkomst te sluiten; in

2021 worden de plannen en overeenkomsten verder uitgewerkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1-locatie 
In het westelijke deel van de Spoorzone wordt de A1-locatie ontwikkeld.

Woonpartners is in gesprek met de ontwikkelaar van het meest westelijke deel

voor afname van circa 45 sociale huurwoningen. Ook voor dit plan verwachten

we in 2021 de uitwerking van plan en overeenkomsten af te ronden.
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 Afzonderlijke projecten  

Entree Gouwe Kanaalzone (Locatie voormalige Gunning Mavo) 
Deze locatie wordt gezamenlijk met Mozaïek Wonen ontwikkeld en gebouwd.

Het plan omvat in totaal 63 woningen (34 voor Woonpartners en 29 voor Mozaïek

Wonen). Het bestemmingsplan is in het tweede kwartaal van 2020 definitief

geworden. Door Atelier Pro is een Voorontwerp gemaakt dat als basis dient voor

de aanbesteding. De aanbesteding is in het tweede kwartaal 2020 gestart en

heeft een geprognosticeerde doorlooptijd tot eind 2020. We verwachten in het

derde kwartaal van 2021 te kunnen starten met de bouw.  

 

Van Loon locatie 
De Van Loon locatie wordt ontwikkeld door Vastbouw en bestaat uit drie

woontorens met daartussen een parkeervoorziening. Het totale project bestaat

uit circa 125 appartementen, waarvan 80 voor verkoop of vrije sector huur. De

ontwikkelaar verwacht rond de zomer van 2021 te kunnen starten met de bouw.

Woonpartners heeft in het derde kwartaal van 2020 een aanbod gekregen voor

de afname van 43 sociale huurappartementen in een van de torens. We

verwachten de onderhandelingen eind 2020 af te ronden.  

 

Overig 
Naast de voornoemde projecten zijn we in Gouda onder andere betrokken bij de

ontwikkeling van de PWA kazerne. In Westergouwe verwachten we ook

middenhuur woningen te kunnen gaan realiseren; de gesprekken hierover lopen.
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 Waddinxveen   

Park Triangel 

De totale opgave in Park Triangel bedraagt 277 sociale huurwoningen, waarvan

we er 110 hebben gerealiseerd. Daarnaast hebben we acht

woonwagenwoningen gerealiseerd. We onderzoeken de mogelijkheden om ook

in Park Triangel middenhuurwoningen te realiseren.  

 

Parkhoven 
De bouw van het appartementengebouw met 28 twee- en

driekamerappartementen is in april 2020 gestart. Het behalen van het hoogste

punt gebeurt rond november 2020. De oplevering staat in het tweede kwartaal

van 2021 gepland.  

 

Parktuin 
Een plan voor de realisatie van 32 appartementen in dit nieuwe deelgebied nabij

de deelgebieden Parkzoom en Stationspark wordt in samenwerking met BPD

voorbereid. De planning van Park Triangel gaat uit van gronduitgifte in 2022.

 

Vervolg Park Triangel 
Ook in de deelgebieden Parkrijk en Park Vredenburg is sociale huur

geprogrammeerd. Deze deelgebieden zullen weliswaar later worden bebouwd,

maar ook voor deze projecten proberen we vroegtijdig concrete afspraken te

maken.
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 Andere locaties  

Sleutelkwartier Oude gemeentehuislocatie 
Op verzoek van en in samenwerking met de gemeente onderzoekt Woonpartners

de mogelijkheid op deze locatie sociale huur, mogelijk in combinatie met

middenhuur te realiseren.  

 

’t Suyt II 
In vervolg op de eerste fase van ’t Suyt ontwikkelt de gemeente Waddinxveen

een tweede fase met in totaal 150 woningen. Hierin wordt 30% sociale

woningbouw opgenomen; ingevuld middels een appartementengebouw met 24

appartementen en 21 eengezinswoningen. Woonpartners heeft aan de

stedenbouwkundige uitwerking van de sociale huurwoningen een bijdrage

geleverd in goede samenwerking met de gemeente. In dit plangebied zien we

ook mogelijkheden voor middenhuur. De planning gaat ervan uit dat we begin

2021 de uitgifte overeenkomst kunnen afsluiten met de gemeente.  

 

Peter Zuidlaan e.o.

In de omgeving van ons bezit aande Peter Zuidlaan en het Jan van Bijnenpad

komen voormalige schoollocaties vrij. Gezamenlijk met de baptistengemeente

Ichthus (huurder in het Anne Frankcentrum) bereidt Woonpartners een plan voor.

De maatschappelijke voorzieningen betreffen ruimtes voor de zondagsschool die

door de week ’s avonds ook gebruikt worden voor bijeenkomsten voor jongeren.

Overdag zijn deze ruimtes te benutten voor bijvoorbeeld kinderopvang. Hiermee

wordt een versterking voor de voorzieningen in en rond het Anne Frankcentrum

beoogd.  

 

Overig 
Naast de voornoemde projecten zijn we in Waddinxveen betrokken of zoeken we

betrokkenheid bij de ontwikkeling van verschillende bouwlocaties waarin sociale

huur wordt voorzien.
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 Zuidplas   

Leliestraat, van ’t Verlaat, Swanladriehoek (Zevenhuizen) 
Deze locaties zijn aan elkaar verbonden door verplaatsing van de sportvelden en

de herontwikkeling van het verpleeghuis De Zevenster. Op basis van de op 14 juli

2019 gesloten intentieovereenkomst met de gemeente Zuidplas en De Zevenster

wordt een gezamenlijk plan voor de integrale gebiedsontwikkeling uitgewerkt.

Voor het gebied is een stedenbouwkundig plan opgesteld. In het plan zitten voor

Woonpartners zowel grondgebonden als gestapelde huurwoningen in de sociale

huursector en middenhuursector. Het gaat in het totaal om circa 180 woningen.

Vanaf medio 2020 wordt het stedenbouwkundige plan op hoofdlijnen verder

uitgewerkt om medio 2021 onderlegger te kunnen zijn voor de

bestemmingsplanprocedure. Start bouw van de eerste delen in het plan voorzien

we in 2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamerlingh Onnestraat (voormalige Tweemaster Nieuwerkerk) 
Door het in december 2019 door de gemeenteraad vastgestelde parkeerbeleid

(met een hogere norm per woning) kunnen 44 in plaats van de eerder

opgenomen 50 woningen worden gebouwd. Met dit aantal als uitgangspunt is in

2020 gestart met een aangepast plan. 2021 zal worden benut om het plan verder

uit te werken, de communicatie met de omgeving voort te zetten en de

planologische procedures op te starten.
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 De Jonge Veenen III 
In vervolg op de eerste en tweede fase van De Jonge Veenen, waar Woonpartners

reeds 64 sociale- en middenhuurwoningen heeft afgenomen, ontwikkelt Vosplan

samen met Batenburg een derde fase met ongeveer 180 woningen. Hierin is 30%

sociale woningbouw opgenomen. Om meer differentiatie te krijgen in de

woningtypen in het gebied De Jonge Veenen is gekozen voor twee

appartementengebouwen met elk 26 sociale huurappartementen. De start van

de bouw van het eerste appartementengebouw met 26 appartementen wordt

eind 2021 verwacht.  

 

Zevenhuizen Zuid deelplan 7 en 8 
In de deelplannen 7 en 8 zijn 27 respectievelijk 54 sociale huurwoningen

geprogrammeerd. De woningen in deelplan 7 worden in vanaf 2021 gerealiseerd.

De eerste 14 woningen worden in 2021 gebouwd en begin 2022 opgeleverd.

Voor de afname van deze grondgebonden woningen verwachten we eind 2020

een overeenkomst met de betreffende ontwikkelaar te kunnen sluiten. We zijn

daarnaast nog in gesprek met een andere ontwikkelaar over de realisatie van 13

eengezinswoningen. Zodra het stedenbouwkundige plan van deelplan 8

definitief is zal ook daar de bouw snel opgestart worden.  

 

Middengebied Zuidplaspolder 
Deze locatie, ook wel “het Vijfde dorp” genoemd (nieuwe kern naast Nieuwerkerk

aan den IJssel, Zevenhuizen, Moerkapelle en Moordrecht), wordt in het kader van

de ontwikkellocatie Zuidplaspolder voorbereid. Het gaat in totaal om circa 5.000

woningen, te bouwen vanaf 2025. In dit gebied wordt 30% van de woningen in

de sociale huur gerealiseerd (1.500 woningen). Uitgaande van 3 actieve

corporaties in de gemeente gaan we vooralsnog uit 500 van deze sociale

huurwoningen te realiseren. Daarnaast zullen we de mogelijkheden voor

middenhuurwoningen onderzoeken. Bij de visie- en planvorming worden we

door de gemeente betrokken.  

 

Overig 
Naast de voornoemde projecten zijn we in Zuidplas onder andere betrokken bij

de herontwikkeling van twee voormalige schoollocaties in Moerkapelle en

mogelijk bij de ontwikkeling van Nieuwerkerk Noord.

50



Duurzaamheid nieuwbouwprojecten

Uitgangspunt blijft dat de nieuwbouwprojecten voldoen aan de vigerende wet-

en regelgeving. Dat houdt onder andere in dat we vanaf 2021 te maken krijgen

met de norm Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG). Daarnaast gebruikt

Woonpartners sinds 2007 de GPR-Gebouw®methodiek voor het toetsen van de

kwaliteit en de duurzaamheid van nieuwbouwprojecten. Dit blijft, net als

WoonKeur en PKVW, ook in 2021 het uitgangspunt bij planontwikkeling. Daar

waar nodig worden praktische invullingen toegepast die mogelijk niet 100%

voldoen aan Woonkeur, maar wel kostenbesparend zijn en voor de beoogde

doelgroep.  

In 2021 leveren we het eerste project op waarbij het concept van (elektrische)

deelauto’s wordt toegepast. Het betreft de Boerderijkavel in Westergouwe.

Daarna zullen ook bij de Entree Gouwe Kanaalzone deelauto’s worden ingezet.

Hoewel wij het niet tot onze taak zien in mobiliteitsconcepten te investeren, en ze

dan ook niet zelf zullen exploiteren en aanbieden, ondersteunen we deze

ontwikkeling door het gebruik van de auto’s bij onze huurders te promoten en

stimuleren.
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Samenvatting activiteitenprogramma 2021

 

Nieuwbouw Gouda 

·       Gouda Oost: 

-     Middengebied (start bouw eind 2021) 

-     Oostvogel (start bouw eind 2021) 

-     Nansenstraat / Van Heuven Goedhartsingel 

-     Zuidelijk Stempel Oost 

·       Westergouwe:

-     Boerderijkavel Westergouwe (oplevering eind 2021) 

-     Fase 3.1 

-     Fase 3.2 (schoollocatie) 

·       Spoorzone:

-     Burgemeesterskwartier 

-     A1 locatie 

·       Entree Gouwe Kanaalzone (start bouw derde kwartaal 2021)

·       Van Loonlocatie   

 

Nieuwbouw Waddinxveen 

·       Park Triangel: 

-     Parkhoven (oplevering tweede kwartaal 2021) 

-     Parktuin 

·       ’t Suyt II 

·       Sleutelkwartier Oude gemeentehuislocatie 

·       Peter Zuidlaan e.o.

 

Nieuwbouw Zuidplas

·       Locatie Leliestraat, van ’t Verlaat en Swanladriehoek Zevenhuizen 

·       Locatie Kamerlingh Onnestraat, Nieuwerkerk 

·       De Jonge Veenen III (start bouw 2021) 

·       Zevenhuizen Zuid deelplan 7 en 8 (start bouw deelplan 7, 2021) 

·       Middengebied Zuidplaspolder
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6.     Wonen 
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 Klantinformatie 

In 2021 zullen reparatieverzoeken rechtstreeks uitkomen bij de twee aannemers.

Dit houdt in dat het Klant Contact Centrum (KCC) meer rust en tijd heeft om alle

andere klantvragen dan reparatieverzoeken te behandelen en te beantwoorden.

Dit resulteert in het direct goed afhandelen van de klantvragen. In de praktijk

betekent dit dat het KCC zich per dagdeel ‘splitst’ in een twee groepjes: één voor

het afhandelen van telefonische vragen en één voor de schriftelijke vragen.  

 

One-time-fix is nog steeds ons doel en levert de grootste klanttevredenheid op.

Focus zal liggen op verbeteren bereikbaarheid en dienstverlening. De klant moet

zich gehoord voelen.  

 

Een deel van de telefonische contacten zal vervangen worden door digitale

contacten. In 2020 is met succes sterk gestuurd op digitaal contact via de website.

Steeds meer huurders zoeken digitaal contact. Verwacht wordt dat na invoering

van de nieuwe website en klantportaal in september 2020 het digitaal contact

nog groter wordt. Verbeteringen in onze software zal het vastleggen van

contacten, formulieren en afspraken makkelijker maken.  

 

Het KCC heeft in 2020 veel ‘gebouwd’ in de zin van het werken met een vast team

medewerkers, kennis verbreding door het volgen van diverse e-learning modules

en workshops. Dit zal in 2021 een vervolg krijgen in de vorm van nog meer

workshops en trainingen.  

 

KPI’s - Klant Contact Centrum

80% van alle klantvragen worden direct goed afgehandeld

Het servicelevel van de afdeling is 95 %

Kanaalsturing: 80% van alle klantcontacten verlopen digitaal

Klanttevredenheid 8
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 Verhuur 

De druk op de woningmarkt is groot. Dat komt onder andere door de versnelling

van de bevolkingsgroei in onze regio, de overloop uit omliggende gemeentes, de

‘verdunning’ van huishoudens en de uitstroom van beschermd wonen. Het

ultieme doel is een juiste match van vraag en aanbod naar woningen. De

uitdaging is de groeiende vraag naar sociale huurwoningen op te vangen, het

aanbod voor kleinere huishoudens waaronder jongeren en senioren indien

mogelijk te vergroten en waar mogelijk het aanbod van tijdelijke woningen te

vergroten. De sociale woningmarkt raakt verstopt en de wachttijd voor een

woning is in 2020 verder gestegen. Met nieuwe woningen kunnen we makkelijker

een passende woning bieden en door nieuwbouw wordt de verhuisketen actief

in gang gezet. Dit zal echter onvoldoende zijn om de druk van de sociale

woningmarkt te halen. Wel zal in 2021 gekeken gaan worden of er zogenaamde

verhuisketens opgesteld kunnen worden (doel: het wegnemen van

belemmeringen en bv. senioren te begeleiden naar een passende woning

waardoor de verhuisketen wordt gestimuleerd).  
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De sociale huurwoningen wijzen wij toe volgens ‘passend toewijzen’. Dit houdt in

dat we geen duurdere sociale woningen toewijzen aan huishoudens met recht op

huurtoeslag. Wel gaan we de verhuringen aan de zogenaamde middengroep

optimaliseren waardoor de mogelijkheden voor deze groep om een woning te

huren verbeteren.  

 

KPI's - Verhuur

80% aansluitende verhuring

In elke mutatiewoning voeren we, in meer of mindere mate, werkzaamheden uit.

Daardoor zal er nooit sprake zijn van een aansluitende verhuring. Wel wordt er

gestuurd op verhuringen die aansluiten op de technisch gereeddatum van de

aannemer.

95% passend toewijzen

Eenzelfde houding als ook een strakke bewaking van deze regeling blijft

noodzakelijk in 2021.  

100% verhuurdossiers op orde conform procedure

Het proces is nu zodanig ingericht dat de controller elk verhuurdossier

controleert hetgeen een 100% score oplevert. Het huidige proces zal worden

gehandhaafd in 2021.  

Verhaalbaarheid mutatiekosten

Vanuit het team Verhuur kunnen er meer kosten bij de vertrekkende huurder in

rekening worden gebracht. Er wordt strakker gestuurd. Alle verhuurmedewerkers

nemen in 2020 - 2021 deel aan het ‘leertraject Verhuur’. In het onderdeel

‘communicatievaardigheden’ zal extra aandacht worden gegeven aan het voeren

van gesprekken hieromtrent.
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 Wijkaanpak 

De basis voor goed wonen zijn goed onderhouden, betaalbare woningen in een

schone, hele en veilige woonomgeving. Maar een leefbare wijk vraagt meer. Het

vraagt om actieve en betrokken bewoners, draagkracht om sociaal en financieel

kwetsbare bewoners op te vangen, maar ook de wil om in te grijpen als dat nodig

is. Binnen de het team Wijkaanpak komen al deze factoren bij elkaar.  

 

Schoon, Heel en Veilig 

In 2020 is gestart met het werken volgens de normen van de nieuwe

Woonpartners Kwaliteit (WPK). In 2021 krijgt dit een vervolg. Eind 2021 voldoet

80% van onze complexen aan de norm voor Schoon, Heel en Veilig. Onze

huismeesters zijn dagelijks in de wijken aanwezig. Door snel te acteren dragen zij

bij aan Schoon, Heel en Veilig in de praktijk. Daar waar de kwaliteit structureel

niet gehaald of gehandhaafd kan worden, nemen zij het initiatief om samen met

woonconsulent en/of de wijkopzichter een plan van aanpak op te stellen.   

 

Eenduidige richtlijnen zorgen ook voor heldere communicatie richting onze

huurders. De huismeesters zijn het eerste aanspreekpunt in de wijk. Zij richten

zich op het stimuleren van positief woongedrag en zelfwerkzaamheid van onze

bewoners, onder andere door het geven van voorlichting. Maar ook door inzet

van preventieve maatregelen en handhaving.

  

Overlast en ondermijning 

Overlast komt in vele vormen voor. De basis voor het bestrijden van overlast zijn

onze Algemene Huurvoorwaarden. Toch laat overlast zich slecht in standaard

kaders vatten. In 2021 komt er een nieuw overlastprotocol dat beter aansluit bij

wat de omgeving nu vraagt. Wat wordt er van ons gevraagd, waar moeten we in

beweging komen en waar verwijzen we terug of naar onze netwerkpartners. De

eenduidige inzet van middelen en maatregelen moet daarin een plaats krijgen:

bijvoorbeeld zorgdak- of laatste kans contract, gedragsaanwijzing, bemiddeling

naar andere woonruimte of als er geen andere oplossingen meer mogelijk zijn

ontbinding van de huurovereenkomst.  

 

Speciale aandacht is er voor woonfraude. Elk vermoeden van woonfraude wordt

door de woonconsulent binnen een maand na de eerste melding onderzocht.

Daar waar nodig wordt een externe partner ingeschakeld om het proces te

begeleiden.
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Wonen+ 

We worden in toenemende mate geconfronteerd met instroom in onze

woningen van bewoners die bijzondere aandacht behoeven. Dit kan gevolgen

hebben voor de leefbaarheid in ons bezit en de draagkracht van een wijk.

Daarom is het belangrijk om waar mogelijk aan de voorkant te sturen in plaats

van achteraf te corrigeren. Door goede afspraken te maken met onze

stakeholders, de inzet van de juiste instrumenten en te evalueren met welke

partijen we wel of geen samenwerking aangaan en onder welke voorwaarden.

 

In 2021 is er overzicht van convenanten en samenwerkingsovereenkomsten op

het gebied van wonen en het sociaal domein. In het licht van de huidige

maatschappelijke ontwikkelingen wordt beoordeeld of en zo ja op welke wijze

deze positief bijdragen aan het goed wonen van onze huurders. Daar waar nodig

volgt het gesprek over aanscherping van voorwaarden en uitgangspunten.  

 

Er komt een stappenplan waarbij standaard uitgangspunten worden

geformuleerd voor alle bijzondere verhuringen die we regelmatig tegenkomen

als het gaat om Wonen+. Welke kaders zijn van toepassing, welke route volgen

we daarbij en met wie werken we daarbij samen.  

 

Participatie 

Voor bewonersparticipatie in de traditionele vorm van bewonerscommissies is

steeds minder animo. We koesteren de samenwerking met de HRHM en

bestaande bewonerscommissies, maar willen ook investeren in andere manieren

om bewoners actief te betrekken bij hun woning en woonomgeving. Bewoners

willen zich vaak wel tijdelijk in projectvorm verbinden als dit een voor hen

duidelijk doel dient. Bijvoorbeeld bij groot onderhoud, overlast in de wijk,

nieuwbouw en de herinrichting van de omgeving. De inzet van digitale middelen

kan daarbij helpen. In samenwerking met M&C wordt dit uitgewerkt in een

participatienotitie.

 

 KPI’s - Wijkaanpak

80% van al onze complexen voldoet aan de Woonpartners Kwaliteit: Schoon, Heel

en Veilig;

Er is in 2020 een nieuw overlastprotocol;

Er ligt een stappenplan voor bijzondere verhuringen:

95% van de binnenkomende klachten en vragen worden binnen de gestelde tijd

beantwoord.

58



Incasso 

Onze huurders hebben in de meeste gevallen geen grote portemonnee. Daarom

is het van belang dat de huurachterstand in het totaal zo klein mogelijk is en als

die in een individueel geval ontstaat zo snel mogelijk wordt aangepakt. De

huurbetaling is meestal de laatste betaling die niet wordt voldaan. Dus een

signaal voor grotere betalingsproblemen dan alleen de huurbetaling. Daarom

zoeken we in een zo vroeg mogelijk stadium contact met de huurder over de

huurachterstand. Waar mogelijk treffen we met de huurder een

betalingsregeling. We passen daarbij maatwerk toe. Alleen als de huurder niet

reageert op onze contactverzoeken, wordt vóór de derde maand

huurachterstand het dossier doorgestuurd naar de deurwaarder.  

 

KPI’s - Incasso

Huurachterstand zittende huurders < 1,2%

Huurachterstand vertrokken huurders < 1.1%
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Samenvatting activiteitenprogramma 2021

 

KPI’s – Klant Contact Centrum

- 80% van alle klantvragen worden direct goed afgehandeld 

- Het servicelevel van de afdeling is 95 % 

- Kanaalsturing: 80% van alle klantcontacten verlopen digitaal 

- Klanttevredenheid 8 

  

KPI’s – Verhuur

- 80% aansluitende verhuring 

- 95% passend toewijzen 

- 100% verhuurdossiers op orde conform procedure 

  

KPI’s – Wijkaanpak

- 80% van al onze complexen voldoet aan de Woonpartners Kwaliteit: 

   Schoon, Heel en Veilig; 

- Er is in 2020 een nieuw overlastprotocol; 

- Er ligt een stappenplan voor bijzondere verhuringen

- 95% van de binnenkomende klachten en vragen worden binnen de 

   gestelde tijd beantwoord. 

  

KPI’s – Incasso

- Huurachterstand zittende huurders < 1,2%

- Huurachterstand vertrokken huurders < 1.1%
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7. Vastgoedonderhoud
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Strategische doelstellingen, succesbepalende factoren en (kritische)

prestatie- en risico-indicatoren

In het meerjarenbeleidsplan 2017 - 2021 zijn strategische doelstellingen

geformuleerd. De doelstellingen waaraan de afdeling Vastgoed Onderhoud

(VGO) een bijdrage levert, zijn:

Voorzien in de woonbehoefte van de midden- en lagere inkomensgroepen (het

verbeteren van de kwaliteit en de energieprestatie van woningen).

Realiseren van plezierig wonen in een prettige woonomgeving (het uitvoeren

en beheersen van het planmatig, het dagelijks onderhoud en investeringen).

Verbeteren van de dienstverlening en het stroomlijnen van de processen

(heldere kwaliteitskaders en processen, doen wat we zeggen, het nakomen van

afspraken en daarmee het verhogen van de klanttevredenheid).

 

 Vastgoedonderhoud   

Introductie 

Om onze huurders betaalbare en passende huisvesting te bieden, moet er

onderhoud aan woningen worden uitgevoerd. De afdeling VGO opereert als een

professionele opdrachtgever en draagt door het beheersen van de

onderhoudskosten en investeringen bij aan het betaalbaar houden van de huren.

In 2021 gaan we aan de slag met een omvangrijk programma voor onderhoud en

verbetering, dat circa € 30,6 miljoen bedraagt. Zo’n € 9,6 miljoen van dit bedrag

betreft planmatig onderhoud aan het exterieur en het interieur van de woningen

en € 1 miljoen is voor contractonderhoud. Daarnaast is € 15,5 miljoen begroot

voor energetische maatregelen en overige investeringen en € 4,6 miljoen voor

dagelijks onderhoud (service- en mutatieonderhoud).

 

We monitoren de onderhoudsuitgaven en vergelijken die met de benchmark van

Aedes. Waar nodig en mogelijk worden de onderhoudsuitgaven aangepast in

2022 en volgende jaren. De processen worden zodanig georganiseerd dat er

gefundeerde beslissingen ten aanzien van het moment en de omvang van

onderhoud en investeringen kunnen worden genomen. Dit doen we onder meer

door in planmatig onderhoud- en investeringsprojecten verschillende

alternatieve scenario’s naast elkaar te zetten en door te rekenen.

 

We stellen prioriteiten in het onderhoud en houden daarbij de onderstaande

volgorde aan:

1.   Wet- en regelgeving (denk aan veiligheid);

2.   Technische staat (conditie van de bouw- en installatiedelen);

3.   Wensen van bewoners (zoals het veranderen van kleuren en andere wensen).

62



De overlast die onderhoud en investeringsprojecten voor onze huurder met zich

meebrengt, kunnen wij niet altijd voorkomen, maar wel minimaliseren. Door een

persoonlijke benadering en de onderhoudsmomenten direct te gebruiken om

met onze huurders in gesprek te gaan, kunnen wij de dienstverlening continu

verbeteren en de klantwaardering vergroten. De klantwaardering blijven we

actief meten en wordt gebruikt bij de verdere inrichting van de processen en

dienstverlening.  

 

De aankomende jaren scherpen wij onze dienstverlening met betrekking tot het

onderhoud verder aan. Daarbij betrekken we de voor ons werkende externe

partijen (installateurs, aannemers, ketenpartners dagelijks onderhoud en

co-makers RGS).

Woonpartners werkt daarbij vanuit regisserend opdrachtgeverschap. De ‘stip op

de horizon’ voor Woonpartners is het model ‘Vastgoedregisseur’ in 2023.

 

Een belangrijke tussenstap op de weg daarnaartoe is het model

‘Vastgoedmanager’ in 2021. Bij het voorbereiden en realiseren van de

vastgoedopgave betrekt Woonpartners het bouwbedrijfsleven op een andere

manier. We werken met minder partijen en betrekken die intensief bij onze

processen. Een zakelijke manier van samenwerken, staat centraal.

 

Hiermee is inmiddels op een positieve manier ervaring opgedaan in het

planmatig onderhoud en investeringsprojecten in de bestaande bouw. Die

beweging zet Woonpartners vanaf 2020 ook door in het dagelijks onderhoud.
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Klantbetrokkenheid 

De huurders moeten zich gehoord, klant en thuis voelen. Huurder en

verhuurderverplichtingen richten we zoveel mogelijk in conform wettelijke

afspraken (denk aan het besluit kleine herstellingen). De klantvisie kan met

betrekking tot onderhoud en investeringen in bestaand bezit als volgt worden

samengevat: “Wij geven onze huurders keuzes binnen de noodzakelijke ingrepen

en maken geen keuzes voor huurders maar samen met huurders”. Waar mogelijk

bieden wij extra keuzes en opties. Dit leidt ertoe dat huurders achter door ons te

nemen besluiten staan of op z’n minst begrip hebben als wij anders besluiten dan

huurders bij voorkeur hadden gewenst. Uit onderzoek blijkt dat huurders vooral

duidelijkheid willen. Het is dus belangrijk om goed te communiceren en

gemaakte afspraken en toezeggingen ook na te komen.  

 

Om handen en voeten te geven aan onze visie betrekken wij

bewonerscommissies bij ingrijpende planmatig onderhoud- en

investeringsprojecten. De bewonerscommissies denken en beslissen mee over

keuzemogelijkheden in projecten en vervullen een actieve rol in de voorlichting

naar de andere bewoners. Als er geen bewonerscommissie is, wordt in overleg

met de afdeling Wonen, zo mogelijk een klankbordgroep met bewoners

geformeerd. Wij schrijven bewust geen vaste criteria voor de manier waarop een

klankbordgroep wordt ingesteld. Dit laten we over aan het vakmanschap van de

projectleider en de woonconsulent. Bij ingrijpende investeringsprojecten

verloopt de uitvoering van de bewonersparticipatie voor een deel via de

co-makers.
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Klantevaluatie 

Een tevreden klant is van onschatbare waarde voor onze organisatie. Door

contact te zoeken met onze huurders voelt zowel de tevreden huurder als de

ontevreden huurder zich gehoord. De klanttevredenheid meten we door middel

van een klanttevredenheidsonderzoek. Door het laten uitvoeren van een

gedegen onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek krijgen we inzicht in het

beeld dat onze huurders en externe ketenpartners van Woonpartners hebben.

 

Wij gaan in de tevredenheidsonderzoeken diverse vragen aan onze bewoners

stellen waarmee we goed inzicht krijgen in de aspecten waarover men tevreden

is en wat verbeterpunten zijn. Jaarlijks wordt het klanttevredenheidsonderzoek

herhaald. De uitslagen hiervan geven tevens inzicht in het verloop van onze

prestaties over de jaren heen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast krijgen we hiermee inzicht in de tevredenheid met betrekking tot

aanpassingen in ons beleid. Denk hierbij aan de aangescherpte spelregels van het

Onderhoudsabonnement en verdeling huurder-/verhuurderonderhoud (ABC) in

2020.

 

Naast de jaarlijkse onderzoeken voeren we ook projectgebonden

klanttevredenheidonderzoeken uit. Dit doen we voor alle omvangrijke

investeringsprojecten en daarnaast steekproefsgewijs voor overige projecten. Het

bewonersoordeel nemen we ook mee in de jaarlijkse evaluatie (‘tips en tops’) en

de beoordeling van de ketenpartners. Het oordeel van de huurders nemen we

dus zeer serieus.
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 Planmatig onderhoud en investeringsprojecten 

In 2021 In 2021 worden de planmatig onderhoud- en investeringsprojecten die in

2020 zijn gestart en nog niet zijn afgerond, voortgezet. Daarnaast starten wij in

2021 nieuwe projecten die in de projectenplanning zijn opgenomen. Binnen de

projecten voeren wij direct ook noodzakelijke kwaliteitsverbeteringen uit, gericht

op energiebesparing en veiligheid (Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW),

brandveiligheid, asbest). De actuele projectenplanning is te vinden op onze

website: www.woonpartners-mh.nl.  

 

Woonpartners gebruikt in de verduurzamingsopgave het ‘gezond verstand’. We

hebben inmiddels veel bereikt. Het bezit heeft in september 2020 een Energie

Index (EI) van 1,42 en volgens planning gemiddeld label B in 2021. In 2050 willen

we de eigen woningvoorraad op een voor de huurders betaalbare wijze

CO2-neutraal hebben gemaakt (gebouwgebonden verbruik). De focus ligt daarbij

op maatregelen in en aan de woning. We grijpen de natuurlijke onderhouds- en

investeringsmomenten aan om direct te verduurzamen. Zo voorkomen we

kapitaalvernietiging. In 2021 ligt de nadruk op het investeren in duurzaamheid in

de complexen met de laagste (slechtste) energielabels. De aanpak richt zich

vooral op het isoleren van de buitenkant van de woning of het complex. Waar

mogelijk en financieel verantwoord, verbeteren we ook de installaties. De

verduurzaming en exploitatie van de externe energiebronnen is hierbij

uitdrukkelijk niet het werkterrein van Woonpartners.  

 

In bijlage 1 staan de complexen per gemeente aangegeven, waaraan het

komende jaar planmatig onderhoud en/of investeringen worden uitgevoerd. In

een aantal complexen zijn onderhoudstaken samengevoegd met

investeringsingrepen. In het navolgende geven wij een korte toelichting op de

meest ingrijpende investeringsprojecten in de bestaande bouw:
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 Oud Achterwillens Gouda 

In 2018 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar mogelijke technische en

architectonische verbeteringen van acht woonblokken. Daarbij zijn met de

ingeschakelde co-maker en architect, architectonische en technische varianten

onderzocht. Woonpartners heeft een voorkeursvariant gekozen, die tijdens de

voorbereidingsfase verder is uitgewerkt in een definitief plan.

Het haalbaarheidsonderzoek, de planontwikkeling alsmede de realisatie verlopen

volgens de methodiek RGS.  

 

De meest opvallende architectonische wijzigingen betreffen het aanbrengen van

gevelisolatie met steenstrips, het vervangen van bestaande puien in de voorgevel

ter hoogte van de loggia’s en portieken en aan de achterzijde zijn de nu

aanwezige loggia’s weer omgevormd naar een inpandig balkon. De te

handhaven kunststofkozijnen in de voor- en achtergevels en de nieuwe

portiekpuien op de begane grond worden voorzien van betonkaders.

 

In de woningen is de aanpak in hoofdlijnen het waar nodig vernieuwen van de

badkamers, keukens, toiletten en de groepenkasten. Verder worden alle

woningen voorzien van een CO2-gestuurde mechanische ventilatie en worden

voor- en bergingsdeuren vernieuwd in een brandwerende uitvoering. Met de

gemeente Gouda is een traject opgestart voor het upgraden van de buitenruimte.

Hierbij moet worden gedacht aan het realiseren van kleinschalige

fietsparkeerplaatsen voor de portieken, aanpassing en herinrichting van het

groen en het herstraten van trottoirs en rijbanen.
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 F.W. Reitzstraat Gouda 

Voor dit project van 100 eengezinswoningen uit bouwjaar 1920 is een onderzoek

uitgevoerd naar de haalbaarheid en betaalbaarheid van planmatig onderhoud,

investeringen en energetische maatregelen. Complex Reitzstraat heeft een aantal

acute aandachtspunten waaraan noodzakelijk onderhoud en herstel moet

worden gepleegd. Het belangrijkste aandachtspunt is de fundering. Er is sprake

van zakking van de fundering met scheurvorming van gevels, dragende wanden

en bergingen en problemen met de riolering als gevolg.  

 

De gekozen planvariant gaat uit van een funderingsaanpak gecombineerd met

een volledige aanpak van de schil, het aanpakken van de brandveiligheid

(brandoverslag oplossen) en asbestveiligheid. Daarnaast worden de badkamers,

keukens en toiletten aangepakt. Er is een verduurzamingsprong van energielabel

F naar A voorzien inclusief het aanbrengen van zonnepanelen en een

CO2-gestuurde mechanische ventilatie zodat de bouwfysische consequenties van

verduurzaming worden beheerst. Met de aanpak wordt een hernieuwde

exploitatietermijn van 40 jaar veilig gesteld.  

 

Gedurende dit haalbaarheidsonderzoek is in samenwerking met de HRHM, de

bewonerscommissie RIJP (Reitzstraat IJssellaan en Pretoriaplein) opgericht. De

bewonerscommissie en de bewoners worden op de hoogte gehouden middels

geplande overleggen en bewonersavonden.
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 P. Zuidlaan B - Waddinxveen 

In het voortraject zijn verschillende scenario’s opgesteld, waarbij gekeken is naar

de juiste ingrepen voor zowel de korte als de lange termijn. Er worden

energetische maatregelen uitgevoerd. Zo werd in de loop van 2020 onder andere

het bestaande glas vervangen voor HR++ glas, een CO2-gestuurde mechanische

ventilatie aangebracht en wordt de spouwmuur nageïsoleerd. In de loop van

2021 wordt het dak vervangen en worden er 41 zonnepanelen toegevoegd. De

stroom die de zonnepanelen opwekken, maar die niet direct verbruikt wordt,

wordt opgeslagen in een zogenaamde ‘Cube’.

 

De Cube is een slimme batterij, die ‘schone stroom’ (van zon en wind) opslaat en

teruglevert wanneer nodig. Het energiegebruik wordt op die manier niet alleen

goedkoper, maar vooral ook duurzamer, schoner en minder afhankelijk van de

energieleverancier. De genoemde maatregelen in het complex resulteren in een

labelsprong van gemiddeld E naar B. Er worden ook direct reguliere

onderhoudswerkzaamheden zoals schilderwerk, metselwerkherstel en diverse

andere bouwkundige maatregelen uitgevoerd.

 

 Buizerdhoek e.o. - Waddinxveen 

Het project van 68 eengezinswoningen

omvat planmatig onderhoud,

investeringen en energetische

maatregelen. Naast het gebruikelijk

periodieke onderhoud zoals ondergrond-

herstel, schilderwerk, herstellen van

voegwerk, betonwerkzaamheden,

vervangen hemelwaterafvoeren, worden

ook werkzaamheden aan het dak

uitgevoerd. Uit het haalbaarheids-

onderzoek bleek namelijk dat de dakpannen einde levensduur zijn en dus

moeten worden vervangen. Dit is direct een goed moment om ook het dak te

isoleren. Ook de beglazing is einde levensduur. Hetzelfde geldt voor het

verwarmingssysteem. Ook deze onderdelen nemen we direct mee in de aanpak.

Energetisch waren alle woningen al op een energielabel C. In de gekozen

planvariant komen de woningen uit op een energielabel B. Om problemen met

het binnenklimaat van de woningen te voorkomen, is gekozen voor

CO2-gestuurde mechanische ventilatie. Met deze maatregelen bereiken we direct

ook een comfortverbetering voor de bewoners.
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 Wingerd / Groensvoorde - Waddinxveen 

In het verleden zijn diverse onderzoeken gedaan naar het dak en de

betonvloeren. Voor de betonvloeren zijn maatregelen genomen en het dak is

onderzocht op constructieve eigenschappen vanwege zichtbaar doorzakken op

diverse plaatsen. Ook is de wens geuit vanuit de bewoners om bij de aanpak

direct iets te doen aan de huidige kozijnen. Daarbij passen we ook direct op

verzoek van de bewoners de kleurstelling aan.  

 

In het verleden zijn afspraken gemaakt met de

bewonerscommissie/vertegenwoordigers dat gevelvervanging wordt

meegenomen in de volgende onderhoudscyclus. Deze cyclus is nu aangebroken.

De woningen komen bij de aanpak deels in energielabel A en deels in B terecht.  

 

Het binnenmilieu voldoet niet aan het Bouwbesluit Bestaande Bouw. Door het

aanbrengen van nieuwe kozijnen in combinatie met ventilatievoorzieningen en

-kanalen wordt dit verbeterd. Door een upgrade naar een CO2-gestuurde

mechanische ventilatie komen de woningen allemaal in energielabel A terecht. In

de gekozen planvariant worden onderhoudsbehoeftige elementen, die in de

nabije toekomst zijn opgenomen in de meerjarenonderhoudsbegroting, direct

meegenomen in de aanpak. Het gaat om voegwerk vernieuwen, spouwankers

plaatsen en gootvervanging. Door deze maatregelen te combineren zorgen we

voor een efficiënte projectaanpak (denk aan steigerwerk) en voorkomen we

tevens overlast voor de bewoners in de toekomst.
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 Resultaat Gericht Samenwerken 

Op basis van een meervoudige uitvraag zijn in 2018 drie RGS-partners

(co-makers) geselecteerd. We hebben in de loop van 2018 - 2020 in een aantal

projecten ervaring opgedaan met RGS. VGO is daarbij gestart met projecten voor

planmatig onderhoud. Inmiddels pakken we ook zware investeringsprojecten op

in RGS. De aanpak van de projecten is direct gecombineerd met het inrichten en

verder optimaliseren van het RGS-proces en de benodigde tools en instrumenten.

Dat zal ook in de toekomst zo blijven. ‘Learning on the job’ en ‘improvement

while doing’ staan centraal.  

 

Met RGS beogen wij de optimalisatie van het proces en het te maken werk. Er

wordt LEAN gewerkt waarbij activiteiten niet meer dubbel of drievoudig worden

gedaan. De co-maker neemt een deel van de taken van Woonpartners over

zonder dat het ‘stuurwiel’ uit handen wordt gegeven. Door samenwerking

ontstaat een gezamenlijk belang. Hiermee voorkomen wij versnippering en

meerkosten. De kennis en kunde van de co-makers wordt beter benut en zaken

stemmen wij beter op elkaar af. Bij RGS betrekken wij de klant waar nodig

vroegtijdig bij het project. Co-makers presenteren de benodigde maatregelen in

verschillende scenario’s met een financiële doorrekening. Daarbij kijken wij niet

alleen naar het uit te voeren werk in het eerstvolgende jaar, maar ook naar de

consequenties van keuzes over de resterende exploitatieperiode. De afgesproken

prestaties worden door middel van keuringen gecontroleerd.

 

RGS verloopt onder de voorwaarde van een scherpe marktconforme prijsstelling.

Prijstechnisch is RGS transparant. Wij werken met een open begroting,

eenheidsprijzen, afspraken over opslagen en toeslagen en een externe prijstoets

op marktconformiteit. Dit heeft geresulteerd dat Woonpartners op 9 september

2020 een raamovereenkomst met een looptijd van vijf jaar heeft afgesloten met

drie RGS co-makers in het planmatig onderhoud en investeringsprojecten.

 

Aan het eind van 2020 gaat VGO de opgeleverde werken van de RGS co-makers

evalueren en beoordelen op de afgesproken doelstellingen. De centrale

doelstellingen zijn:

Kostenbeheersing en reductie;

Efficiënt proces;

Kwaliteitsbeheersing;

Klanttevredenheid.
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Bij de evaluatie en beoordeling maken we tevens gebruik van de tool Kwaliteit

Borging Systeem (KBS). In KBS zijn de projecten opgenomen conform het

afgesproken RGS-proces. Projecten kunnen we monitoren op onder meer de

doorlooptijd, de taakverdeling en de resultaten.  

 

In 2021 is volgens afspraak een integrale audit van RGS gepland. De audit wordt

aan het begin van 2021 door een onafhankelijk adviesbureau uitgevoerd. De

resultaten hiervan zullen tevens worden gebruikt om RGS waar nodig verder te

optimaliseren.

 

Onderhoud sturen op gewenst kwaliteit 

In 2018 is de ‘Werkaanpak Professionaliseren Inkoop Vastgoed’ opgesteld. Daarbij

zijn belangrijke thema’s benoemd die Woonpartners in de loop van 2018 tot en

met 2021 oppakt om de professionaliteit van het vastgoedonderhoud, en de

inkoop daarvan, verder te verhogen. In deze paragraaf gaan we in op de stand

van zaken en nog resterende acties. Het gaat daarbij om de volgende thema’s: 
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 A.  Verbeterslagen meerjarenonderhoudsbegroting en het vaststellen van

het bijbehorende proces 

De meerjarenonderhoudsbegroting geeft inzicht in de te verwachten

onderhoudsactiviteiten op de korte, middellange en lange termijn. De

onderhoudsactiviteiten zijn afgestemd op de voorgenomen investeringen in het

bezit. De financiële resultaten worden meegenomen in de financiële

meerjarenbegroting van Woonpartners. De inhoud, structuur en actualiteit van

de meerjarenonderhoudsbegroting is inmiddels ingrijpend verbeterd. In 2021

gaan we hiermee verder.  

Om een actueel inzicht te hebben in de onderhoudskwaliteit van het exterieur en

de algemene ruimten van de complexen wordt aan begin van 2021 een Quick

Scan conditiemeting integraal en 100% uitgevoerd in alle woningcomplexen.

Deze meting voeren wij iedere drie jaar uit. De Quick Scan is gebaseerd op de

NEN 2767. De kosten van het toepassen van deze methodiek blijven echter

beperkt en de Quick Scan genereert toch alle benodigde informatie om de

startjaren in de meerjarenonderhoudsbegroting te kunnen vaststellen. In de

Quick Scan laat VGO tevens direct de elementen en activiteitregels in de

meerjarenonderhoudsbegroting controleren op aanwezigheid en de juiste

materiaalaanduiding. In 2018 hebben we de eerste Quick Scan meting

uitgevoerd. Het gaat nu dus om een herhalingsmeting. We krijgen daarmee

tevens in zicht in de kwaliteitsontwikkeling van het bezit van Woonpartners.

Met het vaststellen van het ideaaltypische proces voor de

meerjarenonderhoudsbegroting en de begroting realiseren wij een transitiestap

om voor planmatig onderhoud vijf kwartalen voor het jaar van uitvoering te

starten. Voor de haalbaarheidsonderzoeken houden we zelfs acht kwartalen aan.

Dit betekent dus dat we verder ‘vooruit’ gaan werken. De betrouwbaarheid van

de begroting neemt daarmee sterk toe.

73



B.  Schrijven en vaststellen van een onderhoudsbeleid 

Het onderhoudsbeleid is in 2020 vastgesteld. In het onderhoudsbeleid hanteren

wij drie hoofddoelen:

1. Het streven naar eenduidigheid. Eenduidigheid in definities, administratie en

registratie, in keuzes, werkzaamheden en in vastlegging van gegevens. De

afspraken gelden voor alle betrokken afdelingen. De inhoud is in nauwe

samenspraak met de afdelingen Bedrijfsvoering en Wonen tot stand gekomen.

2. Het streven naar kaders voor de meerjarenonderhoudsbegroting en

meerjareninvesteringsplanning. Waarom en wanneer wordt iets in de

onderhoudsbegroting opgenomen en wanneer is een project een

investeringsproject en hoeveel zijn we bereid om hieraan uit te geven?

3. Het streven naar sturingsmogelijkheden. Er is straks niet één weg maar er zijn

verschillende wegen. Ook in onderhoud moet je aan knoppen kunnen draaien.

Het gaat daarbij om de kwaliteitsniveaus en de bijhorende kosten en

investeringen. We willen in de toekomst nog intensiever met scenario’s gaan

werken waarbij we uiteindelijk een voorkeurscenario kunnen selecteren. Die

sturingsmogelijkheden zijn ook van belang in de wisselwerking tussen property

management en het in ontwikkeling zijnde assetmanagement. De ontwikkeling

van het assetmanagement verloopt onder leiding van de afdeling

Bedrijfsvoering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het onderhoudsbeleid zijn thema’s benoemd die nadere uitwerking of

actualisatie verdienen. Diverse daarvan zijn reeds in gang gezet of gereed (denk

aan het onderhoudsabonnement en Huurders-ABC). Andere onderwerpen

pakken we in 2020 en 2021 op (denk aan het ZAV-beleid, de verdere actualisering

van de meerjarenonderhoudsbegroting en de sturing in relatie tot

assetmanagement).
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C.  Schrijven van een asbestbeleid 

Het asbestbeleid is op schrift gesteld. De inhoud is in de managementrapportage

tot en met eerste kwartaal 2019, met een positief advies van het MT, vastgesteld

door de directeur-bestuurder. Bij asbest is gekozen voor een pragmatische

aanpak. Daarbij houden wij ons vanzelfsprekend aan de regelgeving van de

overheid. Bij de uitwerking is gebruik gemaakt van het Handboek Asbest (2016)

van Aedes. Het Handboek van Aedes is op maat gemaakt voor Woonpartners. Wij

blijven ook in de toekomst veranderingen in asbestregelgeving volgen en

verwerken wijzigingen in het beleid en de aanpak.

In de loop van 2021 gaan wij de gevolgen van het nieuwe asbestbeleid en de

bijbehorende processen binnen Woonpartners implementeren. Daarbij komen

we ook met een op onderdelen herzien asbestbeleid in 2021. De regelgeving

rond asbest is namelijk in beweging en daarnaast dienen we de benodigde

middelen en capaciteit veilig te stellen om de acties gemoeid met de

asbestinventarisatie en -registratie op een goede manier van de grond te tillen.

Die herziening leggen we voor aan het MT. Waar nodig nemen wij aanvullende

maatregelen op in de onderhoudsbegroting voor de opvolgende jaren.
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D.  Schrijven en vaststellen van een inkoopbeleid 

Het inkoopbeleid voor werken is in 2019 geschreven en in 2020 verder

gecompleteerd met de inkoop van nieuwbouw. Het beleid is voorzien van een

positief advies door het MT en vastgesteld door de directeur-bestuurder. In het

inkoopbeleid worden alle gebruikelijke soorten inkoop (denk aan traditioneel

aanbesteden en RGS) geborgd. Daarin benoemen wij wanneer we een bepaalde

inkoopvorm toepassen en de eisen en randvoorwaarden die Woonpartners aan

partijen stelt. Het inkoopbeleid voldoet aan de eisen van de

aanbestedingswetgeving. De volgende stap is om eind 2020 / begin 2021 ook het

inkoopbeleid voor de leveringen en diensten te actualiseren. Het resultaat wordt

na een consultatieronde met andere afdelingen, voorgelegd aan het MT.

 

E.  Uitwerken van een referentiekwaliteit (onderhoud en voorzieningen) 

Kwaliteit van de woningen is een belangrijke pijler in het ondernemingsplan en

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

portefeuillebeleid. In 2019 is Woonpartners Kwaliteit (WPK) opgesteld en

vastgesteld. WPK is in eerste instantie toegespitst op de bestaande voorraad en

daarbij toegespitst op badkamers, keukens en toiletten. Uitgangspunten daarbij

zijn: twee kwaliteitsniveaus voor het uitrustingsniveau (één voor DAEB en één

voor niet-DAEB) en daarnaast één kwaliteitsniveau voor onderhoud. Voor het

exterieur is de onderhoudskwaliteit reeds vastgelegd in het systeem Kwaliteit in

Balans (KiB). KiB gebruiken we als sinds 2018 voor het maken van

prestatieafspraken met co-makers in RGS-projecten. In de zomer van 2020 zijn de

ervaringen met WPK geëvalueerd. Tevens heeft de werkgroep zich in een

vervolgfase in 2020 gebogen over de overige ruimten in de woning en algemene

ruimten en buitenruimte (inclusief tuinen). De resultaten zijn voorgelegd aan het

MT. In het vierde kwartaal van 2020 en 2021 volgt de implementatie met de eigen

organisatie en de (nieuwe) ketenpartners.
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F.  Schrijven en vaststellen van een Flora & Faunabeleid 

(Wet natuurbescherming – Wnb) 

Woonpartners dient bij het voorbereiden en uitvoeren van projecten te voldoen

aan de verplichtingen vanuit de Wet natuurbescherming (Wnb), de vroegere

Flora & Fauna (F&F) wetgeving. De regelgeving is op 1 januari 2017 aangepast en

er zijn diverse overheidsinstanties bij betrokken. Die overheidsinstanties zoeken

nog naar hun rol (denk daarbij aan gemeenten en provincies) en het

bijbehorende toezicht. Ook heeft een groot aantal adviseurs/ecologen de ‘F&F

markt’ ontdekt en bieden hun diensten aan. Woonpartners moet zich houden aan

de wettelijke verplichtingen maar moet ook vermijden dat er overbodige of

overlappende/dubbele onderzoeken worden gedaan.  

 

Om te voorkomen dat bij elk project ‘het wiel’ wordt uitgevonden zijn spelregels

dringend gewenst. Die gaan we uitwerken in een Flora & Faunabeleid. Daarbij

sluiten we aan op een Wnb Gedragscode ontwikkeld door Aedes (2020). Indien

corporaties aantoonbaar werken volgens de Gedragscode dan kunnen ze gebruik

maken van bepaalde vrijstellingsmogelijkheden die de Wnb biedt. De uitwerking

pakken we in het vierde kwartaal van 2020 en 2021 op in nauw overleg met de

betrokken gemeenten. Het succes hangt mede af van de bereidheid van die

gemeenten om processen te stroomlijnen.
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 Dagelijks Onderhoud (DO) 

Per 1 april 2020 is het team Dagelijks Onderhoud verplaatst van de afdeling

Wonen naar de afdeling VGO. Het team Dagelijks Onderhoud is verantwoordelijk

voor de verschillende werksoorten:

Reparatieonderhoud (serviceonderhoud);

Mutatieonderhoud;

Serviceabonnementen;

Investeringen bij dagelijks onderhoud.

 

De overeenkomsten met de huidige drie kernaannemers lopen op 31 december

2020 af. In het tweede kwartaal van 2020 zijn twee nieuwe kernaannemers

geselecteerd. Na selectie van de nieuwe kernaannemers is in september 2020 een

intentieovereenkomst afgesloten. Vanaf datum ondertekening wordt in nauw

overleg met de geselecteerde partijen de organisatie, processen, automatisering

en prijsvorming nader ingericht. Ook wordt tezamen met de kernaannemers een

deel van de specialistische contracten in de markt gezet. Centraal daarbij staan:

Hoe doen we het gezamenlijk slimmer en efficiënter? Activiteiten niet meer

dubbel doen, factuurstromen en de administratieve last, binnen af te spreken

kaders, beperken.

Wat doet Woonpartners nog zelf en wat pakken de kernaannemers over? Leren

van ervaringen en best practises bij andere corporaties. Niet ‘het wiel’

uitvinden. Het prijsbestand wordt in overleg met de kernaannemers versimpeld

en er worden afspraken gemaakt over het toegroeien naar afkoop van (delen)

van het reparatie- en mutatieonderhoud.

 

De intentieovereenkomst wordt vervolgens vóór 1 januari 2021 omgezet in een

samenwerkingsovereenkomst voor het dagelijks onderhoud met een looptijd van

tenminste drie jaar (en bij goed functioneren verlengen). Omdat het dagelijks

onderhoud het meest intensieve klantproces is, waar vanuit communicatie en

doorlooptijd zo min mogelijk schakels in moeten zitten, dienen de nieuwe

ketenpartners in het dagelijks onderhoud zowel het bouwkundig als

installatiewerk geïntegreerd op te pakken. Ook het aantal specialistische

bedrijven en adviseurs brengen we in overleg met de geselecteerde

kernaannemers drastisch terug.  

 

Het heeft grote voordelen om gebiedsgericht te blijven werken in het dagelijks

onderhoud (vaste teams, kennis van specifieke complexen, contacten met

gemeenten, politie, brandweer, zorginstanties etc). We gaan daarbij van drie naar

twee gebieden. 
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Woonpartners kiest daarbij voor ongeveer even grote gebieden Noord en Zuid:

Ketenpartner dagelijks onderhoud in regio Noord (Waddinxveen en

Boskoop/Alphen a/d Rijn) en

Ketenpartner dagelijks onderhoud in regio Zuid (Gouda en Zuidplas)  

 

Vanaf 2021 werken we in vaste teams. Dit biedt de beste mogelijkheden voor

korte lijnen en snelle beslissingen. De teams van Dagelijks Onderhoud vanuit

Woonpartners bestaan uit: werkvoorbereiders, opzichters en allround

onderhoudsmedewerkers. Zij worden ondersteund door verhuurmedewerkers,

verhuurconsulenten en medewerkers van de KCC. Vanuit de kernaannemer wordt

in de teams gewerkt met een vaste projectleider en uitvoerder (of vergelijkbare

functies).  

 

Korte lijnen, snelle beslissingen en administratieve vereenvoudiging betekent

ook dat we gezamenlijk met de kernaannemers willen bekijken hoe we dit gaan

organiseren. De kosten gemoeid met mutatieleegstand wil Woonpartners

terugdringen. We hebben hiertoe de mutaties ingedeeld in drie categorieën:

A (‘lichte mutaties’ tot € 1.500 en geen asbestverdenking);

B (‘middelzware mutaties’ van € 1.500-10.000) en;

C (‘zware mutaties’ > € 10.000).

 

Vanaf 2021 verlopen alle mutatiewoningen met onderhoud via de

kernaannemers. Woonpartners heeft ervoor gekozen om de eigen allround

onderhoudsmedewerkers niet meer in losse klussen in te zetten, maar meer

gericht in het mutatieonderhoud met een focus op de lichte (A) mutaties. In

overleg met de betrokken medewerkers gaan we bekijken onder welke

voorwaarden vanaf 2021 de samenwerking met de ketenpartners kan verlopen. 
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Daarbij willen we het aantal leegstandsdagen beperken en dus waar mogelijk

aansluitend verhuren. Focus van de inzet van de eigen onderhoudsmedewerkers

ligt op veiligheidskeuringen en APK met kleine herstelwerkzaamheden. De

middelzware (B) en zware (C) mutaties worden door vaste teams van de

kernaannemers gedaan. Er worden afspraken gemaakt over de standaard

doorlooptijd van middelzware (B) en zware (C) mutaties. De kernaannemer stelt

de werkzaamheden vast op basis van de prestaties opgenomen in WPK. Om het

proces (A-, B-, of C-mutatie) te bepalen, wordt dit vroegtijdig tijdens

voorinspectie vastgesteld. De planning van de kernaannemers zorgt ervoor dat

de werkzaamheden direct na vrijkomen van de woning worden gestart. De

nieuwe verhuring wordt strak ingepland. Controle op kwaliteit door middel van

zelfcontrole van de kernaannemers en steekproefsgewijs door de opzichters van

Woonpartners.  

 

 Afstemming dagelijks onderhoud en planmatig onderhoud en nieuwbouw

per 1 januari 2021 

Woonpartners staat voor beschikbaarheid en betaalbaarheid van haar woningen

en voor tevreden klanten. Daarvoor willen we zo efficiënt mogelijk werken aan

een betere dienstverlening aan klanten en een hoge klanttevredenheid. Dat doen

we ook door, meer grip op de technische kwaliteit te krijgen en beheersing van

onze onderhouds- en investeringskosten.

In 2021 stappen we over op een toedeling van projecten in een bepaalde

gemeente (en wijken binnen een gemeente) aan een vaste RGS-kernaannemer.

Op die manier ontstaat er een een-op-een relatie tussen een kernaannemer van

het dagelijks onderhoud en een co-maker van het planmatig onderhoud/

investeringsprojecten. Dit is belangrijk in verband met een goede samenwerking

van teams en afstemming van prestatiegaranties op afgeven werk. De verdeling

ziet er als volgt uit

- Co-maker planmatig onderhoud/investeringsprojecten & ketenpartnerdagelijks

onderhoud in regio Noord(Waddinxveen

en Boskoop/Alphen a/d Rijn)

- Co-maker planmatig onderhoud/

investeringsprojecten in regio Zuid West

(Gouda) & ketenpartner dagelijks onder-

houd in regio Zuid (Gouda en Zuidplas)

- Co-maker planmatig onderhoud/

investeringsprojecten in regio Zuid Oost

(Zuidplas) & ketenpartner dagelijks onder-

houd in regio Zuid (Gouda en Zuidplas).
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 Inkoopsamenwerking Groene Hart Corporaties en aanschaf

contractbeheersysteem 

Om inkoopvoordelen te realiseren is in 2015 gestart met een

inkoopsamenwerking tussen de vier Groene Hart Corporaties: Woonpartners,

Mozaïek Wonen, QuaWonen en Woonforte. Op 25 juni 2018 is een ‘Acceleratie

Samenwerking Groene Hart Corporaties’ door de vier genoemde corporaties

ondertekend. Waar mogelijk en zinvol wordt bekeken waar gezamenlijk kan

worden ingekocht. In 2018 en 2019 heeft dit geleid tot het gezamenlijk inkopen

van het preventief / correctiefonderhoud van centrale verwarming en riool. Voor

2021 staat de gezamenlijke inkoop van de energielabeling gepland. Ook passen

wij onze interne organisatie aan op de koers van verdere professionalisering.

De competenties die nodig zijn om op basis van professioneel contract- en

leveranciersmanagement optimaal in te kopen, zullen wij verbeteren bij onze

medewerkers door training en opleiding, extern advies en het opdoen van

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ervaring. Waar mogelijk werken we daarbij ook samen met de andere Groene

Hart Corporaties.  

 

Bij het professioneel inkopen past ook een professionele omgeving voor

registratie en bewaking van afgesloten, aflopende en nog af te sluiten contracten.

In de zomer van 2020 is aan de hand van een programma van eisen een uitvraag

doorlopen en een pakket geselecteerd. De inrichting en vulling van het pakket

loopt door in 2021.
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Aanbesteding en evaluatie 

Sinds 2020 wordt conform de richtlijnen in het Inkoopbeleid aanbesteed. De

nieuwe richting is om “de markt op te zoeken waar dit mogelijk is en

ketensamenwerking na te streven waar dit nodig is”. Naast de huidige praktijk

van meervoudig aanbesteden bij minder risicovolle projecten, werkt VGO nu ook

steeds meer één op één conform de principes van RGS samen in risicovolle

projecten. Daarbij werkt VGO met vaste co-makers (co-creatie, coproductie en

ketenintegratie) die vanaf 2021 gebiedsgericht gaan werken. De gebieden zijn

daarbij afgestemd op de ketenpartijen in het DO. Woonpartners houdt ‘voeling’

met de markt door waar nodig minder risicovolle projecten meervoudig te blijven

uitvragen. Daarnaast houden we door middel van prijstoetsing de markt goed in

de gaten en staat er een integrale audit voor RGS gepland in 2021.  

 

Woonpartners vindt het belangrijk om de wijze van inkopen goed af te stemmen

op de risico’s en het volume in geld. Dit is geborgd in het Inkoopbeleid. VGO

volgt de Kraljic-matrix. De Kraljic-matrix is het uitgangspunt om het inkoopproces

bij Woonpartners transparant te laten verlopen. De werken voor 2021 zijn

ingedeeld in vier soorten:

Strategische werken (enkelvoudig met vooraf geselecteerde aannemers);

Hefboomwerken (meervoudig aanbesteden);

Knelpuntwerken (enkelvoudig aanbesteden);

Routine werken (enkelvoudig aanbesteden).  

 

De voor ons werkende aannemers en ketenpartners worden jaarlijks beoordeeld.

De beoordeling is belangrijk om in aanmerking te komen voor de genoemde

typen werken. De criteria en eisen zijn vastgelegd in het Inkoopbeleid. 
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 Haalbaarheidsonderzoeken 

Tijdens de herijking van de MJOB is gekeken naar de hoogte van de

onderhoudskosten. De complexen met extreem hoge kosten zijn eruit gefilterd,

nader technisch onderzocht en ‘tegen de complexmonitor aan gehouden’. Op die

manier ontstond inzicht in de onderhoudssituatie, de aandachtspunten

(bouwfysisch, constructief etc.), de energieprestatie, sociale problematiek en het

bedrijfseconomisch functioneren van de complexen (rendement, huurruimte

e.d.).

Dit resulteerde in een overzicht van complexen die zijn opgenomen in een lijst

met Haalbaarheidsonderzoeken. Daarvan zijn er inmiddels een groot aantal in

gang gezet en als RGS-project opgepakt.  

254 Tesselschadelaan A Waddinxveen

260 Jac. van Lennepstraat e.o. Waddinxveen

267 Busken Huetlaan B Waddinxveen

481 Wollenfoppenweg B Zuidpla

610 Hollevoeterlaan e.o. Zuidplas

632 Jhr. van de Welstraat e.o. Zuidplas

699 Leckenburg Gouda

831 Jacob Catsstraat Gouda
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Gezond & Veilig   

Politiekeurmerk Veilig Wonen 

Woonpartners werkt met het PKVW (info: www.politiekeurmerk.nl) aangevuld

met het aanbrengen van inbraakwerende (isolerende) beglazing in en naast de

voordeuren van de woningen. Woonpartners biedt PKVW op dit moment tegen

een relatief beperkte huurverhoging aan huurders aan op moment dat we

schilderwerk aan de complexen uitvoeren. Inmiddels is in bijna 70% van onze

woningen PKVW aangebracht. Ondanks dat veel andere corporaties, vanwege de

hoge kosten, inmiddels gestopt zijn met PKVW gaat Woonpartners door met het

plaatsen van PKVW. Dit doen we echter in 2021 niet meer bij regulier schilderwerk

maar koppelen we aan het complexmatige vervangen van kozijnen, ramen en

deuren.  

 

Gezien de hoge kosten heeft Woonpartners besloten om vanaf 2021 te stoppen

met de hercertificering van PKVW in / aan woningen. We passen het

Onderhoudsbeleid en WPK hierop aan. In het beleid is sowieso vastgelegd dat we

bij het vervangen van ramen en deuren direct het hang- en sluitwerk in een

hoogwaardige inbraakwerende kwaliteit uitvoeren. Daarnaast is in WPK

vastgelegd dat we rookmelders gaan plaatsen per verdieping in de verkeerruimte

van alle woningen waar deze nog niet zitten. Dit in verband met de wettelijke

verplichting die vanaf 2023 intreedt.

 

Kennisbeheerders veiligheidsvraagstukken 

Om de risico’s op het gebied van brandveiligheid, ventilatie, asbest, legionella en

flora- en faunawet te beheersen is binnen de afdeling VGO per onderwerp een

kennisbeheerder aangesteld. De kennisbeheerders krijgen de benodigde

opleidingen en waar nodig bijscholing, om hun kennis op peil te houden.  
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Veiligheid in projecten

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is bezig met een landelijke

actie om veiligheid op de bouwplaats maar ook de

verantwoordelijkheidsverdeling in de voorbereiding en realisatie van de

projecten te toetsen. Het is van belang om het RGS-proces tezamen met de

co-makers na te lopen op de verantwoordelijkheden.

Belangrijk is dat de bouwplaatsen er goed uit zien, het steigerwerk conform de

spelregels is geborgd, er geen spullen (schroeven, bevestigingsmateriaal e.d.) op

de steigers liggen dan wel kan vallen naar lagere verdiepingen e.d. Arbo-regels

met betrekking naleving beschermingsmiddelen, blootstelling stof e.d. moeten in

orde zijn etc.

 

Woonpartners kan op papier processtappen verleggen naar opdrachtnemers

maar blijft wel inhoudelijk verantwoordelijk en dus aanspreekbaar. Ook moet in

projecten waar dit speelt een Veiligheid Gezondheid en Milieu-coördinator

voorbereiding worden aangesteld vanuit de eigen organisatie.
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 Duurzaamheid en energetische maatregelen  

Energie Index (EI-label) 

Woonpartners is verplicht om voor elke huurwoning een geldig afgemeld Energie

Index (energielabel) te hebben. Per 1 september 2020 is van 7.600 woningen een

Energie Index bekend en de resultaten zijn opgenomen in het

softwareprogramma EPA-View. EPA-View stopt met haar product en daarom

heeft Woonpartners de keuze gemaakt om in het vierde kwartaal van 2020 over

te stappen naar de software van Vabi.  

Per 1 september 2020 heeft het woningbezit van Woonpartners een gemiddelde

EI van 1,42 (Label C). Met de uitvoering van energetische maatregelen, zoals

begroot voor 2021, wordt het gemiddelde lager, dit wil zeggen beter. De

doelstelling van Woonpartners is een EI-index ≤ 1,4 (label B) medio 2021. Dit is in

lijn met de koers zoals beschreven in ons meerjarenbeleidsplan 2017 - 2021 en

dat doel gaan we halen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Energetische maatregelen 

Woonpartners heeft in 2018 een eigen duurzaamheidsbeleid vastgesteld waarbij

wij op natuurlijke momenten volgens de ‘Trias Energetica’ en het ‘no

regret’-principe beslissingen nemen. Daarbij houden we expliciet rekening met

de landelijke ontwikkelingen en de lokale gemeentelijke prestatieafspraken. In

het eerste kwartaal van 2020 hebben wij een interactieve vastgoedatlas over ons

bezit laten opstellen waarmee wij goed onderbouwd de gesprekken met de

verschillende gemeenten kunnen voeren over de energietransitie naar 2050.
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In het onderhoudsbeleid zijn de duurzaamheidsdoelen nader uitgewerkt. Het

gaat om de volgende doelen:

Trias Energetica centraal;

No regret principe (dus met ‘gezond verstand’);

Focus op bouwkundige maatregelen (‘warme jas’) en bouwfysische

maatregelen. Indien financieel haalbaar dan ook direct installaties;

Bijzondere aandacht voor slechte energielabels;

Zoveel mogelijk op natuurlijke momenten uitvoeren (planmatig onderhoud /

investeringsprojecten); ·

Uitvraag gekoppeld aan RGS met vaste ketenpartijen;

Planvarianten en scenario’s over de exploitatieperiode;

Huurverhoging energetische verbetering beperken door het volgen van Sociaal

Huurakkoord (per labelstap);

'Anti cyclisch’ veel nieuwbouw gerealiseerd en daar gaat Woonpartners mee

door.

 

VGO kiest over het algemeen bij vervanging van bouwdelen en installaties voor

een energiezuinig product. Ook in 2021 kijken we of er kansen zijn om extra

energiebesparingen te genereren. Deze kansen voeren we uit op natuurlijke

onderhouds- en investeringsmomenten aan onze complexen. We geven daarbij

voorrang aan de complexen met een E, F en G label. Energetische maatregelen

worden zo veel mogelijk in lijn met het landelijke ‘Convenant Energiebesparing

Huursector’ uitgevoerd. In 2021 is een bedrag van € 1,8 miljoen incl. BTW aan

maatregelen begroot. Het gaat om maatregelen zoals dak-, gevel- en

vloerisolatie, HR++ beglazing, HR+ ketels en CO2 gestuurde MV-installaties.
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 Energieneutraal bouwen en beheren 2050   

Circulaire economie 

Voor een beter milieu moeten wij ook grondstoffen hergebruiken en

afvalstromen verminderen. Het kabinet heeft een stip op de horizon gezet: in

2050 moet Nederland een circulaire economie hebben. Daarbij gelden naar

analogie van de Trias Energetica drie aspecten:

1. Gebruik van minder bouwmaterialen;

2. Gebruik alleen zo duurzaam mogelijk geproduceerde bouwmaterialen en

gebruik die zo efficiënt mogelijk met oog op hergebruik in de toekomst;

3. Maak efficiënt gebruik van grondstoffen en beperk restafval maximaal.  

 

In het meerjarenbeleidsplan 2017 - 2021 is aangegeven dat we bij

aanbestedingen van onderhoud en investeringsprojecten Trias Energetica en de

circulaire economie meer willen meenemen. Bij het selecteren van de partijen

houden we expliciet rekening met kennis en ervaring van bedrijven op deze

thema’s. In de afweging van scenario’s maken we de impact (via de toepassing

GPR) waar mogelijk inzichtelijk.

  

CO2-neutraal in 2050 

CO2-neutraliteit is een term die aangeeft

dat de CO2-uitstoot van een proces of

product volledig wordt gecompenseerd.

Wij definiëren een CO2-neutrale woning

aan de hand van de eis dat de energie-

behoefte van de woning wordt gedekt

door middel van een CO2-neutrale

opwekking. Deze opwekking kan zowel

via de woningen zelf plaatsvinden als

middels externe duurzame energie-

bronnen. Een CO2-neutrale woning

kan een netto gebouw gebonden en/

of gebruikers gebonden energievraag

hebben.  

 

 

88



Wanneer deze gehele energievraag via

externe bronnen duurzaam (groene

stroom, duurzame warmte, biogas)

wordt ingevuld is daarmee de gehele

energievraag van de woning CO2-neutraal.

In onze investeringen in energetische

maatregelen richten wij ons op het

verminderen van de gebouwgebonden

energievraag door de woningen volgens

de Trias Energetica daar waar mogelijk te

isoleren en/of andere maatregelen te nemen. Ten aanzien van de

gebruikersgebonden energievraag zal mede met inzet van onze co-makers

geïnvesteerd worden in voorlichting van onze huurders die energievraag te

verminderen.

 

Werkgroep duurzaamheid en landelijke initiatieven die we volgen We hebben

samen met de RGS co-makers een werkgroep duurzaamheid ingesteld. Het doel

van de werkgroep is om: ‘de duurzaamheidsambities in het kader van de

energietransitie en het beleid van

Woonpartners te vertalen naar werkbare

kritische prestatie indicatoren en deze

in het RGS-proces op te nemen’.  
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Samenvatting activiteitenprogramma 2021  

  

Uitvoeren van een ambitieus programma met planmatig onderhoud.

·       Uitvoeren van een ambitieus programma met investerings- en

        verduurzamingsprojecten.

·       Halen van de doelstelling: ‘Gemiddeld label B’ (energie-index 1,4 of lager).

·       Ambitieus programma met nieuwe haalbaarheidsonderzoeken starten. 

·       Regisserend opdrachtgeverschap oppakken: ‘Op weg naar Vastgoedmanager

        in 2021’. 

·       Klanttevredenheid centraal. Dit tussentijds meten. Wel rekening houden met 

        mogelijke impact van meer zakelijke benadering vanuit 

        huurdersverplichtingen (bijvoorbeeld besluit kleine herstellingen in 

        Onderhoudsabonnement en het Huurders-ABC).

·       Planmatig onderhoud / investeringen verder professionaliseren en 

        gebiedsgericht inrichten tezamen met RGS co-makers.

·       Dagelijks onderhoud gebiedsgericht implementeren tezamen met nieuwe 

        ketenpartners. De eigen organisatie hierin meenemen.

·       Diverse in het activiteitenplan genoemde professionaliseringsslagen en 

        beleidskaders realiseren (denk aan: duurzaamheid, F&F, Asbest e.d.).

·       Divers vastgesteld beleid implementeren (denk aan: ZAV, WPK, 

        Onderhouds-ABC, PKVW e.d.).

·       Inrichten contractbeheersysteem  en procesvolgsysteem (KBS).

·       Kennisniveau medewerkers verder omhoog door gerichte opleidingen.
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8. Bedrijfsvoering
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 Strategische doelstellingen, succesbepalende factoren en (kritische)

prestatie- en risico-indicatoren 

In 2020 heeft de afdeling Bedrijfsvoering functionaliteiten overgedragen

gekregen waaronder ondersteunen strategievorming, opstellen huurbeleid

i.h.k.v. huurverhoging, VvE-beheer & grooteigenaarschap, exploiteren

Maatschappelijk & Overig Vastgoed (M&OV), verkoopmanagement en afwikkelen

juridische / langlopende dossiers. In het activiteitenprogramma 2021 zijn

bovenstaande aspecten verwerkt en in de context geplaatst van de

Regiecorporatie.  

 

Vanuit de strategische doelstellingen en plannen worden in 2021 de volgende

doelstellingen en succesbepalende factoren gerealiseerd c.q. gewaarborgd:

1.   Duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van onze medewerkers in relatie tot

      het eerder genoemde onderzoek van Aedes aangaande ‘werken in de

      corporatie van de toekomst’. Op basis van dit onderzoek hebben medewerkers

      in kaart gebracht wat (mogelijke) ontwikkelingen en/of veranderingen zijn en

      wat dat vakinhoudelijk, kennis en vaardigheden (in de tijd) betekent.

2.   Bepalen richting (opzet) van ons vastgoed (portefeuillestrategie) en geven van

      invulling (bestaan en werking) hiervan door middel van assetmanagement

      met alle afdelingen.

3.   Waarborgen van de financiële continuïteit en duurzaam business-model.

A.    Het monitoren van de streefwaarden van WSW en Aw.

B.    Het ontwikkelen van een duurzaam bedrijfsmodel en uitvoeren van

scenarioplanning als strategisch hulpmiddel.

C.    Het verder integreren van de beleidswaarde in de planning &

control-cyclus.

D.    Het verder inrichten van de second line of defense.

E.    Het uitvoeren van het treasurybeleid binnen de kaders van het

treasurystatuut.

F.    Het versterken van de fiscale functie / taxplanning / beheersen van

gerelateerde processen.

4.   I&A, applicatiestrategie en het uitvoeren van het informatieplan 2021.

5.   Werkplekbeleid en technisch beheer.

6.   Maatschappelijk en Overige Vastgoed.

7.   Aan- en verkoop & VvE-beheer.  

 

Bovenstaande factoren worden onder regie van de afdeling Bedrijfsvoering

uitgevoerd en hieronder in de volgende paragrafen nader gespecificeerd.
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 1.   Duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van de medewerkers 

Medewerkers van de afdeling Bedrijfsvoering hebben input aangeleverd voor dit

activiteitenprogramma. Hierbij is gekeken naar de ontwikkelingen binnen het

vakgebied zowel functioneel als op persoonlijk niveau. Deze ontwikkelpunten

worden onder meer vastgelegd in de planningsgesprekken die begin 2021

plaatsvinden. De basis voor het ontwikkelen van competenties is het opleidings-

en ontwikkelingsplan uit 2020 dat nog steeds valide is.

 

 

2.   Portefeuillestrategie en assetmanagement 

Voor vastgoedsturing zijn we in 2020 begonnen met het vastleggen van een

heldere en meetbare wensportefeuille waarin het integrale sturingskader voor

vastgoedbeslissingen is vastgelegd. Volgens het beoordelingskader van het WSW

en Aw wordt in de wensportefeuille vastgelegd hoe de woningportefeuille van

Woonpartners er op lange termijn (circa 10 jaar) uitziet met betrekking tot de

beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit, inclusief duurzaamheid. De

transformatieopgave is een onderlegger voor vastgoedbeslissingen in de

komende periode. De portefeuillestrategie is een dynamisch product. Vanaf 2021

wordt jaarlijks de voortgang en eventuele ontwikkelingen geactualiseerd. Dit

wordt gedaan met de werkgroep / functionaliteit assetmanagement. Deze

werkgroep is verantwoordelijk voor het integraal sturen op de prestaties van

complexen.
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3.   Waarborgen van de financiële continuïteit en duurzaam bedrijfsmodel 

De financiële continuïteit van Woonpartners vereist een solide en realistische

onderbouwing. Tweemaal per jaar vindt in het kader van de jaarrekening en

meerjarenbegroting de actualisatie van het financiële meerjarenperspectief

plaats. Op deze manier kan de financiële ontwikkeling worden gevolgd en waar

nodig bijgestuurd. Daarnaast heeft het sturen op beleidswaarde een steviger plek

in de financiële sturing en verantwoording gekregen.

 

 A.  Monitoren van de streefwaarden van WSW en Aw 

Het financieel beleid van Woonpartners is er mede op gericht dat wordt voldaan

aan de financiële beoordelingscriteria van de externe toezichthouders WSW en

Aw. In dat kader gelden als absolute ondergrens de gehanteerde normen voor de

in het beoordelingskader opgenomen gehanteerde financiële ratio’s.

 

  Grondslag DAEB Niet-DAEB

ICR Kasstromen ≥ 1,4 ≥ 1,8

Solvabiliteit Beleidswaarde > 15% > 40%

LtV Beleidswaarde ≤ 85% ≤ 75%

Discontinuïteitsratio Marktwaarde ≤ 70% ≤ 70%

 

Woonpartners toetst haar meerjarenbegroting - en de op basis daarvan conform

de richtlijnen Aw en WSW opgestelde dPi - continu aan deze 4 normen, waarbij

overeenkomstig de handelswijze van het extern toezicht steeds een

5-jaarstermijn wordt betrokken. Door onze nieuwbouwportefeuille in combinatie

met de verduurzamingsopgave zullen bepaalde streefwaarden zich strak richting

de normen ontwikkelen. Bij de financiële meerjarenramingen worden

verschillende scenario’s berekend. Om zo tot de meest optimale mix van

activiteiten te komen waarbij wordt voldaan aan de streefwaarden. Uiteraard

worden externen en niet

beïnvloedbare factoren meegewogen. De scenario-analyse neemt een structurele

plaats in bij het monitoren van de financiële continuïteit en de ambities van

Woonpartners. De financiële haalbaarheid van de scenario’s worden onder

andere getoetst op de streefwaarden van het WSW en de Aw. 

 

Vanaf 2017 worden onze activiteiten, conform de Woningwet 2015, gescheiden

in DAEB (=Dienst Algemeen Economisch Belang) en niet-DAEB activiteiten. Beide

activiteiten moeten afzonderlijk en gezamenlijk financieel levensvatbaar zijn.
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B.  Ontwikkelen van een duurzaam bedrijfsmodel en uitvoering van

scenarioplanning als strategisch hulpmiddel 

Een belangrijk onderdeel in het opstellen het nieuwe meerjarenbeleidsplan is de

scenarioplanning en het financieel doorrekenen hiervan. Uit de uitkomsten van

de onderzoeken Opgaven en Middelen (opgesteld door drie ministeries in

samenwerking met Aedes) blijkt onder meer dat woningcorporaties binnen

afzienbare tijd tegen één of meerdere grenzen van de streefwaarden aanlopen.

Het gevolg hiervan is dat het investeringsvermogen afneemt en het in de tijd niet

meer mogelijk is om te investeren. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door (de

oplopende) verhuurderheffing. Daarnaast heeft de uitbraak van het coronavirus

o.a. impact op de financiële bedrijfsvoering van Woonpartners. De effecten

hiervan worden nog nader onderzocht. De financiële mogelijkheden worden flink

ingedamd. Het duurzaam bedrijfsmodel staat onder druk evenals de druk op de

woningmarkt. De (strategische) focus zal in deze context komen te liggen op de

financiële haalbaarheid van de nieuwe strategische keuzes die we in 2021 gaan

maken.

 

C.  Integreren van de beleidswaarde in de planning & control-cyclus 

De beleidswaarde speelt een cruciale rol in de investeringskracht/vermogen van

Woonpartners. Woonpartners wil naar huidige omstandigheden maximaal

investeren. Het monitoren van de beleidswaarde in de P&C-cyclus zal in 2021

extra aandacht krijgen. Het optimaliseren van inkomsten en uitgaven is daarbij

een belangrijk uitgangspunt en vergroot de mogelijkheden voor het realiseren

van een optimaal maatschappelijk rendement.
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D.  Verder inrichten second line of defense 

De medewerkers van de afdeling Bedrijfsvoering professionaliseren zich verder

en hierbij is the three lines of defense een gedragen model binnen

woningcorporaties. Voor de afdeling Bedrijfsvoering is the second line van belang

vanwege het feit dat ze spin in het dataweb zijn. Veel data en informatie worden

verzameld in onze applicaties. Het ontsluiten en interpreteren van deze

informatie kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld andere afdelingen van

Woonpartners te adviseren. De competenties die voor deze

advies/controlfuncties benodigd zijn, worden verder ontwikkeld in 2021.

Voorbeelden van beide functies zijn het beoordelen van

(duurzaamheids)investerings-/renovatievoorstellen en bezien of de

uitgangspunten zijn gerealiseerd. Evenals het toetsen van het werken me twee

co-makers bij het dagelijks onderhoud en bij de het planmatig ondehoud de

RGS-partners. Ook het kunnen plaatsen van de financiële impact van onze

nieuwbouwinvesteringen in de context van marktwaarde in verhuurde staat,

beleidswaarde, vermogensontwikkeling en kasstromen zijn andere voorbeelden.  

 

E.  Treasurybeleid 

Gezien de snelle ontwikkelingen in de financieel-economische wereld in het

algemeen en in de corporatiesector in het bijzonder, is het vereist om continu

kritisch het treasurybeleid uit te voeren. Binnen Woonpartners is een

treasurycommissie werkzaam, bestaande uit de directeur-bestuurder, de

manager Bedrijfsvoering, de senior medewerker Financiën & Bedrijfseconomische

Zaken en een externe deskundige. Deze commissie werkt binnen het kader van

het treasurystatuut (geactualiseerd in 2020).   De financieringsbehoefte

(totaalniveau en per tak) wordt voor een belangrijk deel bepaald door de omvang

en ‘timing’ van de investeringen in nieuwbouw en duurzaamheid. Het beleid van

Woonpartners is om de financieringsbehoefte af te dekken op het moment dat er

voldoende zekerheid bestaat over het doorgaan van deze investeringen.
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F.  Versterken fiscale functie / taxplanning / beheersing gerelateerde

processen 

Het fiscale speelveld van woningcorporaties is complex. Een steeds groter deel

van de lasten van woningcorporaties is direct of indirect fiscaal bepaald. Het is

van belang ontwikkelingen en de (positieve en negatieve) consequenties hiervan

op de fiscale positie van Woonpartners continu te monitoren aan de hand van

een planning. Het doel is door effectieve en efficiënte inrichting zo min mogelijk

belastinggeld te betalen en tijdig aan onze fiscale verplichtingen te voldoen.

Twee medewerkers moeten voldoende kennis hebben om dit aspect te

beheersen. Zij worden hierbij ondersteund door een deskundige externe

adviseur.

 

4.   I&A, applicatiestrategie en informatieplan 2021 

In het informatieplan 2021 worden de digitale ambities van Woonpartners

uiteengezet. Ons applicatielandschap en nieuwe functionaliteiten worden

ingezet om onze (interne) dienstverlening te optimaliseren. Het inzetten van

digitale toepassingen wordt gebruikt om de (interne) dienstverlening te

verbeteren en de achterliggende klantprocessen beter te integreren in onze

bedrijfsvoering. Dit betekent dat we in toenemende mate onze (potentiele)

huurders bedienen via het huurdersportaal en corporate website. Dit geldt ook

voor onze medewerkers met het medewerkersportaal.  

 

Belangrijke redenen om digitale toepassingen in te zetten zijn:

De wens tot verhoging van de (interne) klanttevredenheid.

Een efficiëntere inrichting en uitvoering van de processen.

Meer inzicht in en het kunnen monitoren van de prestaties en het

verantwoorden hierover.

Een efficiëntere inrichting van de werkplekken (o.a. vindbaarheid data).

Datakwaliteit bevordert het terugdringen van de (verborgen) operationele

kosten. Ook maakt een verbeterde kwaliteit van data het eenvoudiger om te

digitaliseren en de processen te optimaliseren.

 

Data worden steeds belangrijker in de ondernemingsstrategie van corporaties.

Met inzichten uit data kun je effectiever beleid ontwerpen, de bedrijfsvoering

meer voorspelbaar en effectief maken en de prestaties van Woonpartners beter

vergelijken met ander woningaanbieders. Met het ‘stappenplan datakwaliteit’

van Aedes uit 2020 gaat Bedrijfsvoering structureel de datastromen optimaliseren

en analyseren.
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5.   Werkplekbeleid en technisch beheer 

De in 2019 ontwikkelde werkplekvisie is het vertrekpunt om in 2021 vanuit een

routekaart stappen te zetten in de verdere professionalisering van onze

werkplekken.

Voorbeelden hiervan zijn de vindbaarheid van data en plaatsonafhankelijk

werken. De routekaart bestaat uit vier paden:

De Werkplek

Office 365

Applicaties en modules

Security  

 

6.   Professionaliseren verhuur M&OV 

In 2020 zijn de verhuuractiviteiten van M&OV (zijnde niet woningen, echter geen

garages) binnen de afdeling Bedrijfsvoering ondergebracht. De activiteiten

worden gecombineerd met die van aan- en verkoop van woningen (en

VvE-beheer). De bij beide activiteiten benodigde commerciële/zakelijke kennis is

wat deze combinatie logisch maakt. In 2021 worden de verhuuractiviteiten verder

geprofessionaliseerd waaronder accountmanagement en op orde brengen van

dossiervorming.
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7.   Aan- en verkoop van woningen & VvE-beheer  

Aankoop 

In de wijk Oud-Achterwillens in Gouda hebben we inmiddels ten behoeve van de

revitalisatie van ons deel van de wijk het overgrote deel van de woningen

aangekocht. Het streven is om de laatste woningen eind 2020 te verwerven.  

 

Verkoop 

Voor 2021 gaan we net als in 2020 uit van 20 verkochte woningen, waarmee we

het eigen woningbezit in de wijken stimuleren en stabiele inkomsten genereren.  

 

VvE-beheer 

Woonpartners heeft een aantal VvE’s onder haar en daarnaast gaat Woonpartners

de rol van grooteigenaar verder op zich nemen en professionaliseren.

99



 Samenvatting activiteitenprogramma 2021   

 

Richten 

·       Invoeren geactualiseerd portefeuillestrategie. 

·       Opstellen applicatiestrategie. 

·       Waarborgen van de financiële continuïteit.

 

Inrichten / verrichten 

·       Monitoren prestatieafspraken. 

·       Bestaan en werking assetmanagement. 

·       Versterken second lines of defense (advies- en controlfunctie). 

·       Verhogen kennis en vaardigheden investeringsberekeningen.

 ·       Versterken (robuustheid) van de fiscale functie. 

·       Uitvoeren informatieplan 2020 e.v. waaronder website, huurders- en 

        medewerkersportaal. 

·       Opzet, bestaan en werking functioneel beheer (o.a. eigenaarschap 

        processen, procesmining huurincasso, referentiearchitectuur 

        CORA/standaardisering, optimalisatie processen en automatisering, 

        power BI). 

·       Verder optimaliseren afrekeningen servicekosten. 

·       Invoeren digitaal contractmanagement / beheer van facilitaire en overige 

        bedrijfsondersteunende aspecten. 

·       Uitvoeren plan verhogen datakwaliteit opslag documenten in Klantvenster. 

·       Opzet, bestaan en werking werkplekbeheer en technisch beheer (office 365). 

·       Professionaliseren (o.a. verbeteren datakwaliteit en accountmanagement 

        M&OV 

·       Verkoop van 20 huurwoningen. 

·       2 VvE’s 
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Bijlage 1: 

 

Planmatig onderhoud,
kwaliteitsverbeteringen en
energetische maatregelen
2021 
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Gouda

Complex: 699

Adressen: Lekkenburg (woningen) 229 t/m 659 oneven

Werkzaamheden: Vervangen automatische schuifdeur.

Uitvoering:  2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Complex: 701

Adressen: Van de Puttestraat 19-79, 81-129

Werkzaamheden: Periodieke inspectie collectieve centrale

verwarming installatie.

Uitvoering: 2021

 

 

 

 

 

 

Complex: 720

Adressen: Tristanstraat 20, 24, 34, 36, 44, 48, 52-60, 74, 76, 80,

82, 84, 86, 88, 90 / Lanseloetstraat 1-23 / Esmoreitstraat 2-24

/ Reinaertplein 1-23, 2-24 / Merlijnstraat 16-86 / Arthurpad

1-11, 2-12 / Isoldestraat 18-40, 42-64 / Halewijnplein 10-20,

11-21

Werkzaamheden: Upgrade buitenschil door middel van

vervangen gevelbekleding, aanbrengen gevelisolatie,

schilderwerk, kozijnherstel, vervangen kozijnen ter plaatse

van de balkons voorgevel, aanbrengen isolatieglas en

roosters in balkonpuien, aanbrengen isolatieglas

kunststofkozijnen, vervangen pui entrees inclusief

postkasten en bellentableau, het aanbrengen van nieuwe

dakbedekking en het aanvullend isoleren van het dak.

Binnen in de woning wordt CO2-gestuurde mechanische

ventilatie aangebracht, waar nodig renoveren keukens,

badkamers en toiletten.

Uitvoering: 2020/2021
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 Complex: 731 

Adressen: Ouverturelaan 45-111 

Werkzaamheden: Herstellen houten onderdelen,

buitenschilderwerk en aanbrengen anti slip coating op

galerijvloeren. 

Uitvoering: 2021

 

 

 

 

 

 

Complex: 732 

Adressen: Willensplein 11-27, 43-59, 29-41, 61-143 

Werkzaamheden: Herstellen houten onderdelen,

buitenschilderwerk, reinigingswerkzaamheden, vervangen

elektrische draaideurautomaat en diverse liftonderdelen. 

Uitvoering: 2021

 

 

 

 

 

 

Complex: 740

Adressen: Middenmolenplein 120-262 

Werkzaamheden: Vervangen CLV systeem,

brandslanghaspels en inspectie betonconstructie. 

Uitvoering: 2021

 

 

 

 

 

 

 

Complex: 752 

Adressen: Bleysstraat 11-33, 12-34, 45-67, 46-68 / 1-10, 35-44

(garages aaneen) 

Werkzaamheden: Vervangen elektrische

draaideurautomaat. 

Uitvoering: 2021 
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 Complex: 753 

Adressen: Gedenklaan 120-154 

Werkzaamheden: Herstellen houten onderdelen,

buitenschilderwerk, herstellen metsel- en voegwerk,

reinigingswerkzaamheden, vervangen galerijhekken,

aanbrengen Triflex coating op balkon- en galerijvloeren.

 Uitvoering: 2021

 

 

 

 

 

 

Complex: 754 

Adressen: Vrijheidslaan 155-201 / 133-153 (garages) 

Werkzaamheden: Herstellen houten onderdelen,

buitenschilderwerk, herstellen metsel- en voegwerk,

reinigingswerkzaamheden, vervangen galerijhekken,

aanbrengen Triflex coating op balkon- en galerijvloeren

Uitvoering: 2021

 

 

 

  

 

Complex: 775 

Adressen: F.W. Reitzstraat 2B-56, 5-77 / IJssellaan 169-235 /

woonhuis F.W. Reitzstraat 1/3 

Werkzaamheden: Herstellen houten onderdelen,

buitenschilderwerk, waar nodig draairamen en deuren

vervangen en aanbrengen ventilatieroosters, herstellen

beglazingssystemen, nalopen hang- en sluitwerk, herstellen

metsel- en voegwerk, reinigen diverse onderdelen,

herstellen fundering, herstellen dakbedekking, vervangen

goten en hemelwaterafvoeren, isoleren daken, na-isoleren

spouwmuren, vervangen groepenkasten, keuren installaties,

aanbrengen rookmelders, aanbrengen brandwerende

voorzieningen, waar nodig saneren van asbest, het

vervangen van de huisaansluitingen op de bestaande

hoofdrioleringen en bestratingswerkzaamheden. 

Uitvoering: 2021 

104



 Complex: 776 

Adressen: Zuidrandflat 

Werkzaamheden: Vervangen doek zonneschermen. 

Uitvoering:  2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Complex: 788 

Adressen: Paradijs 24 t/m 80 even / Houtmansgracht 2, 2a en

2b 

Werkzaamheden: Aanbrengen PAC systeem (elektronisch

sluitplan). 

Uitvoering:  2021

 

 

 

 

 

 

Complex: 791 

Adressen: Groeneweg 31, 33, 33A, 33B, 33C, 33D / De Baan

2-14, 18-26, 28, 16 / Muilenpoort 1

Werkzaamheden:  Herstellen houten onderdelen,

buitenschilderwerk en reinigingswerkzaamheden.

 Uitvoering:   2020

 

 

 

 

 

 

Complex: 792 

Adressen: Zwaansgat 8, 10, 20, 22, 32, 34  

Werkzaamheden:  Vervangen poederblussers. 

Uitvoering:   2021 
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 Complex: 793 

Adressen: Westhaven 6, 7, 8, 9-1 t/m 9-9, 9-101 t/m 9-114,

9-201 t/m 9-213, 9-301 t/m 9-302

Werkzaamheden:  Het vervangen van isolatie door PIR

platen, Vervangen bitumineuze dakbedekking, vervangen

boeiboorden, Herstellen/aankloppen lood plat dak,

doorspoelen buitenriolering, revisie brandslaghaspels,

monitoring fundering. 

Uitvoering:   2021

 

 

 

 

Complex: 795

Adressen: Kazernestraat 12-42, 56-88 

Werkzaamheden:  Herstellen en schilderen buitenzijde

trappenhuis. 

Uitvoering:   2021

 

 

 

 

 

 

 

Complex: 821 

Adressen: Vogelbuurt (diverse woningen aan Karekietstraat /

Kievitstraat/ Koningin Wilhelminaweg / Roerdompstraat /

Wielewaalstraat / Koekoekstraat) 

Werkzaamheden: Herstellen straatwerk. 

Uitvoering:  2021

 

 

 

 

 

 

 Complex: 830 

Adressen: Eerste Schoolstraat 1-17 / Tweede Schoolstraat

2-18 / Westerkade 25-33 / Snoystraat 6-12 

Werkzaamheden: Herstellen houten onderdelen,

buitenschilderwerk, herstellen metsel- en voegwerk en

vervangen gootbekleding. 

Uitvoering: 2021
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 Complex: 835 

Adressen: Tollensstraat 3, 5, 25, 27, 29, 49 / Van der

Palmstraat 22, 34, 46, 50, 52 / Da Costakade 19-27

Werkzaamheden: Herstellen houten onderdelen,

buitenschilderwerk. 

Uitvoering: 2021

 

 

 

 

 

 

Complex: 837 

Adressen: Bockenbergstraat 98-112 

Werkzaamheden: Herstellen houten onderdelen,

buitenschilderwerk, herstellen voegwerk waterslagen en

herstellen betonnen onderdelen. 

Uitvoering: 2021

 

 

 

 

 

 

Complex: 850 

Adressen Dijkstraat 9 / Vest 61 / Voorwillenseweg 60 

Werkzaamheden:

-  Dijkstraat 9: Herstellen houten onderdelen,

buitenschilderwerk, vervangen enkele beglazing, reinigen

en herstellen metsel- en stucwerk en vervangen voegwerk

raamdorpelstenen. 

-  Vest 61: Buitenschilderwerk. 

-  Voorwillenseweg 60: Buitenschilderwerk en reinigen

gevelbekleding. 

Uitvoering: 2021 
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Waddinxveen

Complex: 123 

Adressen: Anna de Waalhoeve 2-28, 17-35 123.001 Anna de

Waalhoeve 2-28 / 123.002 Anna de Waalhoeve 17-35 

Werkzaamheden: Herstellen houten onderdelen,

buitenschilderwerk, reinigen diverse onderdelen, vervangen

hemelwaterafvoeren en goten en waar nodig herstellen

voegwerk raamdorpelstenen. 

Uitvoering:2021

 

 

 

 

 Complex: 128 

Adressen: Buizerdhoek 2-32, 1-33 / Sperwerhoek 1-33 / 

Zuidplaslaan 8-42 

Werkzaamheden: Herstellen houten onderdelen,

buitenschilderwerk, vervangen voor- en achterdeuren,

reinigen ventilatieroosters, reinigen en herstellen metsel- en

voegwerk, aanbrengen HR++ beglazing, vervangen Velux

dakvensters, aanbrengen dakisolatie vervangen goten en

dakdoorvoeren, vervangen cv ketels en mechanische

ventilatie, aanbrengen Politiekeurmerk Veilig Wonen.

 Uitvoering: 2021

 

 

 

Complex: 130 

Adressen: Zuidplaslaan 407, 463-169, 475-487, 491-549

130.001 Zuidplaslaan 407 (recreatieruimte) 130.002

Zuidplaslaan 463-169, 475-487, 491-549 

Werkzaamheden: Buitenschilderwerk en reinigen kunststof

kozijnen, deuren en puivulling. 

Uitvoering: 2021

 

  

 

 

 

Complex: 134

Adressen: Floriserf 2, 3, 11-16, 21-26, 31-36, 41-46, 51-56,

61-66, 71-76, 81-86 

Werkzaamheden: Hydrofoorinstallatie vervangen. 

Uitvoering: 2021 
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 Complex: 135 

Adressen: Havikhoek 2 en 4, 10-49 (aaneen), 50-59 (aaneen) 

Werkzaamheden: Elektrische draaideurautomaat en accu’s

van noodverlichting vervangen. 

Uitvoering: 2021

 

 

 

 

 

 

 

Complex: 170 

Adressen: Heemraadweg 42-84, 35-81 

Werkzaamheden: Herstellen houten onderdelen,

buitenschilderwerk, reinigen betonnen lateien en

gevelbekleding en waar nodig reinigen en herstellen metsel-

en voegwerk. 

Uitvoering: 2021

 

 

 

 

 

 

Complex:  191 

Adressen: Piet Heinstraat 1-27, 2-36 / De Ruyterstraat 1-11 /

Henegouwerweg 85-92 / Trompstraat 5-13 

Werkzaamheden: Buitenschilderwerk, reinigen diverse

kunststof- en betonnen onderdelen. 

Uitvoering: 2021

 

 

 

 

 

Complex: 210 

Adressen: Kerkweg Oost 225-235, 251, 259-267, 277, 281,

219-223, 237-249, 253-257, 269-275, 279, 283 

Werkzaamheden: Elektrische draaideurautomaat vervangen. 

Uitvoering: 2021 
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 Complex: 230 

Adressen: Prins Bernhardlaan 10-126 230.001 Prins

Bernhardlaan 10-52, 58-64 230.002 Prins Bernhardlaan 72-78,

82-106, 110-126 

Werkzaamheden: Herstellen houten onderdelen,

buitenschilderwerk, reinigen en herstellen metsel- en

voegwerk, reinigen hekwerken, reviseren liftinstallatie en

vervangen accu’s noodverlichting. 

Uitvoering: 2021

 

 

 

 

Complex: 231 

Adressen: Prins Bernhardlaan 1-63 

Werkzaamheden; Herstellen houten onderdelen,

buitenschilderwerk, reinigen diverse onderdelen, herstellen

metselwerk, vervangen liftonderdelen en accu’s

noodverlichting. 

Uitvoering: 2021

 

 

 

 

 

 

Complex: 234 

Adressen: W. de Zwijgerlaan 5-51 

Werkzaamheden: Herstellen houten onderdelen,

buitenschilderwerk en herstellen gevel. 

Uitvoering: 2021

 

 

 

 

 

 

 

Complex: 235 

Adressen: Jan Willem Frisoweg 2-43 

Werkzaamheden: Herstellen houten onderdelen,

buitenschilderwerk en reinigen diverse onderdelen. 

Uitvoering: 2021 
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 Complex: 251 

Adressen: Vondellaan A, 2-108 

Werkzaamheden: Herstellen houten onderdelen,

buitenschilderwerk, reinigen diverse onderdelen, vervangen

accu’s noodverlichting. 

Uitvoering: 2021

 

 

 

 

 

 

 

Complex: 252 

Adressen: Vondellaan B, 112-218 

Werkzaamheden: Herstellen houten onderdelen,

buitenschilderwerk, reinigen diverse onderdelen en

vervangen accu’s noodverlichting. 

Uitvoering: 2021

 

 

 

 

 

 

Complex: 256

Adressen: Tesselschadelaan B, 20-112 / I-V (garages) 

Werkzaamheden: Vervangen liftonderdelen. 

Uitvoering: 2021

 

 

 

 

 

 

Complex: 257 

Adressen: Tesselschadelaan C, 116-208, VI-X (garages) 

Werkzaamheden: Herstellen houten onderdelen,

schilderwerk, herstellen voeg- en metselwerk, vervangen

dilatatievoegen, reinigen diverse onderdelen, verbeteren

brandveiligheid, aanbrengen HR++ glas, herstellen vloeren

balkons en galerijen, isoleren en herstellen dakbedekking,

aanbrengen CO2 gestuurde MV installatie, spouwmuur

isoleren, aanbrengen zonnepanelen, plaatsen iWell

batterijsysteem (opslag van door middel van zonnepanelen

opgewekte stroom), aanbrengen LED-verlichting en

vervangen spreekluisterverbinding lift. 

Uitvoering: 2020/2021 
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 Complex: 266 

Adressen: Busken Huetlaan 2-94 / 1-5 (garages) 

Werkzaamheden: Herstellen houten onderdelen,

schilderwerk, herstellen voeg- en metselwerk, vervangen

dilatatievoegen, reinigen diverse onderdelen, verbeteren

brandveiligheid, aanbrengen HR++ glas, herstellen vloeren

balkons en galerijen, isoleren en herstellen dakbedekking,

aanbrengen CO2 gestuurde MV installatie, spouwmuur

isoleren, aanbrengen zonnepanelen, plaatsen iWell

batterijsysteem (opslag van door middel van zonnepanelen

opgewekte stroom), aanbrengen LED-verlichting en

vervangen spreekluisterverbinding lift. 

Uitvoering: 2020/2021

 

 

Complex: 267 

Adressen: Busken Huetlaan 96-108 

Werkzaamheden: Herstellen houten onderdelen,

buitenschilderwerk, reinigen diverse onderdelen en

vervangen onderdelen collectieve cv installatie. 

Uitvoering: 2021

 

 

 

 

 

 

Complex: 271 

Adressen: Wingerd 1-17, 21-43, 47-71, 73-81, 87, 89, 93-103,

109-131, 135-235 / Groensvoorde 168, 170, 178, 182, 184 

Werkzaamheden: Kozijnherstel/vervanging, schilderwerk,

vervangen boeidelen en rabatdelen, saneren

asbesthoudende materialen, herstellen metsel- en

voegwerk, na-isoleren gevels, renoveren en isoleren dak,

vervangen goten en hemelwaterafvoeren, vervangen Velux

dakvensters, aanbrengen CO2 gestuurde ventilatie en

aanbrengen Politiekeurmerk Veilig Wonen. 

Uitvoering: 2021

 

 

 

Complex: 272 

Adressen: Wingerd 100-556 

Werkzaamheden: Vervangen liftonderdelen. 

Uitvoering: 2021 
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 Complex: 290 

Adressen: Beethovenlaan 18-28 / Sweelinckhof 37-51, 2-28 /

Mozartlaan 29-51 

Werkzaamheden: Herstellen houten onderdelen,

buitenschilderwerk en reinigen betonnen onderdelen. 

Uitvoering: 2021

 

 

 

 

 

 

Complex: 291 

Adressen: Mw. Kuipers Rietbergplantsoen 1-81 / 1A t/m 6A

(garages) 

Werkzaamheden: Vervangen accu’s noodverlichting. 

Uitvoering: 2021

 

 

 

 

 

 

 

Complex: 293 

Adressen: Peter Zuidlaan A, 7-87 / 2C t/m 7C (garages) 

Werkzaamheden: Vervangen elektrische draaideurautomaat

en onderdelen collectieve cv installatie. 

Uitvoering: 2021

 

 

 

 

 

 

 

Complex: 294 

Adressen: Peter Zuidlaan B, 6-86 / 1D t/m 7D (garages) 

Werkzaamheden: Aanbrengen dakisolatie, aanvullende pv

panelen en een i-well batterij ten behoeve van

energieopslag,  vervangen dakventilatoren en vervangen

collectieve cv ketel. 

Uitvoering: 2021 
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 Complex: 295 

Adressen: Peter Zuidlaan C, 88-168 / 1E t/m 7E (garages) 

Werkzaamheden: Vervangen schuifdeur. 

Uitvoering: 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Complex: 297 

Adressen: Jan van Bijnenpad 301-397 

Werkzaamheden: Vervangen elektrische

draaideurautomaat. 

Uitvoering: 2021

 

 

 

 

 

 

 

Complex: 298 

Adressen: Kerkweg-West 70-180 

Werkzaamheden: Vervangen liftonderdelen. 

Uitvoering: 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Complex: 299 

Adressen: Kerkweg-West 182-270 / Peter Zuidlaan

179A-179H 

Werkzaamheden: Periodieke inspectie collectieve cv ketel en

het vervangen van liftonderdelen. 

Uitvoering: 2021 
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 Complex: 316 

Adressen: Lijsterbesstraat 36-38, 46-52, 56-62, 35-43, 49-51,

55-59, 63 / Acaciastraat 38-48, 58, 68, 74, 76, 37-41, 45, 47,

51-59, 63, 71, 75 / Ieplaan 86, 90, 100, 102, 106-110, 112, 114,

118, 120. 

Werkzaamheden: Herstellen houten onderdelen,

buitenschilderwerk en reinigingswerkzaamheden. 

Uitvoering: 2021 

 

 

 

 

 

 Complex: 317 

Adressen: Lijsterbesstraat 32, 32A, 40, 40A, 42, 42A, 54, 54A,

33, 33A, 45, 45A, 71, 71A / Acaciastraat 36, 36A, 62, 62A, 65,

65A, 67, 67A, 81, 81A / Ieplaan 94, 94A. 

Werkzaamheden: Herstellen houten onderdelen,

buitenschilderwerk en reinigingswerkzaamheden. 

Uitvoering: 2021 

 

 

 

 

 

 

 Complex: 318 

Adressen: Eikenlaan 1-47, 2-48, 50, 52, 54, 56, 58-136, 122 /

Sniepweg 14-45 318.001 Eikenlaan 2-48, 50, 52, 58-136, 1-47

318.002 Sniepweg 14-45 318.003 Eikenlaan 54, 56, 122 

Werkzaamheden: Herstellen houten onderdelen,

buitenschilderwerk en reinigingswerkzaamheden. 

Uitvoering: 2021 

 

 

 

 

 

 Complex: 320 

Adressen: Kastanjelaan 42-68 

Werkzaamheden: Herstellen houten onderdelen,

buitenschilderwerk, herstellen metselwerk en

reinigingswerkzaamheden. 

Uitvoering: 2021 
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 Complex: 321 

Adressen: Kastanjelaan 2-40, 70-76 

Werkzaamheden: Herstellen houten onderdelen,

buitenschilderwerk, herstellen metselwerk en

reinigingswerkzaamheden. 

Uitvoering: 2021 

 

 

 

 

 

 

 Complex: 911 

Adressen: Garages Heemraadweg 

Werkzaamheden: Buitenschilderwerk, vervangen boeilijsten

en herstellen metsel- en voegwerk. 

Uitvoering: 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 Complex: 933

Adressen: Garages Louise de Colignylaan

Werkzaamheden: Buitenschilderwerk en vervangen

overstekpanelen en boeilijsten. 

Uitvoering: 2021 
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Zuidplas - Zevenhuizen

 Complex: 414 

Adressen: De Meerkoet 2-36 

Werkzaamheden: Herstellen houten onderdelen,

buitenschilderwerk en reinigen diverse onderdelen. 

Uitvoering: 2021 

 

 

 

 

 

 

 Complex: 430 

Adressen: Raadhuishof 1-15 

Werkzaamheden: Herstellen houten onderdelen en

buitenschilderwerk. 

Uitvoering: 2021 

 

 

 

 

 

 

 Complex: 431 

Adressen: Dorpstraat 148, 148A, 150, 150A / Raadhuishof

2-36, 17, 19 

Werkzaamheden: Herstellen houten onderdelen,

buitenschilderwerk en reinigingswerkzaamheden. 

Uitvoering: 2021 

 

 

 

 

 

 

 Complex: 441 

Adressen: Noordelijke Dwarsweg 12-20, 26-30, 34-38, 42, 48,

50, 54, 56 

Werkzaamhede: Herstellen houten onderdelen,

buitenschilderwerk, herstellen metselwerk en

reinigingswerkzaamheden. 

Uitvoering: 2021
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 Complex: 444 

Adressen: Burgemeester Klinkhamerweg 44-48, 54, 58, 62,

64, 66-76, 80, 84 

Werkzaamheden: Herstellen houten onderdelen en

buitenschilderwerk. 

Uitvoering: 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 Complex: 447 

Adressen: Dahliastraat 1-13, 15-33, 12, 14 / Leliestraat 2-8 /

Asterstraat 3-7, 13, 19, 23, 25, 2-40 / Rozenstraat 25-33

447.001 Dahliastraat 1-13 447.002 Dahliastraat 15-33, 2-6,

12-18 / Leliestraat 2-8 / Asterstraat 3-7, 11-13 / Rozenstraat

25-33 

Werkzaamheden: Herstellen houten onderdelen,

buitenschilderwerk, herstellen bordessen waar nodig en

reinigen kunststof onderdelen. 

Uitvoering: 2021 

 

 

  

 Complex: 461 

Adressen: Perkstraat B 54-62, 78-86 

Werkzaamheden: Herstellen houten onderdelen,

buitenschilderwerk, reinigen betonnen onderdelen,

herstellen voegwerk raamdorpels, reinigen en herstellen

goten. 

Uitvoering: 2021 

 

 

 

 

  

 Complex: 464 

Adressen: Bilderdijkstraat 1-15 / Staringstraat 2-16 

Werkzaamheden: Herstellen houten onderdelen,

buitenschilderwerk. 

Uitvoering: 2021 
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 Complex: 465 

Adressen: Staringstraat 1-15, 62-74, 71-83 465.001

Staringstraat 1-15 465.002 Staringstraat 62-74, 71-83 

Werkzaamheden: Herstellen houten onderdelen,

buitenschilderwerk. 

Uitvoering: 2021 

 

 

 

 

 

 

 Complex: 481 

Adressen: Wollefoppenweg 113-123, 125-133, 135-139,

141-149, 153, 157 481.001 Wollefoppenweg 113-123,

135-139, 153-157 481.002 Wollefoppenweg 125-133 481.003

Wollefoppenweg 141-149 

Werkzaamheden: Herstellen houten onderdelen,

buitenschilderwerk en vervangen hemelwaterafvoeren

bergingen. 

Uitvoering: 2021 

 

 

 

 

 

 Complex: 482 

Adressen: Vlietkade 41-47 

Werkzaamheden: Herstellen houten onderdelen,

buitenschilderwerk en reinigen diverse onderdelen. 

Uitvoering: 2021 

119



Zuidplas - Moerkapelle

 Complex: 632 

Adressen: Jonkheer van der Welstraat 6-12, 14-40, 50-56,

3-39 / Coymanstraat 2-14 / Van Hogendorpstraat 1-9 / Prins

Willemstraat 2-14 632.001 Jonkheer van der Welstraat 6-12

632.002 Jonkheer van der Welstraat 14-40 632.003 Jonkheer

van der Welstraat 50-56 632.004 Jonkheer van der Welstraat

3-39 632.005 Coymanstraat 2-14 632.006 Van

Hogendorpstraat 1-9 632.007 Prins Willemstraat 2-14 

Werkzaamheden: Herstellen houten onderdelen,

buitenschilderwerk. 

Uitvoering: 2021

 

 

 Complex: 636 

Adressen: Raadhuisstraat 65, 67 / Wilhelminastraat 4, 6 

Werkzaamheden: Herstellen houten onderdelen,

buitenschilderwerk, herstellen voegwerk raamdorpels,

hemelwaterafvoeren vervangen en

reinigingswerkzaamheden. 

Uitvoering: 2021

 

 

 

 

 

 Complex: 991 

Adressen: Garages Rozenstraat/Schoolstraat 

Werkzaamheden: Buitenschilderwerk, vervangen boeidelen

en nazien hang- en sluitwerk. 

Uitvoering: 2021

 

 

 

 

 

 

 

 Complex: 993 

Adressen: Garages Dahliastraat 

Werkzaamheden: Buitenschilderwerk, vervangen boeidelen

en nazien hang- en sluitwerk. 

Uitvoering: 2021
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Bijlage 2

 

 

Nieuwbouwprojecten 
in uitvoering 2021
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Gouda

Complex: 653 – Middengebied

Aantal woningen: 20 appartementen middeldure huur en 20

koopeengezinswoningen 

Omschrijving: Woonpartners ontwikkelt in het hart van

Gouda Oost een appartementencomplex voor de

middeldure huur en koopeengezinswoningen. 

Uitvoering: Start bouw geprognosticeerd in

september/oktober 2021

 

 

 

 

 

 

Complex: 655 – Oostvogel locatie

Aantal woningen: circa 30 appartementen sociale huur 

Omschrijving: Woonpartners ontwikkelt aan de rand van

Gouda Oost een appartementencomplex. Naast reguliere

sociale huurwoningen komt hier een woongroep voor 8 à 10

jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. 

Uitvoering: Start bouw geprognosticeerd in

oktober/november 2021

 

 

 

 

 

 

Complex: 657 – Van Heuven Goedhartsingel

Aantal woningen: circa 30 appartementen sociale huur en 18

koopeengezinswoningen 

Omschrijving: Woonpartners ontwikkelt in Gouda Oost een

appartementencomplex voor de sociale huur wat lijkt op dat

op de Oostvogellocatie. De gronden voor de koopwoningen

worden verkocht aan een ontwikkelaar. 

Uitvoering: In 2021 zal de grond worden voorbelast

 

  

 

 

 

 

Complex: 651 – Zuidelijk Stempel Oost 

Aantal woningen: 35 appartementen en 12

middenhuureengezinswoningen en 17

koopeengezinswoningen 

Omschrijving: Woonpartners ontwikkelt in dit gebied

appartementen en eengezinswoningen voor de middeldure

huur en koop. 

Uitvoering: Nadat de woningen van Mozaïek Wonen zijn

gesloopt, worden in 2021 kabels en leidingen verwijderd en

wordt de voorbelasting aangebracht.
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 Complex: 863 – Boerderijkavel Westergouwe 

Aantal woningen: 50 appartementen 

Omschrijving: Woonpartners ontwikkelt op de

Boerderijkavel in Westergouwe een appartementencomplex

voor 50 twee- en driekamerappartementen voor de sociale

huur. 

Uitvoering: Bouw is gestart in augustus 2020; oplevering

verwacht vierde kwartaal 2021. 

 

 

 

 

 

 

 Complex: Westergouwe 3.1 

Aantal woningen: circa 46 appartementen 

Omschrijving: In Westergouwe Fase III ontwikkelt

Woonpartners een appartementen complex voor twee- en

driekamerwoningen voor de sociale huur. 

Uitvoering: Grondaankoop wordt vierde kwartaal 2021

verwacht met een start bouw in eerste kwartaal 2022.

 

 

 

 

 Complex: Westergouwe 3.2 (Schoollocatie) 

Aantal woningen: circa 40 appartementen 

Omschrijving: In Fase III worden tevens woningen

ontwikkeld op een school. Het betreft 40 appartementen in

de sociale huur. Ontwikkeling is in samenwerking met de

Gemeente Gouda. 

Uitvoering: Verwachte start bouw eerste kwartaal 2025.

 

 

 

 

 

 Complex: Burgemeesterskwartier (voorheen de

Blokkerlocatie) 

Aantal woningen: 150 sociale huurwoningen en een nader te

bepalen aantal middenhuur woningen 

Omschrijving: Op deze deellocatie van ontwikkelgebied

Spoorzone worden in totaal circa 150 sociale huurwoningen

en circa 110 middenhuur woningen ontwikkeld. Met de

ontwikkelaar lopen gesprekken over het aantal woningen

dat Woonpartners gaat afnemen. 

Uitvoering: Uitwerking plannen in 2021 en start realisatie

niet eerder dan 2022.
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 Complex: A1-locatie 

Aantal woningen: circa 45 sociale huurwoningen 

Omschrijving: Deze deellocatie ligt in het westen van de

Spoorzone, ten noorden van het spoor en nabij de kruising

Burgemeester Jamessingel en Nieuwe Gouwe O.Z.

Woonpartners is in gesprek voor afname van 45 sociale

huurwoningen. 

Uitvoering: Uitwerking plannen in 2021 en start realisatie

niet eerder dan 2022.

 

 

 

 

 

 Complex: 838 – Entree Gouwe Kanaalzone 

Aantal woningen: 34 appartementen voor de sociale huur

(deel Woonpartners) 

Omschrijving: Woonpartners ontwikkelt samen met Mozaïek

Wonen in Korte Akkeren een appartementencomplex met 63

sociale huurwoningen. 

Uitvoering: Bouwvoorbereiding en start bouw in 2021.

 

 

 

 

 

 

 Complex: Van Loonlocatie 

Aantal woningen: 43 appartementen 

Omschrijving: In dit plan aan de Ridder van Catsweg worden

drie woontorens ontwikkeld, waarvan een toren voor sociale

huur. Naar verwachting rondt Woonpartners de

onderhandelingen met de ontwikkelaar eind 2020 af. Het

bestemmingsplan moet voor dit plan worden aangepast; de

procedure loopt. Mogelijk leiden bezwaren tot vertraging

van de planning; voorzichtigheidshalve gaan we daarom uit

van start bouw per medio 2022.

 

 

Waddinxveen

Complex: 146 – Parkhoven, Triangel 

Aantal woningen: 28 appartementen 

Omschrijving: Woonpartners ontwikkelt in Waddinxveen 28

sociale twee- en driekamerappartementen in het deelgebied

D van de Triangel. 

Uitvoering: Bouw gestart in april 2020; verwachte oplevering

eerste helft 2021.
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Complex: Parktuin, Triangel

Aantal woningen: 32 appartementen 

Omschrijving: Woonpartners ontwikkelt in Waddinxveen 32

sociale appartementen in deelplan J. van de Triangel. 

Uitvoering: Verwachte start bouw 2022, oplevering

2023-2024.

 

 

 

 

 

 

 Complex: Sleutelkwartier – Oude gemeentehuislocatie 

Aantal woningen: nader te bepalen 

Omschrijving: In samenwerking met de gemeente

Waddinxveen onderzoekt Woonpartners de mogelijkheid

om op deze locatie sociale huur, met eventueel middenhuur,

te realiseren. 

 

 

 

 

 

 

 Complex: Peter Zuidlaan e.o. 

Aantal woningen: nader te bepalen 

Omschrijving: Tezamen met baptistengemeente Ichtus en

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap De Vrijheid

worden de mogelijkheden bekeken om de voormalige

schoollocaties te ontwikkelen tot woningen en

maatschappelijke voorzieningen. Het betreft o.a. sociale

huur, middenhuur en koopwoningen via particulier

opdrachtgeverschap.

 

 

Zuidplas

 Complex: 454 – Leliestraat, ‘t Verlaat en Swanladriehoek te

Zevenhuizen 

Aantal woningen: Leliestraat/’t Verlaat ca 180 woningen

(sociaal en middenhuur) en Swanla 45 sociale

huurappartementen 

Omschrijving: De drie locaties zijn aan elkaar verbonden

voor een integrale gebiedsontwikkeling. Woonpartners

heeft in samenwerking met De Zevenster en de gemeente

Zuidplas een plan ontwikkeld met daarin zorgvastgoed,

appartementen en eengezinswoningen in de sociale huur,

markthuur en koop. 

Uitvoering: 2021 zal benut worden om een gedetailleerd

stedenbouwkundig plan te maken en de

bestemmingsplanprocedure op te starten.
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Complex: 490 – Kamerlingh Onnesstraat te Nieuwerkerk aan

den IJssel

Aantal woningen: maximaal 44 appartementen 

Omschrijving: Woonpartners ontwikkelt in Nieuwerkerk aan

den IJssel een appartementencomplex van max 44

driekamerappartementen voor de sociale huur. 

Uitvoering: 2021 zal benut worden om gedetailleerd

stedenbouwkundig plan te maken en

bestemmingsplanprocedure op te starten.

 

 

 

 

 Complex: De Jonge Veenen III te Moerkapelle 

Aantal woningen: 52 appartementen 

Omschrijving: Turnkey afname bij Moerkapelle VOF

(Batenburg B.V. en Vosplan B.V.) Ontwikkeling in het derde

deelplan van de wijk De Jonge Veenen die voor rekening en

risico van Moerkapelle Oost VOF wordt ontwikkeld en

gebouwd. 

Uitvoering: Eerste appartementengebouw start in 2022,

oplevering 2023.

 

 

 

 

 Complex: Zevenhuizen - Zuid deelplan 7 en 8 

Aantal woningen: deelplan 7, 14 eengezinswoningen,

deelplan 8 aantal nog niet bekend 

Omschrijving: In de wijk Koningskwartier neemt

Woonpartners in deelplan 7 van Zevenhuizen-Zuid 14

sociale eengezinswoningen af. Voor deelplan 8 zijn ook

sociale huurwoningen geprogrammeerd. Het aantal

woningen wordt nader bepaald. 

Uitvoering: Bouw deelplan 7 start in 2021, oplevering 2022.

Zodra het stedenbouwkundig plan van deelplan 8 definitief

is, zal de bouw daar ook snel aanvangen.

 

 

 

Complex: Middengebied Zuidplaspolder (“het Vijfde dorp”)

Aantal woningen: circa 500 huurwoningen

Omschrijving: Voor de ontwikkellocatie Zuidplaspolder

wordt de bouw van circa 5000 woningen voorbereid. In dit

gebied worden in totaal circa 1500 woningen in de sociale

huur gerealiseerd door de drie actieve corporaties in de

gemeente. Ook de mogelijkheden voor

middenhuurwoningen worden onderzocht. Bij de visie- en

planvorming wordt Woonpartners door de gemeente

betrokken.

Uitvoering: Start bouw vanaf 2025.
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Bezoekadres:

Coenecoop 6,

2741 PG Waddinxveen

 

Postadres:

Postbus 102

2740 AC Waddinxveen

 

 

 

 

 

 

Hoewel wij er naar streven correcte en

actuele informatie te verschaffen,

kunnen wij niet garanderen dat de

gegevens juist is op het moment

waarop deze door u wordt ontvangen

of dat deze op dat moment nog juist

is.

Woonpartners Midden-Holland

accepteert geen enkele

aansprakelijkheid hieromtrent.
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